
18 stejně, jako stavi stavitel drim, chrám nebo věž; naplřovali svfm zpriso-

bem krásné slovo Novalisovo o těIe lictském jako o nejsvětějším chrámě

božím. _ Toto krásnéumění, d.nes ztracené, musí byli zlovanalezeno, ač

bude.Ii se směti mluviti o moclerním umění. Až figuralisté vykonají toto

clílo oěisty a obrody, prospějí tím nepŤímo i krajináŤ m.

Pak teprve budo snad možrrj, opravdu novf duchovÍ 
"yooj 

i v kraji.

náŤství.

ltÍladí Franeouzoaé pod Kinskou

I

Vfstava Mánesova pod Kinskou označuje mladé I'rancouze, které ten.
tokrát hostí, názvem velmi nepŤesnfm, množícím zmatky a svádějícím
k nedorozumění: ,,rndépendants.., ,,Nezávislí... Nezávislí jest pojem ven-
koncem zá"potn!, a samo karakteristikon těchto mlatlfch nmělcri jest, žo
touží po kladech, že chtéji bfti zákonní, typičtí, objektivní. Jsou pravf
protiklad všeho naturalismu, všeho nezávazného a nevázaného experi.
mentování; chtějí naopak komponovati, tvoÍiti vědomě a methodicky;
chtějí dobrati se novfc\ ty1ri, nové znakové Ťeěi umělecké; touží po
novém stylu.

Jak vznikly tybo nové snahy v umění francouzském, kcle jest jejich
vfchodisko, proti ěemu reagují, kam tíhnou, jaké jsou jejich prostŤetlky,
vyložil pěkně v rivoclě katalogovém náš mladf piítel p. Matějček. Již
tento ri.vod měl by odzbrojiti, alespoř u liclí, kteŤí umějí ěísti a mysliti,
lacinf, prázdn! pošklebek, kterf jest nyní slyšeti tak často v paviloně
MÁnesově; ale ovšem: uměl, číst a umět myslit, není to již skoro totéž
jako umět' tvoŤit? A kde by se nabralo tohoto umění v ZOmi, kcle staěí
umět kŤičet a umět pomlouvat?

Liclé, kteŤí zde vystavují, nejsou ani frrmisté ani snobové; jsou to po.
ctiví umělci a právě v této poctivosti jest jejich mirulq alespoů pied ši-
rokfm forem; jím prohrávají pŤert tržištěm' Žijeme ve světě, kter chce
bfti klamán, kterf vymáhá od umělce v1ce, než mriže dáti, kterf nutí jej
skoro k tomu, aby hrál komeclii, aby líčil a pŤeclstíral. Litlé milují dnes
obrazy jen jako vy'robky modistěiny: vypaclajili efektně, oslíují.li. Dnes
má větší rispěch naparfumovanf myďáisk vylobek než prosl,é umělecké
dílo, podané bez mise-en-scěne, bez refisérskfch trikrl.



Á tito malíŤi jsou umělci poctiví až do asketiěnosti: vystupují prostě
a k]idně tÍm, kfm jsou. Jsou poctivost sama: d'ovolují ti, abys nahlížel
jim pŤímo do díla; vidíš, jak vznfuá, cítíš, jak organisuje se v nich jejich
myšlenka tvárná, jak pŤechází v krev a tělo jejich methoda. Tito malíŤi
pracují oil at|y, tvoÍi ab ooo, vytváŤejí pŤímo pÍed tebou svúj tvárnf ja.
zyk.Ya|ná Ťada vystaven1ich obrazri jsou pŤímo pohlecly do dílny, metho-
dické školské rilohy, kde se Ťeší uloženf problém vším risilím' A tato po-
ctivost jest mně nejprve sympatická u nich; tou mohou bfti nejprve
piíkladem našemu vj.tvarnému umění. Jsou primitivové, jsou sproséáč-
kové; ale není umění opravdu velkého, které neprošlo dŤíve primitivis-
mem. I v mistrech největších, v rngresovi, ve x'laubertovi - v jejich
clílech nejdokonalejších _ jsou v!,ztaéné stopy primitivismu, Ťemeslné
oddanosti a woucnosti, technické opravdovosti a pŤedmětného zaujeti;
i ve svfch dílech nejvyšších opakují v1'voj svého umění od' embrya, tvoŤí
znova pŤed námi svou stylovou abecedu; a tento primitivism jest sama
zá,rvka umělecké autentičnosti, bez něho není umělecké velkosti.

