
jazyk básník v měl bj.tit ž jako jazyk kupcriv nebo advokátriv. V tom
stj'kají se duchové jinak tak disparátní - skuteční protinožci - jako
ku pň. Stéphane Mallarmé a Henry David Thoreau: Mallarmé, jemuŽ
napsané slovo jest jakjlmsi náboŽenskj'm zaklínadlem, i Thoreau,
kterj,cítil tak vroucně tento odklon jazyka psaného od jazyka mlu-
veného, že jej u největších uměleckj'ch děl, u děl antickj'clr básníkrl,
chtěl míti absolutním a nepŤeklenutelnfm, a žáda|, aby nebyla pŤe-
kládána, a tvrdil' že nemohou bfti ani pŤeložena. Všichni lidé literární
kultury věděli, že psáti jest funkcí hieratickou, ornamentální a sym-
bolickou a Že žádati tak zvany ,sloh pŤirozenjr., ,prostÝ., ,jasnj'.,
,plynnf., ,lehkjl., jak se stále u nás papouškuje, není než lrrubá ne-
vědomost a drzost nebo nivelační manie.

Všecko, čeho jest jediné tŤeba, jest dohodnouti se o smyslu slova
,verbalism'.

Mně jest verbalistou feuilletonista nebo povídkáň, tŤebas psal skoro
jen hlavními větarni a tŤebas článek jeho neměl víc než dvě stě slov,
jakmile nemá nic ňíci a tlachá, a není mně verbalistou Carlyle nebo
Ruskin, kteŤí mají periody často na pril strany, kteŤí staví větu archi.
tektonicky, užívají pŤíznačnfch motivri a jinj'ch prostŤedkri stylo-
vého paralelismu a pracují thematicky a jichž frazis plyne místy širo.
kj.m proudem jako veletok, roz|évá se v ramena a větví se často se
složitostí šípkovfch keŤri. Mně není verbalistou Nietzsche' kterjl roz-
víjí' zvláště v prvních knihách, větu veliké tonality a krásného pod-
nebeského lesku, mně není verbalistou Mallarmé, lrterjl má někde
velmi subtilní syntax - a jest mně verbalistou novináŤ pan X nebo
pan Y, kter1i nejprostšími větanri a dvěma sty slovy poví, co mu na.
padlo, když kouŤil po obědě doutník.

Soudím totiž, že na to, co dovede Ťíci pan X nebo pan Y, jest
i nejchudšího slovníka a nejchudší syntaxe škoda, že zde jsou i ony
nepoměrné a zbytečné a Že na to, co má Ťíci pan X, stačilo by snad jen
deset nebo jen pět slov - a po pŤípadě jest Škoda i slova jediného:
nebot jedině dobňe bylo by, kdyby to nebylo v bec Ťečeno a vysloveno.

Poznámka k vydání dnuhému

RozšiŤuji toto druhé vydání ,,Boj v o zitŤek.. o essay ,,Tvtirčí
činy.., která byla napsána sice až r. 1911, ale rázem svj'm i povahou
svou jest těsně spŤízněna s ostatními skladbami této knihy' vytvoŤe-
nj'mi v letech 1898 až 1904.

Jinak vydávám ,,Boje o zítŤek.. beze změny, opravuje jen zŤejmé
chyby tiskové: pieta, kterou jsem dlužen dílu své mladosti a jíž po-
rozumí, kdo má smysl pro epochu životní a její styl.

V Praze v květnu 1914. F. x. Š.

Poznámka k vydání ÚňeÚímu

Toto tňetí vydání jest rozmnoŽeno o stat Augusle Rodín, slavnostní
Íeč, za mrtv1fm mistrem, již jsem proslovil po pŤání ',Manesa.. v pro-
sinci r. 1917; jest pŤirozenj'm doplĎkem stati ,,Geniova mateŤština..,
jíž byla zahájena kdysi jeho pražská v1fstava.

Y Pruze v bŤeznu 1918. r. x. Š.

V Praze v lednu 1905. F. X. Šalda


