
158 nezabila.li urputná vypoěítavost domněle vědecká právě tyto činitele mravnÍ svo.
body, nevyloučila.li jejich součinnost a není-li potrestána za tento akt neviry v Život?
Neboé vědecká piedvídavost jako všecko vedle stránek dobr;/ch má a mriŽe mÍti
i stránky stinné. Našim pŤedk m, kterí se pŤlštiho života nedopočítávali, bylo
rozhodně snažší míti víru v život neŽ nám, kdoŽ žijeme vědeckou pŤedvídavostí.
Tim nepravím: odhodme ji. Njbrž: musíme uedle ní a nad nl kultivovati ještě
hlubší a tajemnější funkci a uvésti ji v soulad s ní: uiru u žiuot. Jesl to činitel stejně
reálnf jako vědecká pŤedvídavost, ne-li reálnější.

Četba pro republiká'ny
Těším se nesmírně z toho, jak v poslední době naši nakladatelé počínají pečovat

o v$chovu mladé republikánské duše české. Starost o ni pŤiměla jednoho z nich
dokonce k tomu, Že pi'esedlal: do nedávna tiskl jen bibtiofilskf kaviár, nyni zde-
mokratičtěl, tiskne pro lid, rozuměj na špatném papíňe a za levné ceny: kníŽka o 178
stránkách stojí mal ičkost,  7 K '50 h. Jsou to pamět i  Mar ie suobodné paní z WaI.
Iersee Moje minulost, škandalosní kronika poslednich Habsburkri, císaŤe Františka
Josefa, korunniho prince Rudolfa, císaŤovny AlŽběty. Slyším' že kniŽky jest roz.
prodáno jiŽ p|es dvacet tisÍc v;itiskri; jak vidět, zdemokratičtěí nemusí bj't vŽdycky
špatná spekulace. A íak mladí republikáni čeští uÓí se prohlížeti si zblizka špinavé
prádlo a čichati ložnicová miasmatá velk ch pánrl; a dennÍ listy pŤinášeji z toho

ryvky, aby navnadily chuť svého ÓtenáŤstva na celek.
Jinf nakladatel, tentokrát venkovsk1/', ohlašuje novou sbírku Suětoué romdng,

kníhg sltiug a laskg, kde se slibujÍ čtenáistvu pochoutky tohoto rázu: odescatchí,
rozend hraběnka Zichg: Milenkg Habsburk (s hojnjmi ilustracemi), šIechtic Ptanitz:
Poslední ldska korunního prínce Rudolfa, tgž autor: SmrI korunního prince Rudo(a
a j,; a jin1i zase sentimentálně pikantní Životopis císaiovny AlŽběty od Kláry
Tschudi, kter1y' vyšel pied lety, nem1flím-li se, v Reklamce.

K tomu vŠemu jen několik stručnfch poznámek:
Chceme se ve vědě i litelatuÍe emancipovati od Německa; Íalo německá literatura

jest však patrně mimo zákon - snad proto, Že není to literatura, n;ibrŽ smeti
a splašky. V íěclr se smějí utápěti naši lidé beztrestně.

Po druhé: V Indii bylo kdysi postaráno o duši kaŽdého i nejprostšího člověka
vzornou naukou' pŤístupnou mu podle tiidy, uzprisobenou jeho vědomostem i povo-
lánÍ, ale vždygky čistou a zdravou. U nás nestará se o takové lapálie nikdo; a tak
vyváŽí se mezi lid duŠevní koŤalka ve velkém.

Po tietí: Máme také ministerstvo národní osvěty. Nevidí nebo nechce vidět,
Že se takov:/m spekulacím musí čeliti záporně i kladně? Záporně zákazem takov ch
tiskovin. A kladně opatÍením laciné a pi'itom cenné četby pro lid, kterou by musili
miti v lraŽdé vsi v obecní knihovně?

Macharoaa kampa ,

Machar pokračuje v boji o to, čemu se ňíká amnestie' co jest však vpravdě nob-
Iesa, uelkodušnost a sprauedlnosÍ, a má v boji tom sympatie kaŽdé duše rovně rostlé.
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" 
p"ál.u* žádá, aby bylo dbáno tohoto rozdílu v národní praxi. Neboí co jiného

je spravedlnost, ne-li schopnost rozliŠovati?
Vítám ÓIánky Macharovy, poněvadŽ ukazujÍ cestu k ugšštmu pojetí spravedlnosti,

než jest msta,k té spravedlnosti, která nechce smrti hŤíšnlkovy, n1/brŽ aby Živ byl.
Neboť jaká jest to spravedlnost, která chce popravovat? Jaká jest to spravedlnost,
která si žádá vraždy? I kdyŽ někdo v slabi chvíli se prohÍeší, jest, horši než někdo,
kdo ve svou sjlnou chvíli nepodlehl? A spraví se věc tím, že je ztrestán, t. j. pokoien,
zlomen a vyvrŽen; jeli mu znemožněna náprava, t. j. sesÍlení duše, nabytí stateč,.
nosti, získání odvahy?