Yšem těmto umělcrim jd.e o novou komposiční soustavu. Pan Matějěek
vyložil dobie, že chtějí vybváŤeti prostor baryou, pouhou ryzí barvou,
a jak jest Cézanne privodcem této malíŤské methody. Kažďf styl jest
jednostrannost: neviděti, neuznávati, pomíjeti nejprve urěitfch živlri
v mnohostranné a mnohotvárné pŤíroclě, taková jest první potlmínka
stylu. Cézanne z tlruhého svého období nevidí v pŤírotlě nic než barvy;
nevidí linie, nevidí stínri, nevidí světla. Jeďním živlem, batvou, musí vy.
tvoŤiti ce$ svrij organickf svět; v ní musí nalézti a na|ézá svťrj kompo.
siční princip. Jak jej nalezl, jak vyvodil z něho clťrsleclně a logicky neJi
celf vesmír vytvarnf, alespoř jeho podstatné prvky, jest jeden z nej-
větších uměIeckfch činrl devatenáctého věku. Nebylo to možné než tak,
že jím sÍorlěl stejně, jako architekt staví urěitou stylovou jednotou.

Dnes ví nebo měIo by větlěti i estetické dit,é, že tvoŤiti umělecky jest
nejprve neopisovati skutečnost, rrlb na|ézati k ní variantu, nov;i, samo.
statnf, svéprávnf a svézákonnf organism. Skutečnost není možno pŤe-
nésti na plátno než mechanicky a pak ovšem jest to umělecky zce|abez-
cenné a bezvfznamné. Skutečnost musí bfti od záklaclrlpíetvoŤena, pŤe-
komponována po zvláštních duchovfch dramaticklch zásadách, má-li
bjt'i nositelkou uměleckfch hoclnot. První rozrrm t.akového pŤetvoiení jest

niednocení pod jeden zornf rihel, pod jetlnotu stylovou, a tou jest zde bar.

ia,Každ! styl jest sebezapŤení a sebeobmezení; v tom jest jeho kázeí, jo-

ho heroism, jeho nesnáz, jeho velikost. Yiclět svět jednotně, drisledně, logic.

iy, a pÍitombohat,ějiazmocněněji, než jakf vpravdě jest' jest kol, o němž

nemďponětí běžnf prriměrnf člověk: jej dovede naplniti jenumělec.

Á v tom viclím clruhou zásluhu mladfch n'rancouzti pocl Kinskou: pŤi.

pomínaií tak drirazně a nerlstupně, skoro až karikaturně, že umění jest

áo.lo*'i soustava, cluchovf Ťád', že obraz nebo jiné umělecké tlílo jest

cosi, co žije rc životem odvozenj'm nebo odraženfm se svého pŤeclmětu

nebo modelu, nyb životem vlastním, svéprávnfm, svézákonnfm.

obraz jest uvědoměIá a promyšlená squstaao skresleniu, libo-li tak na.

zvati odchylky od pŤírotty. Soustava, opakuji; .jeclnotliwf detail nebo

jeclnotlivé tletaily sklesliti dovede kdokoli, ale vytvoŤiti celf organism

r1chylek, drisledně spolu svázanfch a sepjatfch, vzájem'lě so podmiřu-
jících, toť vlastní rikol tvurčÍ cluše.

