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Monumentální publikace, vypravená Yl. Župans\rim a Janem Šten-
cem s pŤísnou a klid.nou noblesou a se zralou a bezrihonnou ušlechtilostí,
jest dílo jedinečného kouzla, které rozechvívá tichou rozkoší milovníka
umění do posledního nejjemnějšího nervu. I\lax Švabinsk)i sám piehlíží
zd.e své clílo grafické a kresebné asi za posledních dvarráct rokri; sám na
sobě a svém v1ivoji koná vnitÍní, ryze uměleck1i soud; sám zc].e píše, no
ovšem slovern kritickj'm, ale v1iběrem sr'fch prací, dva tŤi zpěvy svého
uměleckého a životníLo eposu; sám r'ybírá, prodlévá u vrcholri, zd'ťr.
razĎuje, míjí, diskretně vysvětluje; sám kreslí sr'ou vzestuprrou spirálu
vyvojovou v celém jejím dramatickém teple, vášnivém chvatu a silném
vnitŤním tepu. A ovšem toto životopisné a autokritické ďílo koná zde
}Iax Švabinsk s touž psychologickou jasnovicl'ností, s touž kritickou
intuicí, klerá" vyznačuje jej jako portretistu, jako vykladače cizí indivi.
duality, ztělesĎovatele cizí bytosti a rozšiŤovate|e cizi osobnosti v typ.
Jest to divacllo nav sost vzácné a jsi poviuen upŤímn}im ďíkem mistru,
že učinil tě jeho divákem a ričastníkem.

Jest možno míti u některého oleje Maxe švabinského pochybu, je-li
barel'nou stavbou svou posledním vlitazem nutnosti, neuvízl.li snad.
v lecčems ve sféŤe náladovější libovolnosti; ale pochyby ty nemají smyslu
pŤed těmito ukázkami grafického a kresebného umění rorris1.;:ova. Zď'e,
cí1,íš, jest uměleck1i v1iraz plodem samé vnitiní nutnosti; mezi ním a ieho
vnitŤním početím a vznikcm není mezer a trhlin; všecko jest jediná lo-
gická melodie tvárného života, nepÍetržitÝ koloběh životních šéáv otl
prvního smyslného a nervového záchvěvu, kterf zčeŤil a oploďnil mži-
kově duševní hlaďinu, až po posleďní zdánlivě již jen scénickf nebo tech.
nickf vrh, črt a rys'

Nemohu zde v pouhém referátě pokusiti se o vystižení celé uměIecké

osobnosti Švabinského: vrátím se k tomuto svridnému rikolu snad brzy

zv!áštri studií. Zde mohu a musím upozorniti jen několika letm1imi po.

známkamj na zák|aďní, opravdu šlechtické tajernství jeho uméní: jest

to pi,ísná, ryze vykvašená, uzráLá, tvárná forma, co si tě poďmairuje

v jeho díie kresebném a grafickém' Jako kažďé opravdové umění jest

i uměrrí Švabinského napohled chladné; nevnucuje a nevtírá se rričím;

žije svrij tich1i, uzavŤely ži-tot vnitŤní d'okonalosti, vtěsnan1i a sepjatf

cele v orgarrickf komplex buněěny. Yyzlávárn rád, že bylo tÍeba teprve

italské cesty - delšího obcování s velikyrn klasick)im uměním ital-

sky:m --, abych byl plně práv Švabinskému, abych docenil po spravedl.

nosti jeho krásnou a pÍísnou uzrálost formovou'

Švabinsk;i jest z našich malíÍri ďuch rrejlépe poučen1i starfm uměním.

Jest známo, jak je miluje, jak je zná, jak často je vyhledár'á ve velikfcli

galeriích německ1ich, francouzsk1ich a holandlFy"u. Ale láska ta nemá

nic epigonsky slabošského a sent,imentálrrího; Švabinsk nezachycuje so

žádné jeho vnějšnosti, žádného jeho schematu, žáďné šablony. Neučí sg

na něm ani gestťrm, ani d.raperiím, ba ani umění aranžmentu a skladby

formové; nepŤevaŤuje ho do od'varri, nepadělá ho v pastiše. Yi, že to

všecko jest hotová a uzavŤená formule mrtvfch věkri, které není možno

oživovati ani pŤenášeti do dneška' Yšecko, čemu se zďe tči, jest jedině

nt,eth,od,a 1asn,ého a pŤisného zíení, silné l,ogické m\1šI'ení' altaarné; všecko,

co zcle hledá, jest jeclině škola zcluchcvělé a vykvašené formy, neprodyšně

sepjaté a rytmicky drisleďné. Švabinskf jest intelektualista uměleckf,

kterémrr nestačí nic, co jest ďarem nezodpovědné náhody a nálaďy; Šva-

binskf jako velicí staŤí mistŤi buduje a tŤíbí formu od prvního nervového

dojmu až v konečn/ duchovf v;fruz a znak, plat'ící sánr sebou' svou

tajemnou forrnovou rovnováhou a harnronií. T)nes cerrí naše kritilra
u Švabinského jeho tetelivou měkkost, sensualistickou polrodu, citlivost
k nervové hŤc chvíle a vteŤiny; ale bud'oucnost objeví na něm i vzácnější
rub této líce, ocení jeho vyšší, duchovější, mužnější a pŤísnější kvality
formového intelel.:tualismu a pokloní se jim.

