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Camille Lernonnier: Constantin Meunier, sculpteur et,peinte
Charakternímu mistru belgickému dostalo se dílem Lernonnierovfm defini.
tivnÍ monografie: tak jest zde vysledována s pochopenímdráha jelro a tak jsou
svedeny projevy jeho tvorby ve svépsychickékoĎeny.Lernonnier byl zvláštěpovo.
lán k tomuto dÍlursám spisovatel bohatéhotemperamentu,plnéhoa jiskrrréhostylu,
kter1i objal mnoho z bolestnéhoi vášnivéhoživota dneškave sv}ch dí]echcharak.
terně silnjch a patlreíicky v mluvnfch. Sám děkuje za rnnohéplastickékultuŤe
svojÍ,a uměleckédÍlonenÍmu ani svojí tvarovou iečl,ani svfm psychickjm životenr
snu, vise a inspirace zavĎenouknihou.
Jako zase v;ftvarnícinejsou tupí k myšlenkovémupňllivu a citovévášni literatury a poesie a nežijÍzahraženiv pracovnách jako v žaláňÍch,
kde se cvičÍjen technická dresura a virtuosit'a' Kdykoli vidÍm takov krásn]i oplodIlujícístyk kultury
v;ftvarnés literární, v němŽ žádná neztrácísvťrjteréna pevnou svoji p du a každá
zÍskává zjemnění sensibility, pathetické vroucnosti a noblesy, jak;/ piedstavuje
dnes náhodou dvojice Lemonnier-Meunier,vždy se táŽu, kdy pŤijdeněco podobného
u nás. Až do té chvíle nebude se moci mluviti o uměIeckékultuie u nás.

Robert ile la Sizeranne: Les questions esthétiques
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 i o n i s m u . . , , , M o d e r n í o r l ě v v s o c h a Í s t v l . . j s o u z n i c h n e j d r 1 l e ž i t ě j š ÍŽ.á d n é z n i c h
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

Maurice Denis au Vésinet
PÍileŽitostná publikace, vydána pňi vysvécení dvou kaplÍ ve Vésinetu, vyzclobenfch 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 pĎÍtomném 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.

plná neškotské a nepeclantické moudrosti,
Rozkošná kniha Lichtwarkova,
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 umělecky necÍtl, kdo nevychoval v sobě dlouhotr kulturou ltiskg a oĎdiuu, d]ouhÝm
ž i v o t e m v r r m ě l e c k éa t m o s f é i e u m ě l e c k Ý t a k t a v k u s .

Znám! ruskÍ nxalír Vasil VasiljeaičVereščagin
Jean Lahore: Les habitations d, bon marché
et un art nouueaupout le peuple
Známj básník indického pesimismu, p' Lahore (Cazalis), jest ve Francii
dobrfm znalcem nodernÍho dekoračníhoumění (znánte od něho pěkné studie
o Williamu Morrisovi a j.) a ncunavnfm propagátorem socia]isace moderního
uměnl. V pÍÍtomné
brožuŤe
vypočítávávšecko,co bylo dosuttpodniknuto pro zlidovění uměnÍ pÍibytkovéhove Francii' Belgii, Německu a Anglii, a vytyt<á, kolik
zbjvá Ještě a Jak by se dalo cÍle neJsnáze doJíti. Za tímto r]čelemzaloŽil také
p. Lahore nedávno Mezinárodní společnostliclovéhounrěnl, která má vfstavami,
publikacemi a vypisováním cen Ťešitisvr1Jukol.

