
160 Nebylo by pro nás rric osudnějšího' než kdyby se dnes, kdy jest veliká duše
piímo piÍkazem národním, kdy zahyneme, nebudeme. l i  j i  mtt i  sdostatek, rozmohla
u nás pedantická malodušnost, malicherniclrá ukrutrrost kantorskfch srdcí, které
nedovedou tuofit, a|e zato mají všecky zálusky neustále a vŠude soudlÍl

Machar svou kampaní pro velkodušnost a noblesu pravé národní spravedlnosti
promítá jen do života ideu svfch knih, své poesie; jest si věrn]Í. Proti systematice
a zkoprsému dogmatismu zdrlrazĎuje v poslednÍch knihách stále vic a víc šíŤi
a volnost Životní zkušenosti: laskavou spravedlnost a širokou, vlídnou objektivnost
života. Ten duch laskavé šíŤe, duch širé slunečné objektivnosti proniká i z Kriminálu,
kde bylo tolik pÍÍleŽitosti ke kyselosti, k zhoŤknutí, k zlobě. Ten duch vál také
z nedávné, pÍekrásné Ťeěi presidentovy ve vojenské škole; co slovo' to teplá, laskavá
Životná moudrost a sí]a. Toho ducha vpravdě velkého - této skutečné uelkodušnosti
a uelkomgslnos'i - jest tňeba právě dnes nade všecko národu: bez něho utoneme ne
v cizí velkosti, ale - hriie! - ve v]astni malosti a její bÍdě.

Centralisace nebo d,ecentralisace?

Stát náŠ ziskal kromě Moravy a Slezska, star;y'ch zemí koruny české, i Slovenska,
získá asi i Kladska a Ratiboňska; staré otázky, které, alesporl v literatuÍe' Žily již pŤed
válkou, procitnou s novou silou a palčivosti. NÍá bfti tento stát centralisován, to
jest ustŤeděn na Čeclry a na Prahu, nebo má bfti jeho jednotliv1y'm částem pi'iznán
život pokud moŽno samostatnÝ? Má to b)iti volná federace zemi, nebo jednolit1r
stát, uniformovany ve všem všudy?

NepÍál bych si posledniho, zejména ne ve věcech kulturnich' Nerad bych, aby
Praha vykonávala vlce vlivu, neŽ má opravdu tvoŤivé s{ly, a aby její autorita byla
j iná neŽ ta '  j iŽ j i  pňizná svobodná volba a láska ostatních zenl i !  A hlavně: byl  bych
rád' aby svjm nezávisl;/m Životem - a životem co nejintensivnějším - žily zejména
naŠe v1/chodní země. ChtěI bych to i pro ně, i pro - nás' Pro nás, neboť čekám
z nich novy pŤíliv sil, mnoho omlazení kulturního; a víc: i jak:y'si korektiv našemu
literárnímu a uměleckému vftvarnictví.

Byl to nepěknj duch, kter1y' se pited několika roky ozval z Prahy a chtčl zaka-
zovat Slováktlm vlastnÍ slovenské pĎeklady ze Shakespeara.

Nikol iv.  s lovensko bude národně i  státrrě tím jednotnější s námi,  čím více mrr
bude práno jeho samostatnosti literárně l<ulturni, a nejerr literární, i správní,
cirkevní, školské.

V Praze bude jen tehdy opravdu siln ' Život ideov! a kulturni, brrde.li sv1l'm
samostatnÝm a v;fraznfm životem co neibohatším žíti kaŽd;i, i nejvzilálentljší kraj
na obvodu české ňíŠe.

Nebylo by nic osudnějšiho'  neŽ kdyby Češi na Slovensku chtě l i  s i  hrát  na jakési
kulturni kolonisátory nebo donášeče kultur'y. Slovensko jest prastará kulturni
země - jeho v1,itvarná kultura lidová na pŤlklad jest prostě a doslova jedinečná
v Evropě, jeŽ nemá sobě rovné, a jeho inte l igence vzdělarrostí nestojí n ikterak
za inteligencí naší, spíše naopak - a chápu, Že Slováci byli by uraŽeni takov:Ím
vystupováním, a prduem uraženi '  VŠem, kdoŽ j t lou na Slovensko, rád bych zdr i -
raznil, že vstupujÍ na p du posvěcenou velkou tvorbou, utrpením, prací, herois-

mem ninrrlosti a pi'itomnosti a že slušÍ se jim spiše než uÓiti a opravovati pozorouati 161

a uči l i  se.
Do země Hviezdoslavovy a Štefánikovy jest tňeba vstupovati s ]rlavou odkrytou.

