
mezi ,mladÝmt., kteťÍ dělají si registraturu ze z|lch skutkri (vynechávajíce všechny

dobré skutky) svfch odprlrcŮ i pÍátel, aby mohli tyto skutky vyčísti odprlrcrlm

kdykoli, piátelúm teprve tehda, když se tito ,opováží, míti Jiné mínění než oni. Jsou

lidé nezi mladfmi, kteÍl vedou si celé protokoly o soukromjch rozmluvách a za.

ÍadujÍ je do své soukromopolicejní registratury, aby jich užili stein m zákeŤnick$m

zptlsobem. Klepy roznášené po hospodách, kavárnách, soukromfch bytech i dJ'-

cháncích, pomluvy nejhoršího kalibru roznášípŤítel a sděluje je piÍteli, kterj nemá
tolik mužnosti, aby zakázal si toto klepaŤství, aby donutil ho k tomu, by ňekl

obviněnému pŤímo do očí, co proti němu má, ba neudělá ani to, aby za dob svého
pŤátelství oznámil pomlouvanfm, co o nich ,pŤítel. roznáší, nfbrž z stává pÍítelem

klepajicího ,pŤítele. i po klepech a pomluvenfm oznámí pomluvy teprve ťehda _ _

kdyŽ se s nimi rozhněvá...
,,A všechny tyto ošklivé, nečisté zbraně byly užívány v tomto boji o lásku'

caritas, jako by se chtěl provésti mermomocí drlkaz, že gladiátorství je v kruzích
těchto bojovnÍkú soustavně vypěstovárro...

4. června 1896

Zasldno Času

In-dí-ui-du'a-Ii-ta a in-di-ui-d.u-a-li.sta _ to je rozdíl, p. Krejčíl Kdybyste si jej
byl uvědomil' nemohl byste b$val nikdy napsat v Rozhledech tu strašnou hloupost
na korrci svfch glos o,,Volnfch směrech... Je pravda, já posuzovalp.Hilbertovu

,,Vinu..r a Íekl něco podobného tomu, že je uměIeckd' ind.iuidualita - ale z toho
nenásleduje, múj zlat fflosofe, že je i indiuidualista. Jakživo ne, mrlj hlubokj
filosoÍickj.kritikul Podívejte se, ať Vám to názorně a na pŤíkladě vyložím. Tolstoj
nebo Dostojevskf' to pŤiznáte, jsou umělecké individuality _ ale piece ne indivi.
dualisti, nfbrž pravj' opak: altruisti, socialisti rrebo jak chcete. Vidíte tedy, že
umělecká individualita se mriže zcela dobňe srovnat s caritou. Pamatujte si to, a až
vám zase napadne otírat se o mne, nečiřte to tak bohopustě hloupě, jako tentokrát.
Já kritisoval, mrij filosoÍe, dratna p, Hilbertovo, ale ne jeho |euilleton. Jeho feuilleton
nemohl jsem kritisovat, poněvadž jsem o něm ani nevěděl tehdy. Vy jste ale tak
hlubokj filosof, že kdyby p. Hilbert zítra se šel utopit, vyvodíte z toho, že má
kritika je špatná a múj dialektick$ aparát na hromadě. Tedy s tím ,,dialektick$m
aparátem.. pozor' pane fllosoÍel Nechte ho laskavě na pokoji, když neumíte v ruce
držet ani obyčejnf kuchyískf nrlž a když i jím jste se, jak ukazuje až groteskrrě m j
pňípad, poŤezal tak žďostně. ltem platí o těch kartovfch domcíclr rrlzn ch theorií
pÍes noc slepen ch, které se žalostně sesypou. Zde zv|áště budte opatrnj. Ještě pár
takov1y'ch nesmysltl jako dnešní a poznají i Vaši nejhorlivější partisani, jak pevné
jsou ty Vaše domky.

[1 - Viz zde str. 32- 89.1




