
44 se učit stejně dobňe na pŤ. u Verhaerena jako u Bňeziny. Ale
slouží mu ke cti, že učil se u BŤeziny, neboé BŤezina není
jen velikf básník, ale i velikf Čech a velikJr Slovan. A není
pochyby také, že Bojko vrátí s riroky svou prljčku a počíná
vracet ji již v této knize. Ukázal jsem, jak jeho básnická
koncepce projevuje zďe již in nuce svou privodnost a není po-
chyby, že prlvodnost ta bude se stupĎovat a rrist v díle pňíštím.

flugo BoeÚÚinger

il[anesově

a ilIir iskussÚva v paYiloně

; Pan Hugo Boettinger podal v paviloně ,,Manesově.. pňehled
desítiletí své činnosti umělecké a potvrdil tím jen starf náš soud,
že jest spíše obratn1i, elegantní, pružnJr, vnímav;i, vkusn1f, uče-
livf a pŤimykaw;ir malíŤ než karakterní a v1iraznf umělec-tvrirce.
Pan Boettinger se za těchto deset let mnohému naučil v Paňíži
i v Londjně, čemu, pravda, nedovedl by se naučit tak lehce
a plynně každ;f, ale mezi tím mnoh;fm jest i mnoho, co bude
musit zapomenout, má-li se dostat dál a v š, má-li se pŤiblížit
vlastní tvorbě umělecké, která vždy a všude jest a musí bft
dílem ulastní duše. Jsou tu některé práce posledního data, v nichž,
cítíš, touží cosi v;fš z klece zajímavé a někdy i bravurní pastiše
_ ale nalezne-li autor v sobě dost síly a víry r1itvarné, dost
vnitŤního tepla, aby tomu dal kÍídla, nedá se dnes ještě rozho-
dovat. -

Mir iskusst,va byl uměleckf r4ěsičník na svou dobu velmi
krásné a vysoké rirovně; nebylo v něm ovšem všecko zlato,
ale tňpytilo Se v něm všecko; a nejen oslriovalo, ale mnohé
v něm opravdu i hŤálo nás, kdož jsme ne bez závistnfch
vzdechri probírali se jeho objemnfmi a bohat1fmi sešity.
V Miru iskusstva nalezl jsi vždycky vedle ukázek nejodváž-
nější současné tvorby ruské i smetanu všeho umění západního
(byli moderní umělci francouzští, jež ne-li objevil, alespoli ukázal
v celém jich bohatství jejich krajanrlm teprve Mir iskusstva).
Mir iskusstva jako vridčí vJ'tvarn orgán své doby zvláště
názorně potvrzoval to, co již Dostojevskij vytknul jako sám ka-



rakteristickf znak ruské básnické i vftvarné duše: nezávistnou,
oddanou, opravdu bratrsky zbožnou lásku k umělecké i filoso-
fické myšlence západní Evropy. Byli básníci a myslitelé, tak
asi praví Dostojevskij, kteŤí byli pÍivÍtáni v Rusku opravdovější
láskou a prisobili zde hlouběji a vfrazněji než ve své domovině;
a má jistě pravdu, vzpomenešJi jen rusk;fch osudri Byrono-
vJrch, Schillerovfch, Hegelovjch, Victor HugovJrch, George
Sandovjrch, Zo|ovy ch, Flauberto'Í.ch, VerlainovJ'ch, Verhaere-
novJ'ch, Maeterlinckov;fch. SÍla ruské poesie a ruského umění
zdá se mně vězet konec koncri v tom, že byly vždycky opraadu
suětoué, že vznikly v uvědomělé, široké a velkodušné soutěži s li-
teraturami a uměními západními; jen tak a nejinak mohly se
státi v kladném smyslu slova národními.

Neni umění opravdu národního, které není zároveĎ světové
a všelidské . Že to nejen pochopily, ale procítily a prožily, činí
sílu a velikost moderní ruské poesie a moderního ruského umění.
Vezmi si básníka nejnárodnějšího, Dostojevského: kolik poznal,
objal 

.a 
pojal v sebe z umělecké a básnické myšlenky západní!

Co Victor Hugo a George Sandová měli ve swfch snahách nej-
vyššího a nejčistšího, asimiloval si v tajemné dílně svého poro-
zumění a své lásky. V Rusku byl a jest nemožn zjev, kter1i se
vyskytá pravidlem a neustále u našich národníkri: opovrhování
a laciné podceřovánl umění západního, hlavně francouzského.
Naši národníci soudili a soudí, Že ke vzniku národni literatury
nebo národního uměni českého stačí isolovati se od západu, ne-
starati se o něj, posmívati se mu. Že obmezenectví toto neved'e
k ničemu než k pohodlnictví a tím k sebeklamrlm, mělo by b t,i
již jednou jasné a jasné právě nám.

V1fstava ruské skupiny pod Kinskou jest jen jakj'msi hodně
náhodnJrm doslovem k starším ruskfm vfstavám u nás z let
1904 a 1906; nepodává vridčích duchri a ideí dnešního ruského
umění, a také o včerejšku podává obraz nejen jednostrann;?
a kus1i, ale často i bledší, než jest skutečnost,; není tu na pŤ. So-
mova' Serova, Vrubela _ vesměs typickjrch moderních umělcťr
rusk$ch, kteŤí náležejí již uměleckému vfvoji a umělecké historii.

Ale i ty náhodné zlomky, které se zde sešly, dávají tušit velmi

oěknf celkov tvar, od něhož odpryskly. Pňedně vidíš, že jsi

inezi ,,dobrfmi Evropany... Vzduch, kter1f zde d šeš, jest oprav-

dovf vzduch kulturní; jest to většinou dobrá malba velmi vy-

spěllho a poučeného vfrazu formového. Že pŤi takovém Tar-

.-ho.r,u, Grabovu, Rylovu jest možno ukázat na vzory francouz-

ské, mrlže pohoršovat jen lidi malé víry; dŤíve nebo později zužij|

mladí Rusové své školy západní jistě k cílrim sobě vlastním a ne-

budou v ní vidět vicnež to, čím opravdu jest: kamenem k vlastní
v tvarné budově. Že ruská nota dovede souznít a často i pŤeznÍt,
vidíš již na starších, kde odstup časovf jest větší; aé to jsou kul-
turní krajiny Benuovy, aé' ruské portréty Golovinovy a Bobrov-
ského, odevšad dfše na tebe cosi ruského, co bys zatím ne vždy
dovedl jasně definovat, ale co pŤesto určitě cítíš.

Jin1f moment, kterf se ti vtírá z télo qistavky, jesí diuadel-
nická udšefi Ťady umělcrl, zde seskupen ch. Bakst, Benua, Bilibin,
Roerich, Dobužinskf pracovali s láskou pro divadlo, podávali
návrhy dekorací k operám i dramatrim, kreslili figury k baletrim,
komponovali féerie;jsme zde ve vlasti Uměleckého divadla mos-
kevského, v mladém národě, kter1i' miluje divadlo s tou krásnou
opravdovostí a vášnivou vážností, jakou cítí ku světu barevnfch
ilusí a klamrljen děti. Nelze se dosti zamysliti nad touto krásnou
oddaností a rytíŤskou službou princezně nejrozmarnější a nej-
prchavější; poškozuje-li snad dnes v něčem mladé ruské umění
nebo ohrožujeJi je nějakjlm nebezpečím, v;rrovná to snad zítra
ziskem fantastického rozmaru a gracie a barevného pelu.




