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DOPISY

G. BERNANOS: Dopisy /leden-červen 1926/

mí Bemanosftv meiAn >od elunosm s»t-;T»vým vychází v noe 1>^®, kdy je mtoiovy ' lot. opisy zde uveřejn né /leden-Senwa 19WjoMvají svědectví ne jen o problémech se kterými brio vydání swjsno, ale
pftO'i«výím o Mtorově osobním posta jif kte
rým osvMáoval shodnost meal tím, co praSív-xl, a tím o ó(n ▼ xmmánu / český př. B.
íeynele:, -Obré ílo, tarú ’í&e 1--w psal.

HOBERTU VALLERY-RADOTOVI

Amiens, 17. lena 1926
iůj wtai ilovaný příteli,
už <ví© Jean Pl odfrov&dčt na tvůj
p ?O$TO elotíní db rl o*
■Wto Jan® B3 vůbec ncnaMl od *t$ho Meobětního srdce* 4e ttrdnikán wl mě od e@b@ ©A
vrhl. íroh» iOÍ iluze o tém Mnata mál od
ít ml. ®e bvs mne považoval na nikoho v ro
du ovátého Jam z riU.«. *»oh, '•Oberte, *©berte;. robotu * V aeié tá vfsi neber m>ji teníž:n ’.'ř'
■•’ vJh. ř--o -?n, <:o ' í'tu řP Hrtř,
Se v nbbezrwčnSo Mru, který jam '>>stal, je
db st WrtHPítní sw^iesí nHesti* le není snad
Slovitea, kterém bv vlastní w
t-k u<lo
yeí^lnt wanat MB* •■ÉBb.
’
nět jé neaSlďlví tatowu ohavnou dvojzn^
no at* Jestli < mgom.H ...plní odříkání, Je
t» proto, %® '-hoje p?o<ata»twet
nodobsd hledidtos, nonWadž txjhužaí stéle. Jak
s@ adft, aetwlvt.1 v okouzlení hří
ch e n. topok ®e Wlj aataa opravdu pro te
be obláH u ^eoolla S1 u i%era, rotlaiGává
při Neváti wnfbnii, deklamijo tfeatey pleefcy
u st i»S •baillíMfcy^ MOpak *vůj satan oprwdfet vlastní dar slf/
-M
chvatdn ■'Vét© ailo©rděnatví, ani
intuiei br.itrrfeého srdeo by s® aarpoékMlo od
krýt '11 ta tajemnou a chráněnou částečku tví
bytaeti, tede ae zlo rozrůstá a z.rouítí. fa>feny* otiat, M® stejn-* tak. ^álo zním M 48be*

hátelí sto, uíítell, Jííío sto unfrá.
lír'to;'
\; t v l . azr ítoidu »
v etouzlení hMehea* -btóní *1 to k Hlsrn*
etví. terý ndž zrozený z Seny, když Jed
nou z.lracil rozkoš, negposml i její horký
odvodí Jestliže se nčkťto cítí být potrefen
tokJMé, -Wtot to Je to railý lehtomyolník,
duše bez seny, s© kterou Mbel neuft ao do
činní, nonřHrodá en
nenanáM aatoimo*
‘J*wa vtok zaMnd n%4e Jinde; když nepošlu
met Mlujene ?» ni ssth -drž se výčitky
mr^daeí stanou pro duM mm střadatelrýn
mkr-cF!, noto když mlá ■Sale Je už Jedinou
ť^ítmu • tou prokletou icenou tožího miloerdenství, která potobnč J.*áe oib mn?5 ale,
nedostxl^ll v^eehm*.* "^ww se M z ^libilo v praehft, z n$tož Jse-a wvetol • říká
k/3eri ui^sidel - silni .Isen nhřeMHi*
Wecáim ostatní Je Jen Ml textura, -alj
silowný pHteli, a to ni pnlvi ¥&<!•••&&•p^felad 'WůJ kole<.. ísarlao**.
byefc to
Jen řekl^ -4á as ísí, že Jste při Mi k toho
rjr@e vretoly,
z fumasu Jste se o ©tli
■a GíolOt ' ’ * to bysto neMi udllat pm ib<P
-/. •■;««•.,
ndvlff " tl ; ■-nd^l-y;
not,
M Je -nostopni s toule Síle
nou laftmetí tb abmluton*
vht-1 lyeh k tobi zajít zítra, ▼ pondčlí,
'•’
O'.'-^\ --naiM t -'-r) >, ?<■
a
ti čtou to Čtou už z ítořOe* *MJto r^ezl Ose
tou a sedmou* uříy© nebudu moel* íMS- ni kra*
JlMt chlebu u sywwu cibuli*
4J nulý -lohuMia stoni* Mln^t střelním
to uohí, byla mtnd operate* ^rácý Je to žiwt
®e»W9®

