
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

325

l . [Srov. Kritické projevy 6, str. l05']



326 ď:klti'pano dro {3"!"1ul a tou nepokládal jsem a nepokládám váš siláckf qikonv Moderní revui. Piečetl jsem jej 
1 us9á1 jsem se. ponaaa by"i-;; zt,rátu časupiíti se o vj'vojovou logi}u moderní české liieratury s něk1im, kdo necíÚí uměleckéqfraznosti a jadrnosti Čelakovského a kdo.nechápe, že"v ,eit,u* , posledních

drobnÝch básní Nerudoqy'ch jest víco tvoÍioé sfly a uměleck'.y_;h než v celépohoďně parafrazující Karolirrské epopeji Zeyeiové, PÍíti se o uměllck ch hod.notách's t1kov;im duchem pokládám za iak moudré jako pííti .e o ba*a"n . ,.o.vidomJim. Pan dr Mar.ten.jest mně representant té theatráiní k"itit.y, ktera n"viďvelikosti v nikom, kdo si nenasadil na hlavu helmu s chocholem á,kdo nemávákolem sebe.papírov;ím mečem..Genius jest této-kritice ten, r.J" 
""joá.io;i 

sklořujo
!l-ov.o gerriátn;í, a visionáň ten, kdo nejčastěji sklořuje 'tooo oi""iiiíl. zv. tvorbaModerní.revuo jest jen časování a sklonovani slov, frází a etiket, , ^inzse sk]ádáceremoniel této zednáŤské t(lŽe, DtLetantství nejpustšího druhu. 

-rr.' 
riai, m"rioklamávají sebe a snad i jiné tím, že pobíhají s áervišskJim ru"uli..u- ve svémbludném kruhu.

Pan dr Marten vysvětluje dnes, jak se stalo, že nebyl mému listu zaslán recensníexemplái jeho Julia.Zeyera. Pr;i.sitoho pan Marten'neprra| pá"-e""alp'yt"itit"
v Novině určována.jest osobními zÍete|i,'a tedy literárně uái""""a._

Pan dr Marten jest z těch lidí, kteňí mne nemohou o,a,it,. iiaa pŤfliš dobŤop. dra Martena a vím, že jako aoo"at 
"'pot 

t'ymnu v Moderní revui r. lg06 na méBoje o zítiek, doveď by sestoupit i se své tohorovné q'š" k ;;.Moderní lite.
11tuŤe čes.k.e' tdyby _ tlu ano' kdyby bylo záku]isí '. ígro tJez i"t. r. lg06.Ale toto zákutisí se změnilo, dokonalďse zminilo a s ním mění se i titeiárni historiečeská, na štěstí jen potud, pokud.ji vyrábí P3n dr Marten p"o t1t""a.oi.'tooy
určite barvy a observance.a jejich byďitelky. Touto změnou zákulisní stalo se na
p.'Fld' ž3 pn ar Marten, ]<teqf tehdy potírai diletantism .r. .l".u",r.e, páIí mu dneskadiďo. Touto změnou zákulisní stal.o se, zu p. u""iu" r''"i' ťa"."nlaŤ,l, a chválí,kde lraně], - celkem. nevinn;/ sport, pro ně jž ylze ^,t' iua"^j..aověk jenironické škubnutí rty.'A-jen g9"namm jáště:.neposlalJi p. dr Marteí určiQfm lis.trim recensního exem-p|áÍe.."e milty, 

"Jáa"";z.." 
pnr. p"Jr'r'looJo-uoa""oi.uooi

za umlěovaného mučedníka česk;/cir poměr literárnich' ;'t 
"ui"ir.to 

nedávnopan Karásek so sentimentálním tremoiem a s prrihledn;y'm.obviůovánim Noviny.To čiší ne aristokratismom, nybrž ochlokratismem nejpodezÍelejší marky: štvarrísentimentalitou.
Ád vocem Zeyera. Nejsem slep k jeho slabostem, a znaénj.mslabostem, ale pŤesvšecko jest mně Někdo a nedopustím, aby bylo házeno jírli il;;;;; ' p. dremMartenem jako míčem. Ále právě proto, žo lest mně tvBtao - kdosi, kdo mněněco vnitině dal -, jsem nucen pozn&menati zde: Zeyetovi"eostoai ua"r,arové -co jest v.něm opravdu básnického a uměleckéiro, píut."ít.ut';;;i.;.:, ale Mar.tenové. od takoqich pŤátel osvoboď mne, Pane! Žeye| na|.ezl." p"lao' churavy,

