
220 Camille Lernonnier : Constantin Meunier, sculpteur et, peinte
Charakternímu mistru belgickému dostalo se dílem Lernonnierovfm defini.

tivnÍ monografie: tak jest zde vysledována s pochopením dráha jelro a tak jsou
svedeny projevy jeho tvorby ve své psychické koĎeny. Lernonnier byl zvláště povo.
lán k tomuto dÍlur sám spisovatel bohatého temperamentu, plného a jiskrrrého stylu,
kter1i objal mnoho z bolestného i vášnivého života dneška ve sv}ch dí]ech charak.
terně silnjch a patlreíicky v mluvnfch. Sám děkuje za rnnohé plastické kultuŤe
svojÍ, a umělecké dÍlo nenÍ mu ani svojí tvarovou iečl, ani svfm psychickjm životenr
snu, vise a inspirace zavĎenou knihou.

Jako zase v;ftvarníci nejsou tupí k myšlenkovému pňllivu a citové vášni litera-
tury a poesie a nežijÍ zahraženi v pracovnách jako v žaláňÍch, kde se cvičÍ jen tech-
nická dresura a virtuosit'a' Kdykoli vidÍm takov krásn]i oplodIlující styk kultury
v;ftvarné s literární, v němŽ žádná neztrácí svťrj terén a pevnou svoji p du a každá
zÍskává zjemnění sensibility, pathetické vroucnosti a noblesy, jak;/ piedstavuje
dnes náhodou dvojice Lemonnier-Meunier, vždy se táŽu, kdy pŤijde něco podobného
u nás. Až do té chvíle nebude se moci mluviti o uměIecké kultuie u nás.

Maurice Denis au Vésinet

PÍileŽitostná publikace, vydána pňi vysvécení dvou kaplÍ ve Vésinetu, vyzclo-
benfch vzácnfm mladfm uměIcem. Všecka ornamentace, malba kleneb, oken,
dekorace zdí dvou kaplí byla zde provedena jednou umělcem a skutečnj.m básnlkem
náboženské inspirace, duchem vzácné distinkce a noblesy, jehož jméno pojí se dnes
k Jmént)m velikjch dekoračníclr básnÍkri, De]acroixe a Puvise de Chavannes. V pĎÍ-
tomném gvazečku podává p. Mithouard v;/mluvnj komentái k dílu Denisovu,
p. Desfossés velmi pronikavou studii uměleckého charakteru Denisova. Publikace
jest i uměleck m dÍlem knižné v;l'pravy: jest zarámována vignettami a figurami
z díla Denisova a ryt]Ími JÍm do dfeva s krásn1im smyslem typografického celku.

Jean Lahore: Les habitations d, bon marché
et un art nouueau pout le peuple

Známj básník indického pesimismu, p' Lahore (Cazalis), jest ve Francii
dobrfm znalcem nodernÍho dekoračního umění (znánte od něho pěkné studie
o Williamu Morrisovi a j.) a ncunavnfm propagátorem socia]isace moderního
uměnl. V pÍÍtomné brožuŤe vypočítává všecko, co bylo dosutt podniknuto pro zlido-
vění uměnÍ pÍibytkového ve Francii' Belgii, Německu a Anglii, a vytyt<á, kolik
zbjvá Ještě a Jak by se dalo cÍle neJsnáze doJíti. Za tímto r]čelem zaloŽil také
p. Lahore nedávno Mezinárodní společnost liclového unrěnl, která má vfstavami,
publikacemi a vypisováním cen Ťešiti svr1J ukol.
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contemporaines

Znám$ francouzskf uměIeckf kritik, autor knih ,,Ruskin a náboŽenství krásy..

a ,,Anglického mallňstvl.,, sebral v tuto knihu pět stlrdií, tjkajícíclt se specielně

ěasov1fch otázek uměleckfclr a v1/tr'arnjch: ,,Estetika Že|eza,,, ,,Bilance impre.

s ionismu.. , , ,Moderní or lěv v sochaÍstv l . .  jsou z n ich nejdr1ležitějšÍ. Žádné z nich

nelze upŤÍti myšlenkovou opravdovost a vYoucnost, a tíebas kritická intuice někde

lrepronikla ke stÍedu problému, jest patrna alespoí snaha, nedati jí zlomiti se
o pŤedsudky dne. V uvodě načrtnul obšÍrně p. autor dráhy a clle moderní kritiky

vjtvarné a našel mnohé obsažné slovo pro krásnou d ležitost jejÍ misse a pro

čistotu její inspirace.

Affreil Lichtwark: Ubungen in iler Betra,chtung
Don Kunstwerkeru

Rozkošná kniha Lichtwarkova, plná neškotské a nepeclantické moudrosti,
kultivujÍcí pĎedem zrak, cit a fantasii clivákovu a vytloukající z něho rťtzné,,kritické..
rrezp soby a domfšlivou rozumáňskou jalovost, čte se, jak viděti, hojně v Německu'
Měla by se čísti i u nás, kde se tropi tolik lrluku s uměleckou vfchovou ve školáclr'
Žel, Že jen lrlukur jádro se v té spoustě prázclného kramaŤení slovy ťrplně utápí.
A nebude lépe, pokud se nepochopí, že nemriŽe umělecky vzdělávati, kdo sán umě-
lecky necÍtl, kdo nevychoval v sobě dlouhotr kulturou ltiskg a oĎdiuu, d]ouhÝm
životem v rrmělecké atmosféie uměleckÝ takt a vkus.

Znám! ruskÍ nxalír Vasil Vasiljeaič Vereščagin

zahynul na lodi ,,Petropavlovsku.. pŤed Port.Arthurenr dne l3' dubna t. r. ve
věku 62 let. Vereščagin pŤedstavovat stŤední Evropě jednu dobu, která ovšem
dávno jiŽ minula (bylo to na počátku let osmdesátfch), celé ruské mallŤství. BIud
tento netrval ovšem dlouho: záhy ukázalo se, že Rusko má nejen Ťadu mladšÍch
urnělcri nekonečně bohatších, vfraznějšich a čistších než byl Vereščagin, ale Že
i pŤed Vereščaginem byli v Rusku nralííi o to větší a lrlubšÍ, oč byli diskretnějši Jeho.
opravdovl znate]é a milovnÍci v1ftvarnélro umění nebyli ostatně ani chvÍli na po-
chybách, Že vlastní uměIecká a v;itvarná potence Vereščaginova není ani veliká,
ani jadrná a charakterná a že nehorázné vystupování jeho, namÍÍené na efekt pŤíliš
necudny, nutÍ pňÍrno k mnohfm a mnolrfm kritikám a protest m, které také záhy
se dostavily. Pňes všecky tyto správné restrikce jest však pravdou, že Vereščagin
byl zaJímavfm zJevem, poněvadŽ byl zajÍmavou osobnostÍ' Nebyl akademickfm




