
století s mistry nejmodernějšími, ale že jest to i v určitfch pŤípadech nutné,^e, síce
tam, kde jde o aucny jeho rázu, o duchy jasné, určité, slovem o duchy rázu Slavíě.

kova. Vermeer jest ledna z největších hodnot moderního umění a díIo jeho dává

i v Ťadě piípadri vítanou míru, abys si uvěclornil stupně dokonalosti i základní po.

stuláty, iei nicht není uměIeckého díla v plném smyslu slova. N-euvedl jsem tedy

Ve"mě"r' nazdaÍbrih, n brž s rozrrryslem, a soudím i dnes, že Vermeer jest nad
jiné zprisobily, aby nám vyjasnil píípad Slavírkriv a orientoval nás v něm. ovšem
nejde to lehc.e pouhfm srovnáváním sujetú (Vermeer byl krajináň jen vjjimkou _

zeityiiceti jeh; děl jsou jen dvě krajiny), musí se sestoupit hlouběji do psychické

o.g*''i.a." umě]ecké' A tu jest patŤno, že nešlo mně o žádné snění, fantasování atd.
(to jest mně v ma]íiství stejně nesympatické jako dru l{erbenovi), n,fbrž o anitfní
id,eali,smumělecké formy, o vnit,iní rytmus a tvárné teplo, bez něirož nenÍ nej.vTšších
děl uměleck]fch. Nemohu ani dnes po v stavě Stavíčkově napsat, než co jsem již

napsal: ,,že 1eckdy tvizl v nižší sféíe než t'a, do níž zam,j,šIe| proniknouti: chtěl

b5;li piísn,l, a nejednou zristal jen stÍíz1iv5í; chtě1 b;iti silny, a nepovznesl se někdy
nád vehementnost,; chtěl b3?ti objektivnf, a, ztuhnul sem tam v indiferentnosti...

Neznal jsem, když jsem psal sv j ÓIánek v 7. sešitě Noviny, vyrokri a listri Sla.

víÓkovJ?ch; zatím lrveí]ejnila kromě dra Herbena i pí A' H. své vzpomínky na Sla.

víčka, vyšly některé Iisty jeho ve Volnych směrech. PÍekvapilo mne zde jedno:
jak často S]avíěek toužil zahodit všecku techniku, malovat bez techniky. Takovy
poměr k technice nemá, nemťrže rrrit žťl,ďn-! zral5i duch uměIeck;í, kter;f jest jejím

!á''"-; tak soudívají jen uměIci' kter}im jest technika posud nebezpečím' _ a já

Zítil a vyslovil jsem takto pŤípad Slavíčkriv, i vidínr ve qírocích jeho bezděčné, alo
velmi autenticlié potvrzení svého soudu. Zral5? umělec má k teclrnice poměr velmi
prosty: miluje ji jako svrij nástroj, zdolronaluje ji jako svťrj nástroj. Chirurg nebrrde
jistě proklínat a oclhazovat své steré subti}rrí r'ože a nožiÓky _ vi, žebez nich nebylo
úy jel'o umění. A stejnf jest poměr zralého umělce k jeho technice: jest to jeho

služka' a]e služka nutná, bez niž se neobejde a které buďe tedy vděěny, jíž bude
tedy pÍát, o jejímž karakteru bude tedy pÍemyšlet, jejíž ql'konnost bude clrtít

tedy stupůovat. Jak jest dojemné, čtešli v Dení]<rr Delacroixově neustáIe, jak

oprá,,dooě a silně pŤem šlí o technice, o jejích finesách, o jejích tajemstvicbt. Zile
jest mně mužn;Í, otevienf poměr moderního unrělce k jeho technice, k je1ro Ťerneslu'

Nepíši tyto Íádky, abych snižoval SlavíÓka. Ctím stejně ja,ko dr Herben Sla.
víčkovo veliké a opravdové mužné risilí umělecké, jímá mne stejně jako jej jeho

fuagtck, osud, vidím v něm jeden z největších vftvarn5ich talent , které jsme

měii, _ v tom není rozporu mezi drem Herbenem a mnou. Ale pokládám za ne.
správné dě]ati z něho tu d,e|i,ni,ti/unou hodnotrr, jak ji dělá z1ěho {1 Herben a jiní

oslavovatelé. Tou Slavíček prostě nebyl a nemohl ani clnes b;fti. Slavíček byl člo.
věk prudkého kvasu a varu rrměIeckého, vfvoje často pi.ekotnélro. Kdyby byl žil
desei let ještě, sám byl by pravděpodobně pozdějšími pracemi sqimi korigoval
v mnohém své stadium dnešní. Dr Herben formu]ova] svťrj soud o Slavíčkovi jako

