
Úaod,ni, slovo ls elwveni,lútm

I{ smrlt nerad se ohlÍžím za yebe __ ne proto, žc co md.nt:a zridy, jest
hoÍtci Sodonru, nlbrž prolo, že co mtim pÍerl sebou' za čím běžim, ievt se
ni tak žasngm, že mne to plnč |ascinuje . Prricc, iiž isent dokončil, iest
pro mne mrtua ue chuíIi, kdg isetn uthl na papir posleďní tečku; mrtua tak
dokonale jako dožitti radost nebo dožttti bolest' dolrusly ohei't, douanut!
uttr, Pokud na ni pracuii, držt si mne celého: smysly, nerug, rozl!'m,
obra:nost, duši. Eristuji jen u ní u jen ii; iest orgrÍnem, kterlm proudt
:cela mili žtuot, iímž sc učastním u jeho taiemném děni. Jakmí"Ie iest
dotuoÍena, nent ii"ž nloje, prciuě iako nepatiÍ již stromu plod, kter! se na
podzim od něho odděIil a nese l) sobě ztirotlek jiného stromu a možnri celé-
ho jí.ch sadu' Cítím, že u dotuoÍeném díle jest uzauÍena kapitola mého ži.
tlota, Vraccti. se It ní. :dci se mně zbgtečností.. Vidín ji jako ztěIesněnou
nutnost, něco, co uznikalo, rozuiielo se, uzauÍelo se po zrikonech, které
isern cítil samojedin! a samojedí"ng plnil po pÍíkazech suéIrc nítra. obírati
se ddle takoui1m dotuoien m díIem, uraceti' se k němu po čase, oprauouati
ie, ,,:dokonalouati,, ie, iak se iikri, pokkidal isem uždgck11 nejen zu ztrtitu
času, ni1brž í:a kÍiudu prriuě na té suaté nelinnosti,o níž zdc piši u z niž
nrcÍ - ta'k sí' to alespoÍt pÍedstauuii - tryskati ušecka opraudouri luorba.

Tedy: ta ntd nechuť, u jenona, jest pňíčinou, žc isem posurl nesebral
u knihu čkinky a recensc, které, jsem psal u mlarlgclt letech, ačkoliu jsetn
uěděI, že mnohé : ntch maji hod.notu a d sažnost ltistorí.ckou, t že ntrim
pí,tmo pouinnost to učiníti, a ačkoliu mně tu pouinnost r zní ltdé u r z-
n!1ch d.obtích uí.ce néně naléhauě pÍtpomínali. AIe mnohem silně!št než
smgsl pouinnosti bgl u ntně otlpor, piehrabouati se u stargch :ažIoutli1clt
čusopísr<:It, čpícÍclt:atuchlíttott, tt nutktt, uítlěti něett, co isent ktlusi lrlnl



kuetouct, orosené nebo zajtněné iako kuěting lesní. nebo lučni, iak se ngnt
drolt a rozpadd a zažIoutlém herbtiIi let . . . Tak se stalo, že prd.ce, d.o ntž
jsem se několikrdt pustil, uutzla uždgckg pÍed koncem: bglo to silnějšt než
mti ďobrd uúle. Až loni u zímě - pÍ,ipomtntim ugslouně, že pŤeď. strategic.
ky genitilními tokg Kotlí'čka a Peroutkg a ne ted'y z jejtch poilnětu -
nui starri chronickri bolest stala se znoDu akutni, Sttbíl isem totiž p. Štor-
c|toui-Marienoui sué sebrané dtlo litertirnÍ', eď"ita et ined,ita, u tlefinitťuni
formě a :ačtti se musilo jako u každé, ať hloupé ať chgtré pohtid.ce od za-
čdtktt ' . . i{a šlás/Í doporučíI mně prduě tehdg ieden zndm! mlaitého filo-
loga' p. Ant. Grwtda, kter! se aěci energicky ujal. ShIedaI mně z rťtznlch
kni.houen tg staré |asci.kly a špargtÍIg a opsal mně z nich Íadu čIdnk ,
BgIo aghrtino! Zreui.doual jsem tert - Ítdě se oušem :dsad'ou nejaětší
možné šetrnosti k ptiuodní |ormě a retušule uětšinou jen zÍejmri nedo.
patÍeni autoroua nebo redaktorouq nebo tiskdrny a šetÍe i co nejuice r z-
nlch jazgkoulch barbarism , kterlmi pŤetékaty tehdeiší stati moie -
a neien moie! - neboť bglg tak cl arakteristtcké pro naší skupinku, kterd
chtěIa na sklonku let osmdestitlch utrhnouti tlo literatury almanachent
nazuanlm ,,Vprid barbar ,, - a alsledek mé prdce leží píed čtenriÍem.