A mluviti šeptem. To z ricty k velk:Ím mrtv;Ím, kteÍí odtud kdysi vyšli, aby oŠívá]i

naší novinu v době pro nás zoufalé. Uvědomímeli si to jasně, pochopíme, Že dáme-li

i dnes něco Slovensku, splácime jen nedokonale starf velkf dluh. A počty mezi

námi budou pak vŽd5.cky správné.

O sprauedlnost
Tak nadepsal p. Jaroš (Gamma) v Čes]ré slráži z l0. dubna své námitky proti

mému ptlslednÍmu Íeuiiletonu ve Venkově, a ovšem ani já nemohu nadepsati své

odvetě j iného s lova neŽ právě to: neboé opravdu o spravedlnost jako nejvyšší

ideu náIodního Života a národniho zdraví běži nám oběma.
oba, p.  JaroŠ i  já ,  jsme s i  toho vědomi,  a proto kdyŽ mne p. JaroŠ navŠtívi l ,

aby mně ohlásil, že se obŤátí proti mému feuilletonu, dohodli jsme se bez nesnázÍ,

že věc prodebatujeme opravdově a věcně, bez polemickfch v1ipad .
Pan Jaroš namítá dui uěci proli mé formuli spravedlnosti, která chce slob m

dáti možnost odčiniti a jedině pro sÍlné ue zlu vy|traŽlje poslední ]ék železa a ohně,

avšak jen na jej ich žadost.  První z n ich: , ,neprouedite lnost u praui , , .  Podle jeho

názoru zvrhlé jidášské duše nikdy by si nevyžádaly ani provazu, ani Železa a ohně,

njbrŽ každého, kdo by j im j ich nabÍdl ,  by s cynickou i ronií odparíroval i .  Proto
podle p. JaroŠe musí j im bft i  tyto léky unucena Íádn1imi soudy; tyto osoby musi

b1iti právoplatně souzeny, odsouzeny, ztrestány.
Abych tedy začal sedlat koně od ocasu, jsenr nejprve pŤesvědčen, že nedd. l i

se co u praxi naprosto prouést, jest Io |ormule p. Jarošoua; Že jest ,,neproveditelná..
nej  prue hmotnou, f  gs ickou nemožnost i .

Vezměme do ruky tužku a počÍtejme. Pan Jaroš sám praví: , ,stat isíce (plurá l)
kŤivd napácháno, bezpočtu l idí zmrzačeno a zniÓeno. .  . . .  NuŽe, vezměme nejmenší
možnou mjru tohoto plurá lu a Ťekněme: pouze 200 000 pňípad z vá lečné doby
budiŽ Íádně souzeno a lozsouzeno. Co to znamená? Tol ik:  právní Ťešení iediného
takového pŤípadu Žádá s i  pňi  nejmenŠím pět i  pracovních dni  soudcovsk$ch'  t .  j .

soudce bude pot iebovat i  a lespoĎ pět i  dní, aby provedl  svědomitě svt l j  ukol '  t .  j .
pňesvěděit i  se o v inč nebo nevině obŽalovaného, rozuměj: prostudoval  obŽalobu,
vyslechl obviněného i žalobce' obeslal a vyslechl svědky i svědky v]ívodnÍ' opatŤil
si všechen materiál prrikazn , provedl Ťízeni pŤipravné i prr1vodni a vynesl roz.
sudek - pravím: alespori pěti dní, neboť ve větŠině pŤipad , pňi všech pÍipadech
složitějŠích a d leŽitějších, jirni nevystačí. To by Znamcnalo tedy pŤi 200 000 piÍ.
pad 1 000 000 pracovních dn .

Čimž se praví: měly.li by bfti alespori do roka rozŤešeny a skoncovány tyto
vá]ečrré věci právní a soudní, musilo by na nich pracovati neustdle den co den,
cel1j l  rok, svátek nesr.átek, neděle všedni den, bez prázdnin, bez oddechu a unavy
2 739 soudcťr. Ale pozor! Jde o věci lreslni uelkého dosahu, kde nestačí jedinj soudce,
kde jest LŤeba l r ibundlu soudního, aby se zabezpeči l  v jrok jen poněkud nestrannf,
tedy l iBí nebo pět i  soudcťr. To znamená tedy: 8217 respekt ive 13695 soudcr l .  A coŽ
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