VYDAVATELSTVÍ PLON 1/

Reims, 21. ledna 1926
PT. Plon, Nourrit a spol.
m© tMrtaMere »
Vážeaf párové,
posílán návrh sslouvy © velkým ©noždáadtau«» jmMéM Imb to noéhal MM» MB
’' ■

’"<? ./ / >■’ ::eí:71.

■ mto síwstof^l žádné výhrady, svlOtř
co se týk- -*• bodu.
byl byto totonee rád,
kdyby ”r^t né plédujících ©moí*’ ufc leželo
▼ filé wtmvoei Wifll bvch Wtea |a oleo^lté.
Ifftfiito
áoty* bHBMAbMMÉ
o. Bamemoa
n® t$ěe fbto.fl?nflet uM jsen se Mlu
vil © -.Wien* V no|bll&íí dob£ ^fen do^rs
tóí nosfflé^m V, o ki®nm pro ní ta.
T7~v^r^a.t lntví Ion 7©rl Oo ■-o.mai»f©vi
návrh smlouvy $©• 1 •*
;

. .;- .

-:r

m■ V ^v-ul-' ř, w í;<-r‘

proíleléMni© níže, e dates 11. ledna.

Wmilát vyplnSa^ i.«moosem a je
ho vydwatdie to® 11.1®dm l^t^

.

' '
*'V s ;>
■’
’r'
weor^MB^"4> me to© mos5,^.ťr«-ieíAW
d..W i© pis ■
^W!*ie<M*<***

urozen r»
v uřítí.
SjwdaH*
s^o-lntrindcý /dlouhý robyt ro-linv v -on onlw>, db roku 1??/,
^rolvent osaaásla v ul. Vaugimrd, vede
ného otel lezuiiy.
z literatury s
práv. Mocenský kfí£* *ynf inspektor inji5to~
v-ioí : "olejno s ti *la fcttonal«flwo Východní

tlftAflte

ženatý. c»tee IJtyr dětí, ne^kně^íeh a
nellepríoh na světě* •* -ln..,k ní o co by stélo
za zaznamenání* Mdné phttodyi katolík od
křtz, btono® no navracený*
Bibliografie*
"~WmSeIT
o« siří 1*13
sr^na 1V14 jooe vy^v<
^aiý týdeník -otion FfmtyM&so,1? tbuen,
%* rant*^ara®%
na
přimiste* její tóna;

' ■sápejte pe "’"SS'wli ’¥7
lópc wt M«

to ví

v l.ikýoh ^bl.irteoh se odehriTl

'“‘“''"''■'ámirTao^

...

nebo Iďcé
íjfesy

"" "''

VQdSÍ wtlm&a nsbo oil, ke krtrHn.

l;^V^Olb^^zo7~^yTy. nletefeJ^e^ofii1'

~rr"

*”. . 'wlMsi.^' rfřw feííeStt,’ ^'4Z ho .'W stí1 ia ps»tom, ale vážný, ortodbzáí a nestlunené ptaw
livývleon Bloy*
*/ fakýeh ohl.*st®oh. ,1»te zvláSt? znln a čbnnízg^J^Í"y ž'n^v^U4pm o
'ya^W^1 ~
praejf .....
- —
- -jn
TfafiflU iw*io ^tílaiot '... " ...M: .?■ •: t-k,
mg®, rdene, oarthe-st-oestlle, ^eine-in
fer! sure*
ifinát® biífee n^jA.é knilWuxřfts a kWrví