K duchové soustavě, kterou zastupují mladí Francouzové potl PetŤí-

nem, jest možné zaujmouti rrizné stanovisko. Jest možno nejprve odmít.

nouti ji a limine, _ ale k tomu má právo jen člověk, k němuž barvy ne.
mluví, jemuž barva uic neŤíká. Nejsem vribec založen vjtvarně, nebo
jsem založen vft,varně, avšak ne barevně, nfbrž liniově - to má právo
Ťíci kažctf, ale to ovšem není ještě uměIecká kritika, to jest jen sebekri-
tika a sebepoznání. Jest možné ilále tázati se, je-li to, co nám poitávají
někteií x.rancouzové, již uld soustava ďuchová, a pochybovati o tom;
žádati, aby soustavu svou prolrloubili, obohatili, rozšíŤili, zjemnili, aby
obejmula celf vftvarnf svět a obejmula jej pathetičtěji, slavnostněji,
zmocněněji. Yyz "vám se bez mučení, že jsou pŤípady pocl PetŤínem, kcly
tyto otázky, pochyby i apely jsou oprávněné a kdy jsem je činil sám; ne
vždy máš tam pÍed sebou opravd'ovou duchovou soustavu, ěasto stojíš
jen pŤect jeiím zlomkem, pŤed' jejími prvními členy, nevy'vinutfmi v itri-
sletlnf projemnělf organism.

To všecko jest možné, esteticky pÍípustné nebo správné, ale co jest
umělecká hanba a co by nemělo byt pronášeno risty littskfmi, jsou tako-
véto Ťeěi: Neodpovídá to skuteěnosti! Jest to falešné! Není to pŤirozené!
,,Pňirozen;i.. není a ,,skutečnosti.. neodpovídá ani Rembrandt, ani Mi-
chelangelo, ani Leonardo da Vinci,



y"Ť"í kritickf problém jest však ještě jemnější a ještě více ukryty.
Pouhá methoda duchovní ned.oved.e sama stvoiiti uměleckého díla.

I pŤi dobré methodě mohou vznikati avznikaji prostŤední díla umělecká.
I methody duchové mrlže birti zneužíváno netvoŤivě, pouze vědecky,
a tedy (byť ve vyšším smyslu slova) mechanicky. Pravé umělecké dílo
tvoŤí teprve nejvyšší stupeř organičnosti: vnitrYní soulad' mezi method.orr
a karakterem, duší tvrircovou. Kde neodpovídá met,hod'a posledním ta-
jemstvím a zvláštnostem karakteru, kde není duše pro ni, Ťekl bych,
pÍel,určen,a, kde není t,ét,o posleilni onitŤní nutnosti, tamrremťrže vzniknout
tvurčí čin r' plném smyslu slova. odhadnouti v určitém pňípaťtě stupeĎ
této vnitŤní organické nutnosti jest vlastní rikol kritikv.

2

Ne všichni z družiny vystavující pod PetŤínem domfšlejí do konce svou
tvárnou myšlenku. Jsou z uich někteňí, kdož zristávají na piil cestě, jsou
někteŤí, kteŤí poclávají ritvary kompromisní a seslabené nelo rozštěpené.
Jsou zd'e práce, jimiž jde trhlina, trhlina buď karakteru nebo talentu,
díla bez posledď vnitŤní nutnosti, ďla více méně náhodná a necelá. Po-
slední stylové soustŤeďění schá,zi na pÍ. Manguinovu ženskému aktu,
položenému pŤed pozadí strom . a keŤri. Toto pozaď jest traktováno
impresionisticky, skvrnou; popŤedí jest neseno touhou po barvové archi.
tektonice, pozad'í jest zneklidněno impresionistickou snahou, která touží
vystihnouti ovzduší v jeho prchavé fluidnosti. Girieud. pak již d'okonce
planí v dekorační povrchnost, která pracuje linií velmi nevybíravou
a velni trapně chudod'uchou. Také práce Camoinovy postráďajiposletlní
piesvědčivosti, b9z liž není uměleckého díla. Jsou většinou }ormulově
správné, ale tato správnost jest spíše zápotná rozumová korektnost než
velik1i klad duše a srdce, jenž tvoŤí žhavé jádro kažclého opravd.ového
uměleckého díla.

n'ormule neproměnila, neprozáŤila se tu v čin; neslila se s pod.věd.o-
m)imi silami temperamentu a karakteru v živj,organism, kterf poctma-
Ďuje si tě jinou logikou než pouhou logikou mozkovou.