Čisti znouu tg staré čItinkg, essaae a recense nebylo pro mne uěru nic
zultiště pÍíiemného; neiednou odložil isem tert rozmrzen, a kolikrdt bgch
iei bgl, kdybg nešIo prduě o historickou retrospektiuu, |ormoual zno'Q'
píelil a ugsloui.I jasněji, plasttčtěii, určitěji.! AIe aždgckg lsem u urdtit
k němu a konec konc , diu jsem ho neprosíl za odpuštěnt. Mají tg staré
mé čldnkg tolik dobrlch i špatnlch alastnosti mlddt, že rtakonec usmtÍt
"si iímť i mrzouta sebe zakgslejšího, ..

Mladd iest iejich ud!chand horltaost, mtatlti jeji'ch ntesieišskd p :a sa-
mospasi.telnosti, mladé pÍesuědčent o Íešitelnosti a rozÍešitelnosri ušeho
na suětě,,' mladd tlťlkladnd těžkoptidnost ufikladu, mlaď.ti uira ue uěd.u né-
kďy opraudu uhltÍskd, uždgckg píesuědčenrÍ, jako by pochrizela anttcipan.
d'o z něiakého okresniho osaětného suazu. Mlad'ti jest jejich blouzniuost
prduě iako neznalost žiuota, mlad(i iejich neomglnickti urputnost,'mlad'ri
ieiich ned tkliuost, iejich pou!šenost, jelich propaqačnl teror. Jsou to
uesměs ulastnosti nehorcizné o. neÍ'esané, iimž se usměje shoutuauě dospěIi|
uěk, a pÍecc ztrdta iich neznamenri ieště žiuotni ptus' Mladti iest i nt>

podplatttti nedttuěra k čtenait, iemuž isem tehilg uěru nclichotil, Kd'gbgch 443
,no 

iat tehdg oslououal, neužil bgch zduoÍílého tehdg obugklého titulu
.,,,]o,í,,,g,, 

ÁebQ ,,moudr! č,tendÍ.,, nlbrž upÍtmného ,,hloup!,, nebo
,,,",u,ia]o,g,, 

čtendŤ - neboť tak urputné bglo mé tehdeišt p6esuědčent
,o 

i,:.n,,aus,,ních kualittich, a lichotiti někomu neb1trIo tehdg uěru mou

,tát,u sffdnkou' NeuěÍil isem skoro, že čtendí jest také tuor obďaÍeny-,|,,,u^,^, 
cttem, obraznostt, tuor k obrazu božímu stuoÍeni1 iako ja; že

,t,nn,uži ie,prom!šIiaclom!1šIi,cočte,doprouazÍ' i icítem,obrazností,
tngšIením,.souzněnímduše,Zachtizel jsemsnímtehdglaltosplachlnt
,"euo iankouitlm koněm, kter! se zastaui pÍed každou pÍekrižkott nebo

uskoč;í i pÍed stínem myšIenkg; uedl isem ho za uzdu krok co krok a ne-

ptouolil, pokuď. neugšIapal ušeckg tdeoué kopce, kleré isem píed něj na-
,uršil, 

nimtilo hrd na jejich ilomnělou pÍikrost , , . od.tud ušude poil.