Myslím, Že nic tak nepokoŤuje a netísní člověka myslitele jako cttvilka rivahy
o tom, kolik osobní mstivosíi, záští, ukrutnosti p]avilo se vždy a plavÍ Be stále ještě
pod vlajkou spravedlnosti. Spravedlnost, to znamená stále lidem vybití nejsuro-
vějších osobních pudri. Ale kdeŽto zločinec vybíjí se z těchto pudr1 otevŤeně a s ne-
bezpečím života, fanatik t. zv. spraved]nosti vede si pokrgteckg, maskuje svou
osobnÍ passi vzneŠenou objektivností, líčenou službou zásadě, obecnosti a jejimu

dobru. Jest o to hnusnější, oč jest zbabělejší'
Žiieme v pŤedvečer veliké proměny světové. Řády, na nichž stál tisíciletí svět,

povolují, kácejí se, proměíují se, jsou nahrazovány jinjmi. Soukromé vlastnictvÍ
mizí, ustupuje formám kolektivistick;fm; rodina, vjchova, škola, církev hledají
nové vfrazy svému bytí; sÍla a odvaha lidská roste a láska a dobrota chce je pie-
vjšiti'.. A my zahájili bychom novou éru světové obrody malichernfm popra.
váŤstvím, honbou na malé darebáky, kteÍí jsou nejčastěji nešťastníci nebo uboŽácÍ
o nic horŠí sv:y'ch pronásledovatelrl, moralÍstickfm pokrytectvím' starodávnou
justicí, s niž by se svez]o to]ik osobnÍ msty, tolik záští, tolik malodušnosti? Všecko
se obrozuje, a my ctrceme vystačiti tím zděděn1im pojmem spravedlnostimsty, za
niž by se měl stydět poslední radní z posledni Z|ámalé Lhoty?

Provinil-li se někdo ze slabosti, nem Že soud nad ním miti jiného smyslu neŽ
dáti mu príležitost' aby mohl odčiniti, lím se provinil; aby byl uveden ve stav, kdy
nebude chtíti se již proviĎovati. Duše zvrhlé, jidášské jsou ovšem také, a znakem
jejich jest právě ne slabost, nlbrž sila, síIa ue zlu. S těmi a jen s těmi budiŽ zkoušen
lék poslední: lékžeIeza a lék ohně. Ne proto, aby se na nich spoleěnost mstila, ne
proto, aby bylo učiněno zadost t. zv. spravedlnosti, njbrž proto, Že žádají si toho
samy, aě mají.li b]'ti ugléčeng. Spravedlnost buď jest Iék duším nebo není nic a méně
neŽ nic: neiest a maska nejhorších neresti. Hrť,rzovláda francouzské revolucg -

abych jmenoval děj nejbliŽší nám časově i nejpŤíbuznější nám po stránce ideové -

ukázala to nad slunce jasněji. Jest karakteristické pro Francouze, že stále nejsou
hotoví s historick1im studiem této strašlivé doby' Nejnověji vydává Albert Mat-
hiez svoje Études Robespierristes. PíŠe zce]a nové dějiny Hrrizovlády, tolik novfch
dokladt} vynáší. A tušení Tainovo se potvrzuje. Není nic strašnějšího, neŽ pŤičichne.
li pedant, jehož malá, suchá duše nezná opojení tvolivého, ke krvi; rozběsni se v nej-
divočejšÍ ÍantastiÓnost. Lineál dostává náhle chout,ky gilotiny. Jak$ podivnj zákon,
jemuž nedovedu se dosti vynadiviti: such1l., stŤízlivf, vyschl pedant a malicherník
jest v jádŤe duše vŽdycky LikrutnÝ; nikdo nezměíil mnoŽství zloby a záští, které se
vejde do malé dušel A naopak: lidé nejpÍÍsnějŠí k sobě jak dovedou b1iti shovivaví
k jin1tm| Jak velkoduŠní!