Heroickou a kouzelnou nauku Cézannovu na plastiku pienesl Mai[tot.
Jeho tŤi práce jsou pratypy sily a krásy, maxima vj.raznosti; tato díla

isou naplněna soustŤeděním; na nojmenší plochu stěsnávají oo nejvíce
'.n.'gi.i.po"távaji ce|évíry života, celé viibuchy sil ve tvar jásnf, sytf,

pl.r'ila'y i hutnf jako verš Horaci 'v, harmonickf i opojen1i jako Ťeckf

oh6r.
Kdo znali starší práce Maillolovy, podivili se vfvoji, kterf opsal mistr

v těchto dílech. Co d-Ťíve zpiva\o v jeho ďi|e can sorď,ina,pŤitlumeno do

někkého t,icha, vázáno do pŤísné a cudné homofonnosti, zní nyní plnou

fugou, až barokně pohnutou. A pŤece tento tryskající var jest ovládnut

.," t.,u' tak t1aick1i a celf, a pŤece všecka dramatičnost jest sveclena s po-

wchu v hutnost jádra, které si hledá rovného v moderní plastice!

Yfstavy většího souboru děl Maillolovfch bylo by nám tŤeba jako soli.

KoliL pouěení musila by pňinést taková vfstava o method'ě umělecké

i dedukční síle, která jest v ní skryta!
Z Bonnarda nepodává naše vfstava, žel, mnohem víc než z|omek,a z|o-

mek nikterak nejlepší. Tímto zlomkém vypadá Bonnard ztárnce vystavy

a jejího rázu. Jest tu dosti slabá ukázka starší fáze vj'voje autorova' jeho

intimismu, kcly toužil vzbuzovati náIadu rodinnfch interiérri, prosyce.

nych meditativnfm životem snu, lásky, stesku, touhy, kdy chtěI vyvo.

lávati duševní a citové ovzduší, tajemnj život němfch a mrtvfch věcí,

svázaly magnetickfm poutem se životem lidskfm' Ještě běclněji jest

representován na vfstavě Matisse, jeden z uejsilnějších zjevri moderních
snah francouzskfch.

IJmělecké vrcholy vfstavy jsou v othonu Trieszoai,, uan Dongenoui
aDerainoui. othon n'riesz jest silná, žhavá duše. Má tu čtyŤi krajiny plné
clramatického pathosu, které zpívají píseťr o mythick1ich prasilách země.
Skály, stlomy, obloha, moŤe, domy mají tu jiuf vfznam než jevovf ; jsou
residua vfbušnfch rytmri, které prochvívají celf obraz a zorávajijej jako
blesky oblohu. Jest to hymnus na žhavé síly, které vytvoŤily zemi, píseř
kyklopickych kladiv, které ji sroubily a stesaly. Van Dongen béňe své
yj ety z t,! chžvelkoměstslÝch sfér, z nicbž čerpal velikf kreslíŤ Toulouse.
Lautrec. Ale methodou svého zoru a své tvárné architektoniky jest mu
protilehlii. Řada aktri ukazuje, oč usiluje: o architekturu liďského těla,
vytyčenou a sroubenou velikou jednotou barevnou. Umírající otro-
kyně jest v tom směru nejďokonalejší; pŤechoďy barvy rrižové vytváŤejí
tu plastickou tělesnost stejně vyluinou a stejně bezespornou, jak by ji



2624 dovedla podat v jiném materiálu jen socha. V Derainoui jest cosi až ná.
božensky pŤísrrého a velkého. Jeho Koupající se ženy pohoršovaly nej-
více; a pŤirozeně, neboé jejich monumentální ve]ikost má cosi až ledov.
cově mrazivého. Jsme zcle v prahorní oblasti umění, kde není ani stínu
líbivé koketnosti a kompromisního pohocllí. Derain hledá formové pra;
typy vesmírné architektury. odhmotíuje těla v zák|adni geometrické
t1tvary, stupĎuje jejich barevnou energii a váže ji v nové rytmické Íady,
vytváŤi největší formové napětí, které vypl uje co nejhustší sítí celou
plochu až po samy okraje plátna. Sledovati jej znamená z\ézati velehory
pŤíkrou, kamenitou' vzdušnou stezkou zavěšenou nad propastmi. Že
něco takového není právě pohodlná nedělní promenáda pro duševního
měšéáka, jest možno klidně uznati a - nezměniti pŤitom nic ze svého
soudu, že zde stojíme pňed opravdov}im umělcem vzáclé celosti karak.
terové. -