^’*M^nySK^Wr;■ aoe'“lafet ■£í~b^»lUc dni•

JACQUES MARITAINOVI
Paříž, 13. února 2926

Orahý pane,
snad Jste slyšel o tom, že Žiji životem
tuláka po pátá, departmentech';' -;-olta putuje
na " ®u, J ik se dá. MM dopis Jsem obdržel
teprve f Bar»le»xMe« «ada»» *1 stíhal do
Otorleville, 0 den se opozdil do wins a
do toto dom se vrátil pár hodin přede mnou.
^vláSt« dva pohlední týdny Jo pro a i
IBM dodržovat před os vytlenou osetu. MMM»
kafé dny odpočinku dMfe mezi Bar * ? J or',
kde na návStévl u toho tehdna one"ocnřii Žen.í a d®ti • žena a nejmladží bohužel vážni,
vidíte, ž© M neíftwbí tW zkoušky, proto
tato toužím to několika <aMoh modlí
a myílohkdoh, pfedevllm ®a moje nmoond,
Mo t-^é a& mní... -^rd ni arů tak třeba
síly, Jato levy, tovoIuí j-W» TO-i-i-ní se
■ohu» •""? t ■'■[ t\"k ? "«
a i
li -?tw znovu přepadá rtruph • Jako byoh 0®
vr ;ael do ■ N "néio sídla s MUm*u pffill vw
soto, nezří z® nl pylný a dwaýllivý - ®i un5itě roaesnívl páho
;
VSera Jsm v letu vzal z domu v«echen
materiál ke to role túře, udllto oo motal nej
lépe opravy, které si přejete: velmi ochotn
- té5” o
íemmže kas mám tuk vs^oMtauý* Me UŽ
ta
n'
škrtnu.
Oto-li
váí^c TOproslt, prohlubte,

troMubte eii m
ten JukýM nepříjemný
poolt, ten bolestný nepokoj, který Jste w<31 til. ím p®Mémv otáčky, exaltaee, vMetů řuše - rroblény radosti - soela nosňvin*
14 na ^ystletaím líwtl, 31 nejsou’?
Já
to eMju, W se na n«J vá.Sou nebo nevátou.
Knihy plleme vidy pn® ur&ité, nalenu
srdci biízké dale a s vyáleMtonu na ní, M
Jsem psal tu stu Ji t»iu lidi, kteří Jořt?
mha hledají i kteří al j?rotiví pobočnou
přecitlivělost. *rev prolitá na Kříži ▼
nás -přese w?ůáe wvolávat nevolnosti
4© na to tána napíšu n^kdy n^ao víc.
-oMní mř» !»<im odjenckl vlaku.
Bernanos

Amiens, neděle /14. pnora 1926/
Wefeý w,
do vein Ji si kotlat n^eolik nlov ke v£erejSfeu 'bplmi> psmaému ve npěchu a nenmhlédmtém.
ta o^t-W- o arsř-nv, které nuvrhuJete»
•euML-isfe s Mní ee neJoehntn' JI. eo-w
řekl b-reh ta nikom.Ostává v5jk otáaíta t^eh
leehvbností 'lorůlMho eh-xr-ikteiu. ^elnl rs^
to ^neTnkoJuJei Se Jeer' Je vabudil ne v prv*
njh lep^fe
31 SÍmÉÍMN^ ale le ve
W®. ;<«£te si přece uv^dsrunv t, •■ •■■■ ro
Jste.
- uhruzuní uríitýck ulov Jln^ii, pár íkr»
tů n«*» dopsání nááeiie, to vSeelme tu Me

jwsKní. tontýž problém ryvstane znovu v d.il*i knížoe, »tte»a píM. Vale opravy ml tobo
lí uniknout obrutnfe jistému Jiuto kritiky,
■ stéle vitot zůetane to, to Je
lí, duch.
Je to tak jasné, že M nebuto msobírat text * brát si m atonkáta. línáni by ob
Wte whl Met, že
své tec není svátým,
ton totoáe jsem napsal, že "jeto pxoeee ne1H být b Jistých Ujmnýeh příčin saj»®M''.
"V tw.?-"
tik »utoníks, tak bou Míván •
Mtoá knxs ema-wds - znamení vyHehto
jato blesk. Arrhln
to je^tč v š tlíto mat
ku* etot torní není poehyb, že to sna
žení Je 4 v e j z n a 3 né, i a 3 akoně® ten s
n r a k není
3 1 f t ý°.
ul se bM, že satan již
BVít&Bil nud aih Icn-Bei ttolsmnem. Je to
pí®to, &s shviliSra MMÉ» tost opatraý, neflfcal se unést ®r3tafostoL« ^3® mvn?i je, na
tom saate mí stol, eatonw tozntní nej
d'^bt, w^dMeí o ustuvitné p?ítom»stt,
"aák, jen to Jsem tol >fed divili
t’4Čkl,
Jeto myši na tobé si®Simla a i afim trůj
se satotHl W effitofci Me tom % ^k©~
mSn^ je tu Jeltl totonto spovM faráře z
iunbres a modlitba uxarírajíoí knito.
*.**sv? fleawf knSze je Jatoby eyreáro »»•
žhaws^n želez®!”.
'/4s, dbyrte si túké 2®m přečetl
celý desátý artou -oKniSte ee také v pátera
toWhiMřiio*
1® toett už o tom.
1 tom, Báa Váže mitomMetví,
■••ílo1'-.r-’en-Wi crdoo a
tak i dueha.