trhanlch a proloženlm tiskem sdzen!čh pÍedstau, poimťl, kriterit, idejl,

iimiž-isent čtenriÍe pÍtmo rlpa1 ďo žeber, abg iIaI pozor, abg neklímal, ab11

se nespletl, aby se snažil ze ušech sil pochopiti chod, sled, rytmus, harmo.

nii m-ého mgšIení nebo mého mgšIenkouého snění. - stdle ue struchu, že

nebude dosti siln!, mgšIenkouě nebo citouě dosti iemn , abg bgl prdu mé'

dušeunl složítosti, femnosti, ulboinosti - nic nedbaie toho, že i"'to

po jmoudzdbrad l ia tg topo imouéuls t ražné,tabu lkyprozrazu i t imou
čtistečnou unitíni nelistotu: bglg to i uzlg, provdzkg, znaménka pro mne'

abgch nezabloudil, abgch nebgl sueilen rozmatem nebo obraznoslí se sud

pílmé cestg, jak lsem sí iť co nelkrdsněii a neičistotněji narlsoual na

duševní mupě sui1ch pldnťl a ztiměrťt . . .
PÍes tgto d.ětské nemoci dait se, mgslítn, pÍí troše dobré uťtle čísti tglo

mé pruni stud'ie a čIrinky li'tertirně kritické ještě dnes ane pou:e se zdjmem,
jak znl. banrilní |rrize, nlbrž s lcÍslcou; s /cÍskou, již iest dlužen každ!
oprauď.ovg d.uch d'uchu hleitajícímu a tÍebas i bloudtcímu, Mé stati isou
oušem d.o značné mírg i ltistorick! ilokunrcnt; ale těžiště jejich u tom
neuídím - mait, dou|rim, s1ou cenu i mimo tento ui'ce méně uněiškou!
zdiem. ZtěIes ujÍ oušem také stau mlddeže z koncc let osnldesdtlch a ze
začtitktt let deuadesdti1ch, tt ttiž se pl'Ítiš nltilo starali marnotratnt otcoué

u kterd sť musila prošIaptiuat sama Óoles/n ě suou stezku za pozndnIm

a tuorbou rošttm, trnÍm, bažinami, nločtily. BgIa to podiund doba, tert
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osm.dutitlch, ten zač,ritek let deuadesdtlch. Soumračnci, uy-
prahltÍ, zou|ald, bltzkri sebewaždě rlo sloua a d'o ptsmene, Staré bglo
drÍuno doži"to, odumtralo, ano odum\ela iiž, ale neoipadato s aětae žiaota
a bruinilo tak rozpuku noaého, které se nemohlo narodit.

TrpěIi isme tenkrdt hladem pozndnt, kterému nebglo ukoiení rloma nebo
bglo ukojení jen ne plné. Pamatuii sc zcela dobÍe, jak ntis, mlailé poslu.
chače uniuersitni, mtilo nebo nic neuspoko!ovala te aeist českd líterarura
naukouci, zejména esteticktÍ,litercirně a uměIecky uěind a kritickti. Tg
tňi. čtgÍi rcuue, které tenkrdt ugchtÍzelg, nemohly nasytiti toho hladu po
slouě žiuota. Musejntk bgl ne pln, nlbrž prdzden nežiuou a nežiaotnou,
ttestrauitelnou pseudouědou, s ntž isme neuěilěIi co počít: u ,,osuětě.,uladaÍil ZtÍkrejs, kter! ntis jíž tehdg oilpuzoual rozšafností pÍt.mo kože.
lužnou; ,,Kuětg., bgly pouh! sborntk beletrie, někdg lepšt, iind,y zcela
prťlměrné; a,,Lumír,, odpuzoual nds su{m u1jlučnlm eštefismem" a l,art
pour l,arti.smem iako krdm pln! zaětralého cukrout. ,,Athenaeum,, bylo
oušcnt dobré, ale u té.il-obě bglo zcela zapÍed.eno d.o sporťt o podarhg
rukopistté, které m.ně iako ne|ilologoai byly pÍece dosti uzildlené,.

