
110 živel vkládá se zde méně mezi život a básníka i mezi tebe, čtenáie' a básníka.
Proto' soudím, DostojevskJi jest, větší unrělec a snad i více Rus než Tolstoj. Tolstoi
sám alespoĎ geniálně na, nezapomenutelné stránce Vojny a mírul pokládá j"il;i
zao|crouhlenost za karakteristickj, znak ruské bytosti:"nuze, Dostoievsk5i jest za.
okrouhlenější než Tolstoi kazdé dílo jeho jest uzavíenější díla Toistého.

Jakže vyslovil Tolstoj sám podstatu ruské bytosti?
Slyš:
,,Yšichni jevili se potom.Pierrovi jako v mlhách, ale Platon Karatajev zristal

T yr;ti Pierrově nejm-ocnější a nejdražší vzpomínkou a ztělesněním všeho ruského,
ilobrého a zaolcrouhlenéh9. Kd,vž Pierre-pÍíštíLo dne na ťrsvitě .|'irí'"Jr'o souseda,
byl první dojem č,ehos.i, zaokrouhlené|i riplně dotvrzen; celď p".t'"' Platonova
v jeho francouzském plášti, provazem podpásaném, v čepici ' tyt.oo1i.t, stÍevících
byla znobouhlenri.

" 
Hlava jeho byla docela hulatd, zá,ďa, prsa' ramen&' ba i ruce, kt'eré držel, jako

by- stále chystal se něco obejmouti, by|y iulaié; mil írsměv ' 
".íir.J, 

l"oaé, jemné
oči byly kulaté,,,

Tato kulatost, tato zaokrou}rlenost jest i vlastní znak dokonalého sceleného
organismu uměleckého: jest sám v sobě uza'Íen' spoěívá v sobě, hovoŤí za sebe,netÍeba mu komentáŤri a traktátri. Jest karakterislické pro Tois*ho..,motce, zovšecky jeho románové skladby vybíhají v ttakt,6,ty,jsou ilojně p"o.t*p".,y 

" 
,".jména končí všeobecn;fmi 

"ust"utt"i-i 
rivahami. Ťoho ,,eni ir Doslo;evského:

zde ďlo spočívá v sobě, spoléhá na sebe, na svou uměleckou pÍítomnost a s]<uteč.nost, mluví samo ze sebe a sebou. Umělecká zaokrouhlenost a ielost i samo"vo;nostjest rozhodně větší rr Dostojevského než u Tolstého.
S tím souvisí i zvláštní pocit jistoty a bezpečnosti, kte4í ti dávají díla Dosto.jevského ve větší míŤe než díla Tolsteho' Všechny hlavní"osoby nlsio5eo"teno,

šílenci, monomanové, wahové, vzbouŤenci, jsou si svfm ''it"u-"oo,,Jem bezpeě.
nější neŽ hlavní osoby Tolstého, hloubavci ěasto rozkolísaní; krása a qiznam ogobDostojevskéh.o jest právě. v bezpečnosti, hotovosti i samozÍájmosti, s iiz se nesouk svému osudu a s nji iej naplřují' Á právě tento pocit jistoiy a bezes|orné hoto.vosti jest nejvzácnější,dar, kterJi ti.m9že dát poesie, a i"n poesi". voaeát<o pozná,nl
proti poznání básnické'mr'. jest vždycky rozkolrsané, necel3, neuzaviené, stále pŤí.stupné opravám a doplůkrirn

. v této bezpečnosti a.jistotě hlavních figur Dostojevského vidím tedy básnicképlus Dostojevského pied Tolstfm.

Beneš Kniipfer
vrhl se o prilnoci 18. listopadu do rozborrÍeného moie pŤi pieplavbě z B,ieky doÁncony a utonul v něm. I-isty pjší nebo napovídají, z".r'i"a,iJpi|JllJn* dostalose čásťí kritiky qistavě 

|-<-n!ryre1ov9 u Topiěe, i zklamání 
" 

tor'|' ÉJ 
""tyr 

o,tu.noven profesorem n& malíÍské akademii, vehnalo ve smrt hrdého umelce. nuautomu tak, buďž onak, obviůovati kritiku jest velmi pošetilé. ltenatezta-ti poslední

Jí. I(niiDferova v domácím světě uměleckém té resonance, jíž snad malíÍ očekával, 111