nepřidává naářnlrwm váhu jistýn malým dušič
kám, která hledají oha ne proto, aby otevře
na neeh Iv v robí pram vat «hiho milost, ale
proto, -.by o tiskly v objetí a,plakaly v
íebo náručí* -obudu se vyhýbat pohoršení
duší tohoto druhu*
'udí ve nš ostatně odpor, velký a hors
ký. o, ?.e »i a lají nároky na právo k tom*
aby okamžitá t»mávali v Život* <©ží lásku,
což bývalo udělováno jen těm nejv'tsim po
iwJmbczyeinS-jších a ncjtázších zkouškách,
svědčí o jejich ‘klam k hanebné po ho díro stl. «ietř, vždy si mohou wpůjčlt určitou
zásobu ’-lov a žetonoo Ji obohatit, aby měli
srdce trojku citlivější a čerstvou re^kei, t s
i aby neví torně hráli na ynjrničrost Jisté
ho dmiai rlov 51 Jistého ’• mhu rlz. le ne
ní tak snadní p to jít od lyrlmu ke tontenplaci, 51 kokone© od Sbožroetl ke ‘’vatoeti*
/rotobn Jato od nadání k talentu/ •
p^omýllfe o lusírfi /a ehtčl bych eyelet jedln n- n:, rto n£ pi-W , o tíeh duších sil
ných, dlených daleto od -oha na ‘eVast vtr*
nč, kterc by “rohl phrrod Jediná -pohled svatoeti, jají ušlechtilost, ssebenátor, nafllidrké odtržení se od světa* Jnad i nyní
e-zirtuje nejitý -51oy nebo áarfeey, hledají
cí ©ha. -o J© nohou naučit ti mladí pýříqí
kníží» co rotra vyrostli z chlapec
kých kalhotek a Jeftt® páchnou pleskami?
Jloy bez vfryi i no mě by bylo dostatečnou
kdybych přese všechno dokázal ně
kterého z V‘©h Udí wrová«et dl k patě fe-říže, ^t.ítrout ®5.rovaň g ním tvíří v tvář

Hen umírání*
Vy febže víte, irafeý pane, že ▼ in-ám
$e nojdůležlt'jží »V^r* He jde o to fevdet
■'v.,hy fe konee, ale otMst oo možná nejellně ji. rlanánS je třeba vúřlt el 1 lytery a
fecbu*
ztó ne mi, fekonce « hledisku tóaad
Že výtka je velmi spatnř mířená.
• rod se »ůh brání proti t>h, kteří jo
ním touží a kteří »e illujít V ton Je jádro
probMau* ropak záleží ru ttro, zda aSrou^ka
hu*c trvat krátce, ái délé? V® yčcl o kte*
ré ’"’Invite, pMpouštža, Že cloro povzbuzení
bylo vyMero teprve v© chvíli, kdy bylo nut
ná ne proto, aby uálnilo safest spruvedl no &•
ti, ale aby sví tížilo nad slul'- •*y~.
né ob ti, jletě už U konce cil* a<M se mi,
že toůh z tíeh, ktoié si vysolil, vyfebývft
celou ebwsnest utrpení, k níž jara spů*
robilý. byohon vMc "aohli mluvit o kru
tosti, -’useli bychom z irone rout na údM í?lo*
věka v díle vykoupení sv^ta* byl saaA *>Ůh
Otec krutý k vnovl, když xp vMl až na sám.
- 1 rouf l«tví /’’•••>roS jsi
očistil.• "
ío snadná mluvit stíle dokola o Krče,
;jnvá"''’e-li tomu íůovu výsnm, Jenž naSim
křehký”’ nervi'! feroluje uvolnit se. fei feJe', že její vize, třeba jen postupn? odkrý
vám, by náo srazila* -:-y už valně necpeme
-pravedlnoet, natož Máku* Kristus není
o8etfovatal«n du&í, je > jloh tfrevým. lovcem
a v jistím myslu 1 k-atera*
w leme do tóra, že podle »■*• jsou zkuše*
rorti furlř© z Mmbres, ba 1 >staoky ík*t-.no*
jasvy, ráiF nolmpny rohorř-lt citlivá, než ja-