Ani na uniuersitě nebglo o mnoho lépe.
Českou estetiku a kritiku literdrnt pÍeelstaaoaalo tehdg několik knih

Durdíkou!ch; nepatrntÍ objemem, ale alznamnd obsahem aaha Masarg-
koua, ,,o studíu děI bdsnicklch.,, pťluod.ně a ,,Lumtru,, r. 7882 otištěnri,
zapaďIa tehdg bez ohlasu, Knihg Durd'tkoug a jeho osobnost mait snad' sué
:tisluhg historické, iež iim nemíntm ztenčouatí; ale id jim neÁoil pÍijtti
ttikdg na cl.tuť ' Jeho herbartousk! |ormalismus, kter! ušecku krdsu a stlu- tu krrisu a síIu, jíchž ulnobitt nestačila mri pobouÍend hruď * sadděI
na poměry a UzoIce geometri.cké, odpuzoual mne !ako ped,antism; !eho t. za.
elegantní a aurounanťJ,sloh pŤipomínal mně ue sué uykroužené zdobí.uosti
salonní.ho krasoÍečníka, kter!, sklenici ulažné cukrou|ané aodg pÍed sebou,
okouzluje odloženlmi jeuištntmi pÓzami a okresnt muznoštt odkuetlé
tlrimské posluchačstuo - horreur! Mně znamenal u té době a znamend
ještě rlnes ft'loso| něco zbrojného a ozbrojeného, něco nebojdcného a toč.
ného, co neznri konuencí společensklch, pÍed čtm tÍesou se i staleté zdi
a hradby ,,obce boží,,, rouhač i točník, ironik i mstitel. A s tou pÍeilstauou
sroundunl se tak žalostně tenlo prin, salonnt lea s nakadeÍ,ng^ ,,,,,,,

a s gestg lakobg p\et| zrcadlem clomct nacutče nymi, z ejmě herecky iešitny

na-slou mužnou krdsu padělaitct nějakou ltbiuě ftlasÍcÍslickou hlauu

antickou. . . Neznal isem teltdg lÝietzsclrc, ale |iloso|ickgm tgpem zpodo-

bultctm m j sen o neboiticném,bezohledném,ke ušem pÍedsudk m nešelr-

né,m, nikterak |itantropicként mysliteli stal se nně Taine . . . Do něho

isem promítal sué paličské sng; odtuil ltiska, s níž o něm mluuím, ticta,

s ní.ž se mu blížím, i kdgž chci dril za ieho |ormule a pÍes ně . . .

Dtile tu bgl Hostinsk!, také Herbartouec, ale zeiroueit t Darwinista

a euolucionista, nesporně bltžšÍ' žiuolu než Durdtk, o to laskauějši, oč

méně pozérsk!, obrdnce Smetan u a Wagnerťlu. Poslouchal jsem jclto

kurs hudební" estetiltg, poslouchal iscm jeho ulklaďg Gluckouy operg -

tento stÍídm! stÍízli'u! mistr XVIII. století" byl jeho božstuem a ne

Wagner, pÍiliš romantick!, dusny a uzkgpěl$ - ale klasicístick! chlad

harmonie pÍiliš uyrounané zautil podzimkouě na mne í odtud. Ani zde

nebglo, čeho isem potÍeboual a po čem isent žiznil.
I'itertirní kritika u dennichlistechbgla pak již pÍímo ubohri, na urouni

pÍímo maloměstské. I{rtti'ck! hlas Ncrudriu již zmlkl, :ato rozlíIa se
pouodeÍt. prrizdného tlachu nouinoulmí. sloupci. V ,,il*rlr. Lísteclt,, sem
tam utrousil nějak! pochgbn! bon-mot Kuf|ner, rozen! diletant ue ušetn'
do ,,Hlasu nd.roda" pstiual leuilletong Zelen!, oddan! ctttel Smetan u,
ale u literatuÍe čIouěk neoríentouan! a nepoučeni1.