zahynul na lodi ,,Petropavlovsku.. pŤedPort.Arthurenr dne l3' dubna t. r. ve
věku 62 let. VereščaginpŤedstavovatstŤedníEvropě jednu dobu, která ovšem
dávno jiŽ minula (bylo to na počátku let osmdesátfch), celéruské mallŤství.BIud
tento netrval ovšem dlouho: záhy ukázalo se, že Rusko má nejen Ťadu mladšÍch
urnělcri nekonečněbohatších,vfraznějšich a čistšíchnež byl Vereščagin,ale Že
očbyli diskretnějšiJeho.
i pŤedVereščaginem
byli v Rusku nralííio to většía lrlubšÍ,
opravdovl znate]éa milovnÍci v1ftvarnélroumění nebyli ostatně ani chvÍli na pochybách, Že vlastní uměIecká a v;itvarná potence Vereščaginovanení ani veliká,
na efekt pŤíliš
ani jadrná a charakterná a ženehoráznévystupování jeho, namÍÍené
necudny, nutÍ pňÍrnok 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
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malííem válečn1y'm,oficieiním historíografem parádních vojensk;ich balet
, nfbrž
člověkern, jcnž měl prožit! vztah k scénám, které nraloval, ělověkem, jeni myslil
a cÍtil a kterj, tŤebas pochybnynri uměleckjmi prostíeclky a pathosem closti často
lacinfm a mělk1y'm, srraži] se vyjáctňiii svoje pŤcsvědčení. Škoda, žc v honbě za
sensačností znechutnil často svoji myšlénku banální, loká]káŤskou vfmluvností
a nedovedl narnalovat obl'az prostě jako obraz, llbrž vždy jako ilustraci k nějaké
literární nebo ,,{ilosofické pravdě.., po kaŽdé skoro velmi jarrnarečně' nešťastně
a nechutně vys1ovené. Tyto žurnalistické garnitury, kter]imi obkláclal svoje v;l.tvarné
práce a obyčejně tím drlkladněji, čím byiy vpravdě hubenější, učinily jeho vfstavy
postrachem všeclr lidí umélecky cítících a dobrého vkusu. PŤesto některé, zvláště
první práce jeho, rrrěly jakousi, [Ťebas surovou fugu a jakfsi vftvarny zájerrr, kterf
později uplně se vytraíil: jeho cyklus napoleonsky jest jen ilustrací a slabou nudnou
a bczncrvní ilustrací nurlnfch a otiepan]fch theorií a ,,pravd... Náboženské jeho
o]rrazy - nožno-li * byly ještě pustší a clrudší stejně vnitŤním jako uměleck;/m
Životemi Jejich prograrnov;7 ,,naturalismus.. byl jen nešťasínou a nechutnou zá.
stěrou, která marně snažila sc tuto pustotu a churlobu zakrlt, Jak v jádÍe huben:i'
a chud1r kolorista byl Vereščagin pŤi vŠíhlučné mise-en.scěne (byl Žákem paÍíŽského ,,mistra impotence.. GérÓmea a nezapomněl toho nikdy)' ukazují i jeho
obtazy z orientu, z Turkestanu a z Indie. - Verešěagin.sáhal dosti často ťaké
k péru, buď aby zachytil některou vzpomínku ze svého pohnutého Života (rlčastnil sc
mimo jiné vfpravy generála Kaufmanna proti Samerkantu a války rusko-turecké
r.1877), nebo formuloval a dokazoval svoji ,,naturalistickou,. theorii - ale nepodal
l,lt obyčejně více než slušnějšížurnalistick1i článek.

Prohlá,šení
K broŽuňe,,,Kruhem českfch spisovatelri..vydané,,,Národní divadlo a české
drama.. nadepsané,prohlašuju' Že nesouhlasímve všem s jeJí stylisací a argumentací;svoji kritiku i brožrrryi věoí dnešnídivaclelnísprávy podám v prÍštím
čisle,,Volnfclrsměrrl...