jakási neodvratné, kaneáM, vadné záhuba
jedné Jediná dulo# Mybyeh ^á® rro utěoim ne
psal njaksm vymyilonou epiaodu o utrpení <ri&
pátera <-nnissana / a p'l Stání není možné
pochybovat o tom, Ž® prává jíní ®i vydMal
na ráj/, sůstal by Jiný Wb sarážejíeí problém - v*M»st xaárt tra rtů pekelných. **e
P?r*oe snáro, že vítézství, 51 dom'lé ví#■»•
ství, Jakého dosáhl ďábel nad yýn ubohým
•v?-tem, Je rouše chvilkové. > já n® bojím,
Jestli on den m den, lohužel, nodobývá víVsrtví koiwěnýehi
rfapeaí Jser to všechno ve sprchu, ohaotidky. X ooláh^j BTdoB V4e prosba o m ^ožná
rychlou atpováá* iak volni bvoh ohtál Váe
přervMSit, prává ¥£©♦
prssife, drahý pvino, *• rojový mé
cty ui íiné
klonnocti
Bernaros
V trnulo tý hu feudu ru adreso, jmlens
/.1c-:--. -o ne* , me Caveman •-!•
i-d s® týlo kanovníka ^ibiora 1/, Jde
také o shodu# - Hwu-Hím, že /konce ne51
telný/ •
V Srftain pmeil «em-aj»eet aby měnil
.Jméno Jedné z postav, kterou bv mohli
ětenáM spojovat s bí^mpem erealu, kte
rý se jmenoval ^'harles -*ibier*

STANISLAS FUMETOVI

Amiens, 16. února 1926

-1 ' ■
■■/' »
v Mleži testech, spojených s feaánia
siunoe ®•ittwfa <to tisku ee Ma pv»M- Vaěf
MSI, choete-li se toho ujmut. -^uji.
■■rit'4n r®eí, abych udělal určité
opr ..vy,
mu neninin odříci, ačkoliv se r»..
T'Tle’ky, ve které on buffi, dívám epiSo
skepticky* 'Jestli moje knížka přese v'eeh®
K*ead ..srMchoR, ctilo dní bratři k&»
telící ’i.- i tak bVhmn. uším pícce «>•
rit lnoví tv drobné obětí pí Met, sa v&oehr» 4>bM, m w? mě udělal*
a »e týěe mtrnuti jistých
v to*
suacvaafeB textu, souhlasím e Whl* ^upííe»
me tedyi *M.tr Svl jeět8 chladný’* místo M»
hle re ocM.-idil%
W
, Mďek <* /v ob tíhu * 1 *
úwiwbyoh eht^l Mr
a Mtenee tmlěku w slevě trvlAdi" * Uta by tedy vypMMUi
txkto- "• **str iHlvé fozw&e r^pravnsti,
fcteM ®» ’abfH a :<nneěně 1 orláM • v mrvní vzpouře, podobní iruhfeu narození, “
před ‘‘podobná’’ by ee mohla odstra
nit*
Chtěl bych t’<Jcé udělat větií sVtlo aa
rirrní straně w slovech
lilie %
=o ne čně jsem obdrí-al tiskařské obtain
titulní rtrany* iTO^Ím -le,
bylo k mé?ui

| ;.ní dodáno jhďno; Gidnlfii

a&afttd i» wbbéb* tu slutbu a pmveěte wztm-':ín':r^ opr-.wv' yy Mm vobt izích, kte-

Té vlastnit®. víte přeee, že Jsem stále na
osetá M, vedu áplBft nemeiný Mwt, nikdy
neraám ni o to ruee. Mete to udM ?t
Jestli We navátívím? 1© mže, Jak Jen
budu ©M nejryohlejl, b*hm příštího poby
tu, nůžete fÍ být Jlsst*
l -nažjůn se včas Ws © toffl uviéwait«
Hojněte, prosím, drahý pane, projevy
mé vMčnostl a upfínné ntklorosti.
<*• Bemtws
<to nedálei eúens, rue kernes <•
JACQUES MARITAINOVI