odtuď. pochopi se hlad, s nl,mž isme se urhli na cizi literaturu. Že ten
hlad bgl skutečnlm utrpenim generace' toho d kazem buď I{. Sl' Sokol'
mili ggmnasiiní kolega, kter! založil a Íídil celou pÍekladouou sbírku,
,,VzilěIciuací, bibliotéku,,; naší staÍí pdní d.tuali se na tg jinak docela
nevinné pÍekladg : Tolstého, Bj rnsona, Kiellanda, Hamsuna, FIau-
berta, Maupassanta, MiIIa, které měIi uětšinou I,{ěmct Íadu let pÍed
ndmi a obgčejně u několikeré uersi, iako na akt buÍičstuí proti domdcÍm
autoritdm a zauiali k nim steině o(lmttaué a trestaiict stanouisko jako
rakouskti policie, kterd zabauila ,,Kreutzerouu sondtu,, a z NtÍrodopísné
a{staug r. 1896 odstranila skÍír{ s podobiznami autor zastoupenlch
ue sbírce Sokolouě. . .

Žit jsem tefuI.g _ na konci let osmdesdtlch a na samém počtitku let
ileuadesdtlch - u kroužku, iehož čIeny bgli H. G, Schauer, V. Mrštík,



d4B V. Hladik, Ant, Štolc, Bgt to u pod'statě kroužek čtendÍskg. I{upouali
jsme si ctzt knihg, uětšinou esteti'cké' psgchologické, ftIosofické,Iiterdrně
historiclté, Itnihg hlauně |rancouzské a anglické a p jčouali sí ie nauzri-
iem. Ten měI to, onen ono; nikdo nemoht miti ušecko, n.eboť lsme bgli
uelmi chudi, eristence zdhadné a pochgbné, nad' nimiž kroutiti staršt
rozšafntci poutižIiaě hlauami, neuěstice jim nic dobrého. Tak prošly
tehdy mlma rukama hlauní knihg Zolouy, Bourgetouy,I,ainoug, Sainte-
Beuuouy, Hennequinouy, Flaubertoug, Daudetoug, Goncourtoug a ně-
kolik děl D ar winou! ch, B ainou! ch, Comleou! ch, Millouy ch, Ribotou! ch,
kterlclt !si. nedostal u pražsklch ueÍejnlch knihounrich, ZamhouÍtm-ti
očt' žíuě uidí.m pÍed sebou tg rozedrané a :amaštětté eremplriÍe, z nichž
netndm itž ant iediného (aní z těch, které bglg mlm maietkem), Več,ery
a dusnlch hospt1ďkdch bglg pak agplněny sporl a (Itskusemi, které sc
točilg kolem těclt pošpiněnlch knih, iež ndm undšelg d.o našt opuštěnosti
žhau! dech současné mgšlenky suětoué, a často se peripatetickg proď.lužo-
aalg na chodnícich zti.chlfich ulic nočních až d.o suttu. Pamatuji se, jak
isem ieďnou až do rtina debatoual s Arbesem a Štolcem o Bourgetouě
,,Ždku,,, prtiuě tehďg uyd.aném, a lak jsme pÍt tom pÍešli nesčismeprat
star! houpau! Íetězou! most mezi Sntí.chouetn u Ferdtnand"ouou tiiď.ou,
huězdg ue Vltauě tííštěné pod sebou, temnou siluetu jarně vzkgpěIého
Petií.na nad hlauami'. Lecčemus, co isme tenkrtÍt čtli, nerozuměIi isme
snad plně, ale ucelku, trou|dm sí t,urditi, chtipali. isme sprduně, alespoít
pokud to mohu kontrolouatt d.nes, kdg pročítdm znoua sué staré stati.

