
324 JoseJ Israels f
V l{aagu zemÍe|.I2. srpna patriarcha holandského malííství v 88. roce. rsraols,

9Jrn ghetta amsteroda,mského, nebyl p vodně určen k dráze malíÍské, n1ibrž k ra.
binátu a pak k obchodr'; teprve později proklostil si cestu do malíňské ikoly K.o*u.
manovy' ale trvalo dlouho a dlouho, než nalezl svou notu zasněné duchovosti
a intimity' svou strunu.básníka a posvětitele všedního dne a běžného, piitlumoného
vnitŤního života lidskélro i rodinného, která jej proslavi.la a učinila drahfm nejen
užší jeho domovině, nÍ|ri 

ťé kulturní-Dvropě' Érvní jeho umělecká etapa nyty _
mnohofigurové lristorické obrazy, Lteré se nepovznášeiy nijak nad prrimcr zivJlctr
obrazri ďvadelních, jimiž rozuměla tehdejší aola vetiťy historicky zanr. Mastní
Ťíše jeho oteviela se mrr.teprve v padesátfch letech studiem všedního života rybáí.
ského v Zandvoortu. !ďe pozna| rsraels opravdovf vnitŤní pathos životní, životní
tragiku i osud, štěstí i tr!,z.eí, idylu i epos; zde oteiiel ." -o j"ho vnitňní duchovf
zrak a zátoyeit s ním, jak bfvá vždycky u pravého umělce, i zrak vnějškovf;
schopnost pozorovati,.zachycovati, vystihovali karakterisficlf posun a postoj
a později i bleskov;í pohyb šla u něho ruku Y Íuce 8o schopnostivytušiti, vcítiti se
ryze lidskou a oddanou sympatií v svět lidského utrpeií nebo "dumavé 

radosti
a rostla riměrně s ní. rsraelsriv v,fznam uměleck}i jest ve.vroucnosti, s jakou doveď
vyvolati atmosféru,duševní 

.na svfch plátnecl. Všichni jeho prásti rokové žijí
ži1ojem meditativnfm a na.obrazech jeho mrižete takika hmatati, jak jsou oddaně
vkoŤeněni do svého osudu. Israels neni malíŤem vzpoury neb odboje, ani malíŤem
tryskajícího smyslného žáru ani velik;ich pathetickych gest. Jeho 

.rilí 
ju.t .oo.

mračná Ííše resignace, o.ldané pokory pied osudem, 
""'iěoé 

duchovosti, Ťiděejij'ž vyrovnané duševní 
P-olo.dy a, ještě iidčeji naivní radosti a touhy. Proto jest

hlavně malíŤem žen a"dětí, ktere.se poddáv4í oddant3i hnětoucí iu"ce sve suaty
než mlŽi, a pak starcri, za nimiž |eži život so svfmi ilusemi. Zbásni soumraěnfm
a pŤitlurnen]/,m ty"bTgT svého.štětce, kterfm áoveď vystihnouti mrholivf dišť
šera a opňísti figuru lidskou zvláštním intimním ovzduším, osud.y prost\ích a čest.
n;;í'ch srdcí: štěstí mateŤské i smrt pokorného dělníka, trpkou resignaci lidovského
vetešníka amsterodamského i oddanou bohoslr'ž.hu starého písaŤJ thory, nepokoj
mladé lásky i drivěÍivou bezpomocnost dětství. Nikdo mimo barriěra neiekl v sou.
časné ewopské malbě s větší woucností a něhou a s větší ďskretností a zdrželivostí
barevnou kouzlo prosté existenco lidské. Nebyl arri v]y'tvarnJi ani duchovf lroros
z rodu Rembrandtova, za jehož 

{ě.-ť.:u u poioml.a bJ'vel ntkdy otolp"',e p.o.
hlašován _ k tomu scházela mu ]riíďa ohnivé obra"nosti tohotá ,'.;oltšího d.'.
matika mezi qy'tvarníky _, a1e poctirrf a vroucí umělec a tvrirce venkoncem čestnf,
kterf se neznásilĚoval. a nekalil svfch vod, aby se zd'ály rrtutsi. iat tudo žíti
i v budoucnosti drah;i vš.em' t{9ž uctívají v umění vjraz lidské |octivosti, aŽ
opadne snad mÓdní vlna,.která jeho obrazy někdy trochu lichvaňiia]Krajan jeho
Jan Veth a Němec Mar Liebermann. vystihli nejlépo svéráz jeho uměJJosobnosti
a pŤiblížili jej nejvíc evropskému poc}roponí.

