
Pan HerbeIl míní takÓ, že prÝ tito velcí autoii byli na mnc bcz vlivu' Nezušlec|r.
tili prf mojí bytosti' která prf jest i nadál _ hrubá. To ňÍká pán, kter1r si bere
t polemice právo ke všemu _ i k tomu, Že mluví o svÓm odp rci Jako o falsátoru
de1leší a protokoltl a detektivovi _ ale sám nepňeje mu práva ani tolik, aby mohl
vyvrátiti Jeho podezlránÍ' lŽi a uráŽky; učinÍ-li to a nazve-|i |eŽ lŽ|, nesmysl ne-
srnyslem - hned jest hrubcem.

NenÍ v literárním životě nic koničtějštho neŽ t,akové obvinění z lrrubosti.
Pan Herben zapomÍná, že lšichni uelcí auloňi činili ttltéž a že dobrd p lka iich

uelikosti jest prduě u oduaze, s iakou jmenouali uěci a lidt _ oškliué a nizké uěci a lidi _
jiclt praulm a ulaslnim jménem,

I(dyby hrubost byla v piímém a pravdivém, byť piíkrém a tvrdém slově, byii
l-ry ltrubci všichni' kdo kdy ňíkali lidem do tváňe pravdu: od starozákonnfch proro.
|tťr pŤes Danta a l{iltona až po Ruskina' Carlyla' Schopenhauera, Nietzscheho.

Co by ňekl p. Herben Carlylovi, kter;f filosofii liberalistickou vkládal do rist _
vepňrim a dával jim ji odchrochtávat? Co Ruskinovi, kterf mluví nejednou jako
k lotr m a k ničemrint _ k vrchol m anglického politického a novinového Života?
Co Schopenhauerov:ím utok m na německé profesory? Co Nietzschovfm sarkas.
tn m a vypad m na Ťadu Jmen' pokládan;tch za nejvyšší v lit,eratuÍe současné
i Ininulé? Co Hugov;y'm pamflet n na Napoleona?

trÍne Herbenovo obvi ování z hrubosti nerozčiluje ani dost ntálo - neboť jest
docela plané a l iché,

V im, že hrubost u literaluŤe jako u žiuotě _ skulečnti hrubost _ b$ud par|umouand,
Hrubost' opravdová hrubost v literatuÍe jest jinde' neŽ kde ji hledá dr Herben:

jcst Iam, kde se ialouě a lupě mgsli, benteruně cili a planě klábosi, kde nent udšniuého
uzlahu It uměnl a k literatufe a proto se uglhtiuti, kde rozhoduie rozumdťské chgtrdcluí,
ugpočet, tloktrindÍská šablona, prkenn line l _ všude, kde jest domovem literární
íarizejství.

l8. července l905.

John Constable,
ď,,aprěs les souaenirs recu,eillis par C. R. Leslie

I(niha, literá pŤicházt právě vllod lrri|,ice i obecenstvu na pevnině evropské,
1tokud se stará o pravou a vlastní genesi moderní ma]ÍĎské naší kultury. Constable
jest ttt skoro neznám, a pŤcce jest to nejen největší malíÍang|icky - nralíitňeba
pod|rhnou|, _ osamocerl:Í ostatně ve své zemi _ daleko vyššl neŽ Turner i neŽ
proslulí mistĎi osmnáctého věku, ale i vlastní otec francouzského krajináňství.
A ncjen francouzskÓ malby, tÍeba dodati: i něnlecké, pokud jest opravdu bezpro.
stŤednou a čistou malbou a ne ilustrac|, tŤebas v metrov;y'c|r rozměrech' Neboť na
ohni Constablově zažehla se i vlastnÍ malebná váše Menzloua.. pokud byl Menzel
sktttečnjm malíiem bezprostŤednl sily a horečné vise oka (byl jÍm skutečně v Ťadě
obraz hlavně svÓho mládÍ, jichž si sám neváŽil a jež sám prací pozdějšího života
i slovenr svÓlro stái.l zapÍral a zapÍel), prisobilo v něm také sémě constablovo;
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84 něco jako pochybu o její originalitě _ mnoho d vtipu takovf klep nežádá a sobě