Amiens, 19. pnora 1926

rahý pane,
Jsea upftte' dojat MJaw, jaký laíátgrě
pm jedujete o ■•© je nemocné * a Jeát* více
jsem ob>< lastn^n ^adinl mdlitbani. K .noMm
paní aritsinové skládám pnojevy nejhluMí
vděčnosti.
ůj gymk * etaHÍ doeifca se už cítí
mnohem lépe, ale ^ena. Je stále ve st rvu
krajního vyčerpání, maličko Jí. ledviny
Jsšť’ rtále mej«r»u v yerúWu, nefarwJÍ
" ■’

'/-.•>'♦

b"* ;nt? ui snad

atai nebespedí.

Msfe vrak nodítat s dlouMu rOI®wale»oeneí & 'isslM. 1 s nutností
podnebí. W
by nabylo rMlil uHteyM pi*>
sáložitesti.
V‘áa MrraSný dopis byl velfou rudostí
uprortfod tolik a ®’i«Wu. ^lýn srdem s V<-

•:1

bych ®e Ván. chtěl svéřit s Jl»tý» '‘-JLýr návrhem, m jeto?. uřfcuteéulní si
velice iMleží*
•4ici připsat swu kMto tobertu Vf^«ry»
iatotovl. Vírn, že mu tento důkaz mé úcty ud&lá vito st. -le co je n®jdúle&lt&jéí, Jsem w
■povlmvln w dáním ta to to dskaa, ronúvadž
on první rm jevil o mu knihu za jen a právě
ad n> to jí tostali i-e -*rix a Masais,
Napíšu v to^to *Mcto to vydavatel a tri
*1©n.
že nohatou mít výhrady.
V případ*- mtfeby ®1 V^ak towluji naíítat
s Valí -ponocí*
1 o
?• • ■ ^ťlo. -el.-h srd»
cer Vás ujt^tuji o -né vřelé n-lklonmsti.
G. Bernanos

Amiens, 20. pnora 1926

Tahý pane,
Jsem už pam --táni .cl as kmetovi,
který se laskavá ujal přípravy aé knihy db
tisku, nutné opravy.
odesílán tomvi
obtahy stran, na nichž Jsou ty seny opravy
a Jeátá několik Jiných, Wi navržených,
■bshodn" mi záleží na ten, aby se vs^ly v
úvahu, a byl bych
nesmírně vděěný, kdy
byste se sa m5 přimluvil, uznáte-li t» sa
vhodné.
to sial

1», 'isssfe, irtíiý pane, >®»jevy

mé hluboké mklowaosM.
G. Bernanos

Bar-le duc, neděle /28. pnora 1926/
■ ůj milovaný p ítcli,
•pesílw' Vám rukopis*.* o ha »á« prosit
o slovo, jen Jedno aa!4 slovo, hned Jak ho
obdržít*
-x nv?zte mi pro síra, co snudíte o t;ch
do vuží mysli. -dit-'l bych, abyet® je shied J.
dobrými. -^psal Jeem Je n< objednávku, ale
e velkou láskou.
c-depiáto ml, niosfe, v té v*d tak ry*»
ohle, Jak Vás nohrae VaSe milosrdenství.
o r?e týč® o rt .tni eh -rodate oprav, vel
ni lehce Jsem se s Vámi Bhcdl. Mcnén?' n&*
siám odvahu škrtnout fr^ient týkající se té
nábožné knížky. V. *Má se ml, že není Jen
oz^hným -’odatkm, ale ie panáhá •••©Otopit
ť'-?ého ubohého mrštae. Jimk oo nejvíce muhluBÍn s tin, -ibvste vlastnoruční akrátil
' a ďáblem, -tál mě plili A '-noho, xbych
se de u ho mhl znovu zabrat e totMlomou
svobodou dneha. ř*®vin, kde ho mám ®žnití
Je to velni choulostivá v$of -ojím se Šoko
vat prúr-'-mého Steaáfe, obavu z n<ho J® psSátkm a konccr mé nnudnostl..* Odstrudl
jsem strana 4S. .
ide-li o O--MÍ1 poslední /-aint- arln*',
tedy ho po necháme. Byl Jsem hotov ho zlikvi
dovat. 'ivž Jste ale rowoil Jinak. Je tře
ba nachovat jeho nil clu, i kdyi riskujeme,
že tu i onde neudali 'obrý lojem, ^ariř z
luznmee tam musí vypadat J.iko trouba a ta*
Icntoviný ilnv'% j:á<r> hlupák, tragický rice,
sle p?oee jen hlupák, roto Vdcá není rnad