Expresionism není jen nová technika, expresionism jest celf novf
světov1i názor, opačn1i světovému názoru impresionistickému. Impresio.
nism utápěl se v prchající chvíli; co chtěl vystihnouti, byly atomy jevri,
věčnf tok věčné změny; všecko se kolísá, všecko se i'ítí na diváka v díle
impresionistickém. Život, cít,iš, nemá tu stŤedu, ohniska, osy; jest roz-
ložen r' prach a d,j,rn, za nímž slehá se mlčení, dŤíve než jsi domluvil
a dosnil.

rmpresionism jest uměleck)i ekvivalent vědeckého atomismu a mohl
vzniknout jen v době vědeck1ich specialisací, které rozrušily základ'ní
jetlnoty životní'

Expresionism t,ouži ukázati za jevy jejich podstatu' za tim, co miz| to,
co zristává a trvá: opravd.ovou bytnost světa a života. Život není mrak
dfmu, život není jen duhová pára, která prchá. Pevně stojí svět a nebortí
se ani poď.tvou nohou ani pod tvou naďějí a věrou' Jsou v něm uloženy
neměnné odvěké pratypy a rikolem umělcovfm jest sváďěti v ně proměn-
livost a prchavost jevovou. Jest v něm uložena stupnice hod'not a rilrolein
umělcovfm jest vystihnouti ji poďobenstvím svého díla.

FxPresionism jest uměIecky i kulturně kladnější než impresiorrism.

Frářa Šrámek: Patrouilly

Patrouilly jsou feuilletonní črty velmi nestejné hodnoty: jsou mezi
nimi pou}é grotesky má]o vkusné, jako ,.Na v1išinách.., jsou mezi nimi
politické a sociálď epištoly pamfletově pŤihrocené, na nichž jest beletris.
tick/ jen rámec, jako ,,Afrika nejtemnější.., jest mezi nimi posléze ně-
kolik scén komponovan1ich životem, vfbušnfch, hrozivě pravdivfch,
o zvláštním pathosu opravd'u nevšedním, viclěn/ch s pod'ivnou vroucí
naléhavostí a zachycenfch drásavfm ryďem, vedenfm horečnou, ale
pevnou rukou. Šrámek svfm zprisob em zpívá, píseĎ tidského hoŤe a utrpe.
ní, píše svfm zprisobem variantu Uružerr!,ch a poníženfch. Má smysl
pro liďství deptané a pokoiované, pro prostá srdce, která nesou své po.
slání lásky a oběti jako kletbu malomoci, pro tragiku duší čestnfch
a zmaten}ich na temnfch kňižovatkách života' Kdo dovedl napsat tu
mrazivě cudnou ,,PŤedehru.., plnou něhy zakŤiknuté a stručné, a proto
tak v1imluvné, kdo dovecll udeŤiti na t6n té podivné baladické krásy _
krásy star)ich vojenskfch písniček -, která zni z ,,Koni..' kd'o doveď
v ,,Tragikomed.ii.. postavit na nohy tu figuru starého kntžet,e o siluetě
tak velké a jed'notné, tu figuru klížete, kter1i hledá člověka a na|6zá
všude jen otroka, jest básník a jest si dlužen ťrctu. Á jest si dlužen i umě.
leckou práci. V1lraz p. Šrámkriv, vžitycky zajimav!,, vžctycky hleclanf
muno u3etou silnici, prošlapávající si vžitycky svou stezku, rozptyluje
posucl' někďy více pozornost než ji soustieďuje; až bude ekonomičtější,
b1!e i ričinnější u utizsi monumentalitě. Cenná jest na něm již dnes
zvláštní teplá atmosféra liďské sympatie: šlehá z něto již teplo vzácnější
než pouhé teplo nervové.