ttlehčíš, drahá, pošramocená česká duŠičko. Ale napověz to Lak ušeobecně neurčitě,
Lak oblačně abstraktně, Žc tě nikdo nemriŽe clrytit zá ltmec. Bláío v Čechách doletÍ
vŽdycky, a tobě je dobi.e: ty sedlš pŤed prahem a nemáš daleko za Dec. Žádné trochtr
patrnějšÍ odvahy tě tvoje ul ičnictvÍ nestojÍ _ a sobě ulevi las, aonracta pošrarno.
c en á  duš ičko . . .

Prj moje polemika s drenl Herbenern utvrdÍ mnohé v dávném pÍesvědčlní,
Že pŤedstavuju v literatuŤe jen pouhg |onograt', mechanicky a bezrlu'!c opaktljicí
světové autory.

Ale, dobrodinečku: jaká režie! Jakj nál<lad vtipu a ducha jesl, tu vyčarpávťrn
na mne '  nehodného| . . '

''Utvrdí mnohé v dávnérn pÍesvědčenÍ..! Jaká brilantnÍ stylisacel Hnedle jako
od notáie! A dále: ,'pňedstavuje.. fonograf!

Nuže, milf panei piesvědčeni proti pňesvědčení! Nebudu se schovávat pohocllně
za ''mnohé.., za ty lepenkové ,,mnohé.., kteňi se dostavujl vždy jako na zavo]anorr,
kdykoli někdo nemá dost odvahy a sí]y, aby mluvil hrdfm singulárem a v prvnÍ
osobě _ a Íeknu Vám prostě, že Vy ,,nepŤedstavujete.., n1rbrž jásně česky: lsÍe ne
fonograf světov:y'ch autorrl, nfbrž pouhé sÍto na myšlénky svého mist,ra a bvŠerr,r
síto velmi děravé, a i jinak nespolehlivé _ a vedle Loho i mtlnek na hlepg, n,lynel(
neJpovedenější realistické konstrukce.

Těnr ,,mnohfm.. račte pak laskavě vyitdit tento vzkaz:
''Pňesvědčení.., které podle Vás majÍ, mohou mlti za jedné podmínky: toLiŽ, žejsots pourchnl, polouzdělani a ktepaŤští lidé, kteií o ,,světovfch autorech.. slyŠeli

něeo zvonit, ale jich samfch niltdy nečet|i _ neboť, kdyby jich četli, nemohli bytnysliti takové Žalostné banálnosti.
Právě kdo zná Emersona, Carlyla, Ruskina, Nietzsclreho, vt, Že jich nepieji-

mám' nybrž prom!šlim, prociťuju, zpracoutiudm, dom1jšIím _ že jsou mně látkou
a vfchodiskem' jako jim byli látkor"r a vfclrodiskem Plato, Montaigne, Fichte, Kant,
Voltaire a J.

Žádny autor nevyssává si látkusvoji z prstri a nejméně ovšem mr1že si ji vyssáti
z ničeho literární a uměleckf /rrjlilc.. pracuje látkou a tvoŤi z látky, irmělccké
i myšlénkové, kterou mu dává doba, v níž se narodi| a ve které žije.

Ále právě ten, kdo zná myšlénkovou a uměleckou látku dneška, vt, že lizpraco.vávám a prom!šllm po suém, Kdo zná svétové autory opravdu a nejen jako Írázi,
r.Í, že mohu lÍci s Mussetem: piju ze suo7J sklenice _ budiŽ sebemenši a prostšÍ jinak.

Uboltf klep, kterfm tu po mně lrázÍ dr Herben, odpravil ostatně již ,." pod"in'
minulého roku dr Chalupn;,i ve feuilletoně l. člsla ,,Mor. rozhledri.., kdyz jim po
mně hodil * českf praoriginál a pragenius, p. Rožek. Nedovolávám se t,-. p. ara
Chalupného nikterak Jako l i terárnt autority (dalek toho...); pÍipomínám io 1enproto' Že dr Herben tehdy s on|rn článken u slouně souhlasll _ aby dnes rrbožáctví
p. RoŽkovo opakoval da capo.. .