Činoherní repertoá,r Ná,rodního iliaailla a obilobí 191111912

Divaďo uveiejíujo v denních listech obvykl;í repertoár pro pÍíští oezÓnu,

repertoár bohat],Í sliby hlavně _ z cizich litoratur. od Ibsena slibrrje so Stavitel

Soiness, od Georgesa de Porto.B,icho Viei] homme, od Čechova Višřovf sad, od

Galsworthyho Stiíbrné pouzdro, od Bahra Zlzatl<a, od Bracca Pravá láska; ze

starší německé dramatické literatury lÍebblova Juďta, z klasickfch děl Euripidliv
I{ippolyt, Corneillriv Polyeucte, Moliěrriv Misantrop, Moretova Donna Diana; ze
Shakespeara Král Lear, Večer tííkrálovf, Zkrocení zlé ženy. K tomu jen nělrolik
prozatímn;y'ch poznámek: z moderní německé tvorby není tÍeba obehrávat stále
jen Bahra _ jsou v ní dramatičtí tvrirci mnohem wjznamnější a směrotvornější
než tento rozkošn;i a mil;í causeur. Ruská poesie dramatická urazila také od Če.
chova kus cesty a snahy její molrl by nám konečně již jednou obezna|j, a taktní
dramaturg pÍiblížiti dvěma tiemi typick1imi ukázkami. Také v ltalii žijí a tvoÍí
i jiní dramatikové než Roberto Bracco, s nímž jsme již seznámeni z minul;y'cb
sezÓn. Alo jedno píekvapuje pÍímo v bulletínu Národního divaďa: sirotčí riděl'
kterf pÍipaď v něm privodní tvorbě české. Zpráva Národního ďvadla jmonu.e jen

dvě privodní práce české, které chystá v sezÓně 19ll/l912: Jiráskova Jana [Iusa
a flilbertovu Patrii. To jest opravdu málo, i když zpŤísníme Švé požadavky na
českou tvorbu co nejvíce. Není jistě nesnadné literárnímu znateli a historikovi
sestaviti dnes umělecky hodnotn a zajimav,! repertoár cizojazyÓn,!; alo snaha
českého dramaturga musí se nésti v první iadě za zabezpe|cením hodnotného
repertoáru domácího. V tom směru, doufáme, dozná během roku bulletin divaclelní
ještě doplĎkri. Dvě dramatické novinky za rok na národ šesti:nilionovf bylo by
prostě směšné' kdyby to nebylo smutné.

Théaphile Gautier

Na 3l. srpna piipaďo sté qiročí narozonin Gautierov;?ch a francouzské i cizí
revuo a, listy pŤinášejí literárně kritické studie o jeho dfle a vÝznamu. Všeobecně
skoro uznává se, že jest Gautier nedoceněn jako uměIec a dělník slovesn;i' jako
mistr ryzí a dokonalé formy, jako duch plastické síly a harmonie. U nás ovšem
necítí se vět,šinou dosahu a v;Íznamu těchto kvalit; u nás jsou větširrou praeju.
diciem proti autorovi. Žetouha po každé dolronalosti i po dokonalosti formové jest
cosi kladného a nejkladnějšího a že jest to konec koncri vlastnost mravní síly
a vrilo _ tak daleko literární česká filosofie posud nodošla.

Par nobile fratrunt,
V posledních dvou sešitech Modorní rovuo haranguje mno několikrát pan

dr Marten, vystupující v cirkusové pÓze rytííebozb&zné a hany' strážce jeďiného
pravého a nefalšovaného umění patent MR. Pr;f jsem mlčel na ,,zdrcující.. kritiku,
jíž podrobil tento Don Quijoto metakritiky mou ,,humoristickou.. Motlerní litera.
turu českou, aÓkoliv jsem vyzjval v pÍodmluvě k diskusi. Ano, vyz]ival, a|e k aěané
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