
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.