Poměr Švabinského k velil1im star m mistrrirn osvětlí nejlépe, za-
myslíšJi se na chvíli nad jeho dvěma lepty náboženského pathosu z této
publikace: PŤed snětím s kŤíže a Jak nesou l(rista. Bylo plon,eseno
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216 pňi tétc pŤíležimsti jméno Rembrandtovo: jakÝ jest poměr švabinského
k olnuto gerriovi, kter1i zfrělesĎoval své vise narlliclské síly a něhy jedi.
rrečnou drarnatikou svčtla a s,t]nu? Poměr, litor1i jedině mriže zaujmout
moderní kulturní duch a opravdovf mod.erní umělec: poměr poctivé
a čestné pokory. Švabinskf nepodává žádné odliky, žááné paiaftáze,
žádné pastiše rembrandtovské. Sv)im zpťrsobem a ze sv1ich fond a pra-
menri životně lidskfch i tvárn1ích básní tragickou báseř světia a stínu,
stejně mohut;iou jako prost,ou a okotnou, která má s Rembrandtem
společnou právě jen v;irazovou Ťeč a tvárnou i duchovou oblast, ale jinak
jest cosi skrz naskrz svého. Tyto náboŽenské scény jsou, iekl bych, tyze
moderní, kdyby to slovo nesevšednělo dnes a neztratilo svého smyslu;
a st1ikajíJi sev čem s Rembrandtem, jest o právě jen tentc duchovf riděl
modernosti. Síla Rembranďtova jest, v heroickém snu, kter prosvítá
i lidsk m pokoŤením a ponížením a rozbieskuje se nad. ním s.,ou pathe-
tickou a vítšznou duchovou fanfárou; u Rembrand a po prvé trpí člověk
a po prvé vílězí jeho duch. I u Švabinského jest áž toncepce, ale mno.
hem intimnější a piitlumenější: tak a nejinak musil tento náboženskf
suje zbásniti vr'otevník Dostojevského. Tito moderně ošacení diváci na
deskách Švabinského prošli sociálním peklem a touži oo ,,o,,,,o,"oi
a posvěcení svého ušlapaného liďství; tozlámané a usm kané, horečné
a propaďé do své bolesti, prisobí tyto figury dojmem, jako by unikly
z románové fantasmagorie Dostojevského. Njc sentimeniálního, nic na-
s]ádlého a epigonského, nic deklamačního není v těchto listech Švabin-
ského: horečka obraznosti i ruky jestvázána všud.e ťormou hluboce zba.
da'nou a vyváženou. Že se Švabinsky nez roskotal na těc}rto motivech,
ohrožen1ich právě pro moderního umělce toliker1im rískalím a nebezpe.
čím, jest mně dúkazem jeho v tvarné a kulturní sily; kde není sdostatek
tohoto vnitŤního těžiště, tam všude zvrhuje se risiií umě]covo o pathos
nábožensk1i v deklamační nehoráznost nebo v planou, zvětralou senti.
mcntalitu.

Posledním listem éto publikace jest měkká a lichotná mezzotint,a
Bílá kamelie, jakoby.synthesa a resumé všech obdobn1ich a pŤíbuzn1ich
sensualistick1ích snri Švabinského. List pln1i vnitŤní sity a sirotaho roz-
lrŤídlení, pln1i zvučících melodick ch tvarti, p,oko,opo,,o vanj, a vyvá.
ženy ocl sv1ich hmotn/ch, vzdutych mas až do svého koloris:ního pelu

a prachového dechu, dává nahlédnouti ti do nervového organismu Maxe 217

Švabinského' v samu dílnu jeho smyslri. PÍekvapuje hned napoprvé

zvláštní klid a klasické skoro zďravi tohoto sensualismu. Nikde roztÍíš.

lété a má,'tožné blouznivosti jinošské, niktle jejích dekoračních sentimen-

talit, nikde také laciné pseudomoderní hysteričnosti a bledničkové ner.

vosity: mluví tu krásná smyslnost mužnosti, smyslnost již zintelektuali-

sovaná, která umí analysovat, Ťešit a vážit: odtud zvláštní rys positi.

vismu, rys chladu a místy snad i ukryt1i osten krutost'i. cítíš tu, že nejen

oko Švabinského jest pÍejemnf nástroj, kterf pracuje s matematickou

pŤesností a intelektualrtou, ale i sám jeho sensualism, tedy poslední ko.

Ťeny bytosti umělcovy, že má Iyž ráz chladné a vyrovnané kulturnosti.

Jak ilobŤe clělá právě dnes tento list a jaké mťrže mít právě dnes ozdravo.

vatelské poslání, mohl by povědět jen teu, kclo trpěl hysterickosentimen.

tálním erotismem moderní literatury a malby; a jak hluboko do minu.

losti bylo by nutno jíti' aby se nalezla duševní vlast a duševní klima

i pŤirozené prostňedí tchoto krásně klitlného a kladného sensualismu,

mohl by Ťíci jen vftvarnf historik o zraku zbystŤeném pro vjvoj ner.

vové sensibility.
Mám v péŤe ještě několik poznámek o portrétech a krajinách Švabin.

ského, ale oclklátlám ie zatím: není místa'
Jen j ednoho nemohu pominouti : vysloviti radost z ce|é této publikace,

oďuševněné takovou noblesou vnitňní i vnějšlrovou. Několik vybranfch
umělcú pracovalo léta a léta na om.o díle a nemělo nio jiného riěelem
než podati nejvyšší možrr! stupeťr cud'né d.okonalosti, která si ne oď-
plácí ničím kiiklavj'm a vtíravfm pozornost divákor'u, a nic jiného
ost,nem než od.c]'anou lásku k věci. V celou tutc publikaci vtělilo se olik
mravních kvalit všech činitelri, ocl dekora.éra p' Župunského a Tepro.
dukěního uměIce p. Št"ocu až do tiskaÍe a knihaÍe, že měla by bfti cítěna
obecně jako kus vnitŤního kulturního vítězství ěeského, vítězství tím
d'ražšího, čím více skličují na jinfch polích zahanbujicí zt,táty.