Za zmí.nku stojí, iak isem se dostal k spisouatelstui literdrně kritic.
kému, které _ drdpkem-Ii uutz,, ztracen ie cel! pttik - uyplnilo ualnou
čtÍst mého žiuota iaksi proti mému pťtaodntmu určent a rozurhu,

Dostal isemse do kr it ikg iakst per nel as; nejako profesiondl,
kter! tomu chce uědomě a četně a podle dalekostlhllch.pltin touží
uzdělduati tento obor, nlbrž jako diletant, z osobnt nutnosti a z osobntho
zauiett, ,,Nouze naučila Dalibora housti,, _ platí o mnahych ueliklclt
a aedle nich i o mé maličkosti. Jsem a z stal isem, d.ouoleno-Ii pÍenéstt
Goethťlu termín z poesie na kr it iku, kr i t ik pÍ íIe žito stn!, kter! '
kritisuie ne prauidelně a ne ušecko, aby to popsat, utÍí.ilil, zhodnotil pro
pžištího ltterdrni"ho děiepisce, nlbrž ien u pÍípadech zaltištních, kdg jest

u;tušen osobně a rlotčen ue suém neruu litercit,tlě žiuotním, kdy reagoualt

krittckg jest mu proieuent žiuottlí nutnosli,

Napsal isem a uueÍeinil jsem totiž u l)louhéIto ,,Vesně,, na pod.zittt

1890 impresionistickg sgmbolíckou pouídku, ,,t|nalgst1,., klerri se obra-

cela, u protiuě k naturaltsmu a realismu tehďy altidnoucímu, ad ieuouého
zeunějšku k studiu nitra a ieho chorobnlch stau , iež se snažtla ugstih.

nouti do nejpodrobnějších a neipodiunějších zticltuěuti až na hranici

štlenstuí, a za tim učelem zncisílítouala čdstečně i jazgkoué zugklostt:

šIo !í. o ší.le:nstui, uyslouit neugslouitelné, B!]I ta pokus snad nedozrril$,

ate iistě ani schudln , aní pouze papíroui1: ž i I isem tehdg jako iaklsi
outsider mímo společnost a ieií konuence a prožÍual isem ndsledkg mo-

ilernt chorobně urputné analgtičnosti, neposuěcené ugššim suětlem lrisky,

ten cel! prakticlt! atheismus srdce i d.ucha zcela upíímně na sué kťlži.
PosIaI isem ii tehdy jaksi. 2 rozmaru pro|. Dlouhému do Brna, ne-

očekriuaie ani, že ii uueÍeiní; bgla takouéIto razu' že se každ! počestn!
občan tehdejší mustl od ní s polttoudntm odurdtí.ti. Ii mému nemalému
diuu nalezla ušak pÍece milosti u brněnského redaktora, kter! ji oliskl

k netaienému zděšent suého čtentiÍstua ue suém beletristickém čtrndcti.
dentku ,,Vesně,,, kďe bluala ilomouem četba, pozdíct se za pražskou
o dobrlch tÍicet let, uelmi, Iimonrid.outi, rozša|nci o' neškodnd zdrouet'
A abg mira ušeho žertouného bgla douršena, zkomoltla bezděkg uenkouskti
tiskrirna, u ntž se ,,Vesna., tiskla a kterd nemě'Ia ani korektora ant ne-
postlala korektur, text ,,Analysg,, místg do nesrozumitelnosti . , . takže
věc dopadla mnohem bízarněii a mnohem reuolučněii, než byla ptiuodně
mgš Iena i n ap s rÍna . , .