}IluvÍ-li se ostatně jiŽ o literárnÍch fonografeclr, zdá se nně, že nebezpeČn!
literatuÍe nebyl by fonograf reprodukujÍcÍ veiiké světové autory, n1ibrŽ fonograrjinf' v tichu a v temnu pracujÍcÍ a reprodukujícÍ jen _ melodie ze starodd,nych
kalenddÍti.. . Neboť jsou i takor'é skromné Íonografy, nezdá se Vánl, rnity pane? _



86 poznal constabla v letech tňicát1tch v BerlÍně na vjstavě v HÓtel de Rome' Con.
stablem vymírá také anglické malíňstvÍ ve vlastnín smyslu slova: co následujo po
něm, jsou jen literární ilustrátoŤi nebo režiséňi malovanfm plátnem nebo konečně
delikátní umělci techniky černo-bÍlé jako Beardsley nebo Ricketts'

Bazalgette v piedmluvě správně vyciťuje vfznam Consíablriv a čist ', absolutně
malffsky charakter jeho umění: byl to člověk nádhernfch smyslrl, rlžasně bohatyclr
smyslú' kterf stvoĎiljejich instinktivnou, lehkou a bohatou logikou hluboce a čistě
organisovany malíňskf svět.

o jeho malbě praví dobÍe Bazalgette, že tryskala pŤÍmo ze srdce uměIcova,
''neustydnuvši cestou pres mozek a neztrativši tam barevnou vrlni a sÍlu...

',Krajina Constablova Jeví se smyslnou, šťavnatě živnou a silnou...
,,Co neJprve pÍekvapuje' pŤibliŽíte-Ii se k němu, jest smyslnost íohoto mallÍe.

Jest to uměnl životné a horké, tučné, šťavnaté, Íekl bych tělesné, aéko|iv jde o ne-
besa a prldy, uměnÍ mohutně živočišné a živé. Muž této malby jest člověkem, kter;l,
musilŽ|ti asi mezi stády s hojnou potravou, mezi tučnou luční trávou, u vod a les .
Malba jeho ěpí zemÍ a šírjm vzduchem. Široká kypícÍ rozkoš se v ni projevuje.
Element života, kterf proudÍ těmito krajinami, napojuje je nejuplnějšÍ realit,ou,
llž dobylo posud umění...

Vzpomínky vypravují život plnf tiché moudrosti a krásného napěti' d stojnÝ
ve své charakt,erné, Jaksi epické a patriarchálnÍ prostotě, pracovitj často v trudu
a tIsni. KĎíst pÍed námi živého člověka, myslIcÍho, jednajíclho, trplclho' dÍIo jeho
dne s naděJemi i zklamánÍmi; pronikáme i do dílny jeho' k logickjm koŤenrlm jelto
dÍla, které se větvÍ a rozrrlstá zákonnfm bohatstvÍm nad zemí v šťavnatou a maleb.
nou houšť svoji těžké koruny. Vidíme tichého, až bázlivého člověka, samotáio se
sladkfm srdcem,Jehož umělecká síla a geniálná intuice zdá se bjti jen z ročenou
nekoneěnou pokorou srdce pied piÍrodou, odměnou učelivé pozornosti a pokorn
zamyšIené zboŽnosti, s jakou dovedl naslouchati vtnám jejího tepu a dechu.

Epická, legendárně krásná figura, 11žasně jemně a čistě organisovaná, vyvstár/á
pĎed vámi a vedle ní cÍtlfte] teprve celou ošklivost k většině dnešního umělectva'
k prázdnfm panákrlm, statist m naučené umělecké formule, kteňÍ pracujÍ jon
sprostotou zvyku a kteŤÍ si spletli neodpustitelně sllu s drzostl a vtÍravostÍ.
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