o a,bsolutní hodnotě větou: ,,Dle mého pozorování tvorbv Slavíčkovy buď lze kra.
jinu určitou, českou a každou, malovat jen tím uměleckfm pochodem, jak se na
ni odvažoval Slavíěek, nebo se a bec malouat ned,ťi.,, To jest, opakuji, est'eticky abso.
lutism, kterf odporuje vší logice umělecké tvorby. Nikoliv: tytéž sujety dají so
malovat i jinJimi uměleckj'mi methodami, než jak je maloval Slavíček, a metho.

l"mi Do pÍípadě vroucnějšími a bohatšími (pÍi stejné určitost,i), a pÍijdou malííi _

::;:í;" áoa"et, snad za iŤicet, snad za padesát let, ale pŤijdou jistě _, kteŤí nám
"-nauii t,tet' krajiny Óeské jenrněji a hlouběji neŽ Slavíček, kteÍí, krátce' pÍepíší

ši'oietrg ao 
".ěIeÓtější 

verse. Takovf jest prostě odvěk;Í zákon 1ivoje.umě1eckého.
Každ! kult, budiž sebeupiímněji myšlen]í a citén!, mrižo se státi nebezpeěím

mladšírnu uměleckémn wjvoji A stává se nebezpečím opravdu v tu chvíli' kdy

i|abosti, patronovy berou se za sílu. A toho nejsme daleci' do toho upadáme již

v dnešnim kultu Slavíěkově. V SlavíÓkovi veďe síly a kladri jsou i negativnosti

a slabosti; máJi nám píípad jeho bj;ti pouěením (a tím bJiti mriže jako máIokterf

druh ), musíme v něm dovést jasné li,šiti,, musíme v něm dovést lasné čísti. Pto

ty z mladší generace' kteÍí porozuměli již mému prvnímu článku, psány jsou i tyto

věty.

O Matissoui,
jehož jméno jest tak často vyslovováno, mluví-li se o moderním francouzském

umění' otiskujeme v tomto sešitě pěknou a opravdu kritickou práci p. Kubištovu.
Pan Kubišta kritisuje mimo jiné postulát Matissťrv, že umění moderní má bjti
jakousi lenoškorr, v niž by si odpočinul unavenf, moderní, velkoměstsk1y' bursián,
a odsuzuje tuto tendenci jako nlbezpečnou dekorativnost. Šest reprodukcí z Ma.

tissa a pieklad jeho programového čiánku o moderní malbě pÍineslo 4._5. ěís1o

letošních Voln ch sm8rri; tam buďtež odkázáni čt,enáŤi, kteňí chtějí míti doklady
i]ustraění k článku p. Kubišt'ovu.

Dopis Augustina SrnetanY

R,ozkošn;í list tohoto v;iznamného filosofa našelro, psanf z Tubink neznámému
adresátovi, uveŤ'ejiiuje a pt:ovázivysvětlivkami prof. KrejĎí v posledním sešitě České
mysli. Velmi vtipně karakterisuje ttr pisatel autora Žívota Ježišoya a Staré a nové
vírv, Friedricha Davida Strausse, a herbartovce. ,,Se Straussem doufám brzy zdri.
věrním. Jako prav;i Šváb jest jen theoreticky volnÝ, v životě praktickém jest to
počestn]y' šosáckr' ui"t't... Právem vidí tu prof. IGejčí pííbuznost mezi soudem Sme.
tanoviim a Nietzschovfm z první Unzeitgemásse' Ještě rozkošněji boclnul Smetana
herbaitovce v osobě prof. Exnera. ,,Exnerovo mínění o mně jest prostě hrubé;
bolelo by mne, kdybych si ho nedoveď vysvětlit z jeho herbartovství. Jako nemají
jejich jednoduché bytosti žádného mládí a jen v nekoneěném čase, v absolutním
,Áž později. dospívají k živé prisobnosti, tak nerozumějí také herbartovci intensivní
sí]e mlarlosti. objektivní neÓinnost jeclnoduclr;ich bytostí stává se u stoupenc
subjekt'ivní leností...

Z ulrok Waha'Whitmana

Horace Craubel, spoleěník velikého básníka a,merického' zaznamenal si iadu
qfrokťl jeho. Zvláštní rozmarná svěžest jest jim vlastní: básník nevěděl ani, žo
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