Na tuto pouíd'ku bylo utočeno uelmi prudce I) ,,ČQse,,, pražském
tldeníku dra Herbena; a id, abgch ji obrdnil, tmprouisoual isem se nej.
prue polemikem a pak kriticklm essagistou se zdarem mgslí.m obstoinfim,
Takou! iest uznik mé prunt kritické stuilie, iiž isem otiskl u ,,Lttertirních
Iistech,,, ,,Synthetism u nouém uměni,,, jed'nak iako pohleit na suětouou
situaci tehdeišt modernt poesie, led"nak jako su j bdsnick! program,
Pojal jsem problém neien estetickg, nlbrž i historicky a opÍel isem se
o suěilomité studium slarší Í nouější poesie i estetikg suětoué, dduaie it
mluuiti za sebe i tam, kďe jsem Íikal uěci sué a p uodní, poněuadž -



slabi1, lle:ndmy í usltašen , jak isem teltďy upruut!ě byt - ItIedaI jsent
aulorilg, ktcré bg nlně bglg :rištitou pÍctl si'lnymi domdcími odp rci,
jtchž pÍib ualo uěru jako hub po dešti.

Do spor bgl zutažen celkem' sptš za ulasg než za trup nebo končeting
i sgmboltsmus Irancouzslt!, teldg prduě se rodí'ci - u PaÍíži ugdal ,Iean
Moréas suéIto ,,Vdšni.uéIto poutníka,, a napsal maní.|est noué školg do ,'Fi.-
gara,,, Anatole Ftance psatr o nouém prouďuae sulch kri.tick!clt |euilleto-
nech, bgl kontin i banket noué školg a bglg proneseng pí,ípi.tkg - a ̂ noit,o
Itluku tropicí, V Čechtich ltlcděto se na to ušecko jako na uelikott ohaunost
a strašliué spttštěni se ušeho rožumu a uší s/ušno.sti; nejuětšt radost měli
od pťtrci, podaí ilo -It se j im pÍiplé sti mne n ěj ak me:i tg I rancouzské sodom-
tttkg,ačkoli'u setodrilo :íejmě nespraued.IiuěaneprrÍuem.IiepÍiiímal jsem
tottž, jak po:nd dnes čtenriÍ, program IrancouzskéIrc sgmbolismu: bgl mnč
pÍiliš uzk!,iaksi jenliterrirní,mÓdniaefetnerni,kučtinane-liskleníkouri,
alespoít kaudrni. Jako žtik Goethťtu toužil isem po něčent s mohutněišt,
objekti.unou platností; a tak z potÍebg chuile t z toulty po absolutností a uěč-
nosti naskizzoual jsem suou ftIosofit bdsntckého ai1uoje minulého i pÍitom-
ného ,,sup specie aeternttatis,,, abych užil |ormule ze Spinozoug Ethi.ky,
kterd bgla tehdy mou zamilouanou četbou (zase uliu Goeth u!). MěIa
blti zdroueít methodou mého btisníckého zÍent a hodnocent suěta.

oušem nebgl bgch se mohl toho odutižit, kilgbg se mi kritika nebgla
stala již u době mého mlddi, kdg mně ani na mgsl neustoupilo, že b7ch ii
mohl někdg ,,prouozouati,,, d'esdtou Musou, Mé mldili strÍIo pod sou-
huězdím Goethoulm a Flaubertoulm, pÍi čemž tÍeba podotltnouti, že me:i
oběma duchg, spojenlmt u tomto piípadě spojkou a, nent ntialeho ro:-
poru: Flaubert bgl adšntu! Goethouec, pruní Francouz, kter Goetha plnč
pocltopil. (To, co jsem tenkrcit jen tušil a věiil, d.ouodil mně pozděii suou
pÍesnou methodou pan Fernand Baldensperger U kníze ,,Goethe en
France,,,) Nuže , tito dtla tu tcoué cenili ugsoko krittčnost jako nezbgtnou
a blahoď.drnou pomocnici motlc,rního btisnika; není iin't modernÍ.Ito
btisntka bez krití.ckého a uědeckého uzděItiní - a toho azděItiní není podle
nich pro něho ni.kdg dost. V těchto ztÍsaddch jsem rostl; ony bylg mlm
kredem; z nich iest oduoilíti mou snahu po literdrně uědném a krití'ckém
pozndni co neiširšim a zcela opravd.ouém, AIe : ních plgne také, proč