Ná'roilní iliuad,lo a českéd,rama
Diskuse
Na dalekémvenkově opoŽďěnězvÍdátn,Že v minulém čísle,,Zvonu.. otisknul
p. Jaroslav Kvapii uryvkovitě listy, jež jsem mu poslal v diskusi, kterou navázal
se mnou o brožufe,,Národnídivadlo a českédrama... Nechci zde kritisovat, bylo.li
takovéjcdnání nutnfm a hlavně bylo{i taktním. Nechci kritisovat proto, poněvadž
znamenalo by to zmalicher ,ouatiznoÚa a znoua uěc, která topt se již od počátku
v malichernosti a jalovosti našínovinovédiskuse; poněvadžznamenalo by to odud.

děti pozornost od jejího principového a ideového jádra a clusiti je vedlejš1m a vlco
Inéně nepodstatnfn.
Mně Jde v celé záležitosti jen a jer' o věc, o princip literarn! ethikg, kt,ery se tu
projevil, a jen pro ni _ poněvadž v porlání p. Kvapilově trpí osvětlenÍm jedno.
strannfm - podot.1fkám zdel
a) Pan Kvapil neměI ugtečkouativ mfclr listech místa, kdc napovídám svoji
nespokojenost s dnešnÍsprávou a slibuju její liritiku' Když citovat, tedy ccle a uplně
citovat - a jinak necitovat. To platí zvláště o listeclr.
b) Pan Kvapii měl také uveŤejniti L|sty, jež psal on,?nc. Korespondence je cosi
vzájemného a nedá se jí rozuměti bez obou partnerri. Zcie bylo by to zvláště proto
tlrileŽité, že by bylo patrno, jak p. Ruapil souhlasil s principem kritikg u brožuť,e
podané,ano, doslova, bgl hotou podepsati u ní mnohé a mnohé,Potoln vypadala by větl
jinak. ByIo by pak i patrno, že odp rci tak loyálnímu ]ze lcccos koncedovat.
c) Tím nechci nijak zatušovati fakt, Že pánové z ,,Kruhu.. pťi podpisouací akci
neuedli si korektně, Řekl jsem jim to tutiŤi u tudf a Íekl jsem jirn také o lisíech, jeŽ
jsmpsa1 p.Kvapi1ovi. Jižto,ževedlemngjsoupoíÍžeještěspodpisemp.Karás.
kovÝm ze Lvovic, ulrazuje, že se akce vedla pÍíliš - ňekněme česky - ,'po sou.
sedsku".
Ale to všecko jsou, opakuju, věci osobní a formální, které dusí jelr a zatemtiují
Iiterdrnl a uměleckéjddro sporu. To musÍ se z nich vysvobodit. Jáclro literární kritiky
a literárnÍ eíhiky, dobrd inspirace, snad jen špatně, slabě a nedostatelně vajádi.ená
v brožurce.
A o to pokouším se ve svém článku Diuadlo a literdrni ethika i kultura, kt'et!
jscln již napsal a Jenž bude co neJdfíve vytišíěn ve ,,Voln;fch směrech...
Kdo stojí o moJi mgšIenku, od|ož| tedy svtij soud až do chvíle, kdy vyjde
článek slibovanf.
A do té chvÍIe alespoĎ mohly by také ztic}tnout snad malicherné tahanicc
o pouhé moje iméno.
Strpení, šlechetné panstvo, strpení!
V BystÍici p. H. 1l' července 1904

Ná,rodní iliaadlo a českéilrama
Diskuse
Váženf pane redaktore,
lituJu, žemusímVás obtěŽovatprosbou za uveÍejněnÍ
těchto Ťádek- ale nenízbytí:
z narážekv posledníměÍsleVašeho tfdeníku dovídám se, žese na mne činírltoky,
jako bych nevedl si ve věci broŽurovékorektně. ZejménadovÍdám se odtud, že
oprávněnost podpisu mého na brožuÍehájí vfbor ,,Kruhu.. zaslánem, z něhož
citujete vftah. S.lavnf vfbor ,,Kruhu.. a specielně p. Sezima neuznal za dobré,
poslati mně tento projev, aěkoliv vl, kcle se zdrŽuJu,zrovna jako neuznal za tlobré,
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