]'^'ii"' 
"i"o" 

tolro niÓí zloba, n}ibrž neriprosn;i zákon v;ívojov}i: díla Kniipferova

]].í"r'r" prostě dnes našim hledajícím uměleckym duším nic dát. Knilpfer žil
"- '"J..r" jaksi stranou ěeského vfvoje uměleckého. Na lronci sedmdesát1ich let žil

íiíni.no'c " 
chtěl bÝti malíÍskjm reŽisérem velik ch historickych p|áten ve smyslu

pírotut'o. Jako státní stipendista pÍišel do Říma, kde se mu dosta|o atelieru v zná.
-^aÁ"p^l^",o 

ď \renezia. Zde opustil náhle historické anekdotáÍství a režisérství

azauja| se cele krásami a tajemstvími moŤe, které leželo na obzoru vyhlídky jeho

s vozá bhoto staré]ro hradovitého paláce. odtud snad tŤicet let maluje Kntipfer

muri.,y, mariny a zas mariny, rízk;i okruh nrotivri, které vyěerpává ve všech ob.

měnách. I těmto obrazrim Kntipferov}ím jest vlastní jakási theatrální nálada,

režisérská riprava; není mauÍem, jemuž jde o zaclrycení prosté a pŤísné pravdy,

o pravdu ovzduší nebo o jevovou pravclu optickou. Kniipfer pŤekládá si a aranžuje

si neustále všecko ve féerii, a konvenÓní staÍáží líbiqich moÍsk ch nymf zprotivujo

se duchrim opravdovějším a jemnějším, jako si získává četnou, ale problematickou

k]iente]u. PŤesto znamenají plátna Kniipferova v devadesát]fch leter]h, kdy pÍekonal
prvotní nesnáze a rozpaky, jak si klad v našem umění, klad formol-Ý i t'echnickf'

6všem ne dosti mocnyi, aby mohl zrirodniti náš uměleck1i v.ivoj nebo odolati oprav.
tlovějšímu a hlubšímu boji o vlastní formové a uměIecké cíle, jemuž se oddává od.

sk]onku nrinulého století Úsilněji a risilněji mladší česká generace vftvarnická:
jelro dílo stává se tak sympatickou, ale nevJÍznamnou episodou, která neměla
da'l"dk.i. V posledních letech jest natlto pŤímo patrna chabnoucí ruka umělcova:
bylo to zrejmo jiz na vfstavě rudolfinské pied dvěma roky a ovšem ještěvíce nyní
u Topiče. Uměleck;i osud Kniipferťrv není jistě prost tragiky, jako lidská jeho

osobnost nebyla bez sympatické noblesy'

Pruní ťt'slo noaého ročníku Yolnjch snxěr

vya!Ází za změněné redakce: redaktory nového ročníku jsorr malíi p. Emil Filla
a mlad;i historik v1i'tvarnélro umění p. A. I\{atějček, ztámj, i našemu staršímu
čtenái'stvu svfmi referáty v;ftvarniclqími. Tuto změnu v reclakci jest tÍeba upiímně
vitati z věcnrích dirvodri, které hned vyložím, anižby proto bylo nutno házeti za
odcházejícím reclakt,orem kamením. Pan Emil Filla, dnes neznám'! skoro širšímu
obeccnstvrr, jest nejen z našich nejlepších moderníclr malíŤťr, jehož v.Ýznam za
deset nebo dvacet let bude patrn;i i liclem, kteÍí dues nemají o něm potuchy, alo
i duch značné methoiliky a systematiky myšlenkové, a takovélro jest nám právě
nav\ísost tieba v dnešni rozkolísané době, v níž musí b;it položeny konečně pevné
z,áklady piíštímu vÝvoji moderní malby ěeské. Pan Filla clovedl u sv1fch souďruhli
v. Mánesu právě těmito vlastnostmi zíekati si respekt a pÍál b.ych si v zájmu věci,
aby i drivěru a plnou a upÍímnou podporu svfm obtížn}im cílrim; bez nich musil
ov- se ztros]<otati talent největší a vťrle nejlepší. Karakteristické jest' že druh;ím
redal<torcm jest v'?tvarn1í historik z profese; i to je volba dobr'a a včasná. Dnešní
uměrtÍ. moderní necítí již toho nepŤátelství k starému umění, které bylo v m6dě
pŤed dvacíti iety; dncšní umění ií, že jest siJné jen dobrou traďicí, a obrací so
rado o radu k starénru umění - i jest zcela na místě, byl.li druhfm redaktoreml . Yojna a mír IV. ďl, část r, kapitola XIII.