a jakisem se slal ,,!en!, kritikem pÍitežil'ostnam a iak md kri.tičnost sou-

uísí s mou osobností bísni.ckou a bude patrně iiž souuí-seti až do smrti . . .

|{enaÍíkdm si niiak na tuto souuislost; naopak, isem dosti směI!, abgch

u ni uid.ěl podmtnku pro lakési plus žíuotností i zrÍkonnosti ztiroueťt.

Filoso|ickti a uědeckri zbroj, iiž mi dala iloba, bgla buď pÍímo posití-

uístickti nebo blízkti posítiuismu; ale id sulm kreilem žiuotnim - a neien

ii.m, ale pÍímo sulm dechem atepem sué krue-isem bgl pod ní často uelmi
.mtilo 

positiuistick!. A tak stalo se mně neiednou, že jsem positivisticklmi

|ormulemi mgslil proti positiuismu; nebo že žíuotnI obsah a žrir roztrhl na

chuí.li tgto t'ormule a uglil se,lako beztuaré a bezeimenné něco, co bglo

ulrazem mé touhg po suobodě a co pÍed.jtmalo uí.ce méně jasně nebo

pejasně builoucnost. Jsou místa u těchto pracích, kiIe čtendÍ poznd, že

js,im směÍoval k něčemu, čeho dostihli až estel,ičtí. a kritičt1 mgslttelé

mnohem mladší; isou mlsta, u nichž lest patrno, že tuorba bgla mně usi-
,Iim, 

bažením a žízní po nekonečnosti: dotuoÍoutintm se suobodg stdle

ugššl a uolnějšt ze suobodg obmezené a spoutané . . ,
A steině tak iest tÍeba hleděti na recense a. re|ertitg, iež pÍinesou pÍtštl

suazkg ,,Juuenilií,,: jako na projeug kritika píi.Iežitostného u Goethouě
smgslu sloua. Psal ie čIouěk, kter! se dopracoutiual urišniuě sué osobnosti;
trgskalg ze žhauého stÍed"u ieho bgtosti abylg uštm iinlm spiše než uše-

strannfim, zeurubnlm a trpěIiulm zkoumdním.a rozborem suého pÍed-

mětu; bglg snaduždgcky polt i rní a snad níkdg neutrdlní.. .  T ato

kritika mci koÍen dramatick!: proievuit se ií imperatiug tuoÍíaé uťtle
i]oboué. osobnost proti osobnosti nebo s osobnosti! Je to kritika dob pÍe.

chod.nfich, kdg staré odumírci a noué se rodi u bolestné kÍeči, Žíznt indi.
aidurilnosti proleuuie se tgpičnost dobg a iejt touha, agbÍednouti
z 'eklekttsmu a dotuoÍiti se noué ulraznosti.

To neprauím proto, abychomlouualpÍíkr! rtiz sulch tehdeiších recensí
'nebo sualoual zodpouědnost za něnadobu nebo ii'né činitele mi'moosabnt.
Nikolťu/ BgIy psdng s plnou :odpouědností a uic: s pÍesuědčením, že u nich
pomdfuim |ormouati něco, co bude mtti neiuětší dosah a uliu u době pííštt:
tuo iuou utili nou!ch generaci. Kterrižto víra alespoít zčtisti se uskulečnila.

Na Vinohradech, u clubnu 1925.
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