};Ťivě p9chopen;i, vnějškoqy' aristokrati.m bránil mu"dosti Jr""r'.'"'uy .e pÍiblížil
li:.E i poesii; dlouho psal pastiše, které zní dnešku hluše, a p.aoá. ío zní hlušo.A|e Zeyet napsal také z tfuuin své zmučené lidské by sti'několik Jraci, kterézrlstanou. Takového 

-Plojhara, takové Legendy- 
" 

" .'i;^.''ť""y o.i*U tonou.cí hvězdy. Sna je.icn jest v tom, Ío promluvila 
"a" 

t"pi"ilia,ká dušozpod svébo těžkého bŤomeno, pba oi*z 'tenotu a ripěla; jil 6 ;"'*ěs lehoo

-askované konfese, a co prozírá zcle šlojíiem, jest zmučená lidská tváŤ' jest bída

i.s"tia.u a čistě lidská. A tohoto opravdového duševního utrpení a tichého' měsíč.

nél'o, ."".itloného kouzla není horší urážky než zprisob' jak;Ím píšo o Zeyerovi

.","-a" mu.t"": jest to zprisob literárního gigrlete a arogantnílro snoba, kter;i mísí

toáoa'o"o pačuli s kaďd]em a barvi mrtvolnou tváŤ kŤiklaqim divadelním líčiďem,

ij o'podoboje cizí kritická gesta, látá cizí kritické fráze a flosku|e a nevidí hloub

lez na e.teti"ky vyŽehlenou náprsenku. Tato parfumérská a frizérská kritika, hle'

lo jest jediná pravá urážka čestného |idského srdce, každého čestného srdcg,

i sráce bísníkova: tu jest, něco, od čeho musí odwátit t'váí každ!, slušn;y' a čistotn;f

dověk a od ěeho měIi by ji odwátit pŤátelé a ctitelé Zeyerovi první, ač vědili'

kolro ctí a proč jej ctí. . .
A již jen jeden drikaz čestnosti polemick;/ch zbraní p. dr Martonovjch. Aěkoliv

kaž'ď! vi, že nejsem realista, že nesdílím realistick;Ích soudri a názorri literárních

a uáěleck;ich a že jsem v Novirrě nejednou s nimi polernisoval, sází mne p.

JUD. Mu"iuo nia ,,realistick olymp.. veďe Machara, Hertlena a Vodáka a Ťadí

mne mezi ty, kdož ,,stojí ve službách realistické st,rany... A s takov;ím fix]aiem

diskusi? Jeiro místo jest, snad někde u pochybného hráčského stolku, alo no

v slušné literární společnosti. _

Poblouďl jsom, snaže so znázorniti panu Arnoštu Prochdzlcoai, pojem literární

reciprocityl; á''.' ." z toho kaji: spíš naučíš koěku plovat, než píiblížíš.tomuto

g",'il".o',,ooi základy literárního m"aoo. Zal'o zavdééím se snad pÍíští literární

ňistorii, označím.li tojroto muže nemožností a nemohoucnosti jako vxmá,|ezce zce|a

nové kritické methodv, kterou nevím jak nazvat, ale nechybím snad' dám-li jí

provisorně název kritiky prskavé. Je to kriti|a Nojvvšší Synthetické Zkratky,

ilritika absolutního Gesta a absolutní Transcendence, a pŤitom dá se velmi snadao
praktikovati: není tieba číst ani knih, o něž jde, staěí k tomu jen trochu slin, kter6

vysykneš graciésně unuděnou kiivkou. Touto věru synthetickou-kritikou popravil

''-es- niti"t}; heros a konquistador na tÍech ňádcích Sovova TÓmu Bojara' po.

pravuje všecko od Machara, F. X. Svobody a nejnověji i Rrižely .S.vobodové.
i{1uoí'o jejích ,,beletristickjch skládankách..; dvěma slovy poloŽí ti hlavu k no.

hám; což jest r5'gtl19g1 větší než orientálního expresního vlaku! ovšem dvorn

redaktor, ťter;7 [iskne skrádanky sI. Braunerové a Jesenské, má plné právo mluvit

o skládankách pí Svobodové!

Vlbor z prací Artuše Drtila

uspoÍádali, rivodem životopisnfm a kritick$m opatÍili a na subskripci vyilají pp.

Chalupn;f, Novák a Šelepa.-V;y'bor bude obsahovati asi 200 stran osmerky (formátu
Laichirova VÝboru nejlepších spisir) a lze na něj subskribovati do 30. ííjna u dra

Tr' Šelepy , Ě,^,"I, ťat,ěcká 55.,K3,20. Tento zprisob oživiti a dochovati i pííštím
památku milého, statečného, nadaného a čestného spisovatelo, kter1i zajímal se

o všeckv stránky našeho veŤejného a kullurního života, jest možno jen vítati.

Publikace tato budiž co nejlépe doporučena všemu našemu čtenáistvu.
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