■e-t-: - k ■' 'KD < ■■ w. 1.
AseiMai® dělejte, PBfltae 4B usná*

te na vhodné. &neobávám Mim wlnou raku.
Jestliže mS ktptollv přistihnete při Mnu
líterttsicé přednosti, troufám si říci /uží
vaje výrazu, který se mi bohužel dasto mcuJe/; et ^-leehm s otevřenou hubou a mouchou
v ní.
<í*i neMtelaži Jeem tu smrt vyčerpán.
áapvu pram Ji na dalží níže®, ale knuzln Je to tm. loudám se e tím, Jako bych mil
mhy a olova.
-bohm, drahý příteli. Jen sůh vít Jak
silnou a nadpřireaemu lelklonoot ohovfe k
VaSí rMM, Vašemu dHu a Vašemu oeudn. rio*
í
’ iřtř
. íí.

o. »emuuo»
llMe netrpšliTš aa VaM •Opivši.

17' V šoMofcn. >teicladki Hoyifcovl, ve >loriaa>vZ -obríy díle* ®e Jedná o ntr. l*a a Mlw

Bar-le-Duc, 22. dubna 1926
■Mihý pan® - a* když Jete na to laskavě
přistoupl, ^.ilevaný příteli.
tl J0M W1 dorte Jako doni s oby*»
5ejr^» Wbudta tedy o dra vídat obvvk.1^. |ě<5*
tovúncfo.
-t. ■■••^enhm* m
od várj pH cháni /bude snad lepší jednou pnoVŽdy
| í3 napsaV t budí v® mně milené **
wcity. esm?ím ne Je wov-'tlit. -»?.ni vs-ak

woituji wtřeba 8-WíBt v -tom nějaký to řádek,
to stavit s»be 1 Vás na zpřesněném
zení* 4>©házím k závěru, že ne»hu torustlt, abyste
tudále setrvával v nev-1'torno e ti o to©, že ncao
Jato nedůvěra /užívám toBho slova 8 nedostat
ku lepšího, mohlo by se též říaii néoo Jato
to'lvz torná obava/ rač od V4f oddalovalo, nehledě
na mínění t?eh či on ch lidí* nažil Jsem se
to objasnit. J«»tě teS, neMvno* - Olám to
0 t-tovou n- mžlvostí, až vzplanutím, že bych
nakonec .toká zul své posluchače přesvMžit*
le - Jak to často bývá, když člověk sám před
setou utíká k© zpola větomýn vytáfikán - préví?
ta prudkost mně eaadmu odkrývá, Jak velmi
Jsou arguwnty, které roMvďra ? povrchní a
todezřelé - a poskytnou mi pouze ohviltové
alibi*•• tohnžel* .-álo vím o vlastním vsi ta
ním životě. bstutočaě však chápu, že podob
ný boj má svérázný smysl, že s® ho . astní ry
to hlubokého -: zásadního* £11 ím se k ^&a <toslo‘
kiok oo k»k ustupuje* prosto vMc nesada prá
va ee odchylovat* 'O'e vztahu k robě sarséw,
Jito i ve vstuhu k tohi a k tte na něž nám
Bfth ukazuje, existuje Jen jeden spolehlivý
to sto Ji odv5i®l, až zoufal® upřímný* A ten
právé pH Jímám* uším
Mel hned, už dneáňíto vočer.u •••••■ :oJíteJte, prosía, naprosto s
nl”í«, to ve -n*, třeba na venek, mohlo zůstat
v tozrora, který Vám ta odhaluji. ■ e^eti-ete
m§, r>tosfe. Jev’ v^lml vzdálen pře-totavě, Ja»
kou Jeta si o mn;s wtop -il. ^de-li v-lak o
chytračení e tohm, u toho ee ne pro jen Je
hluboce utajená ytohnamst1- Když se ”1 zdálo»
ží?
odpuzuje
lhostejnost, to Jsem se
zajisté obával ^aží síly* 'Ojía se jí oetatné

Ml, a 1® po^Mvim se Jí. ontvatl Jew? si
VťMtoa,wže v rob-” ncnám rrfe obsého, mbo
alesroň tezového, co R bídou ujde, urotří
4 to -noho wtároki nenabízí- *4- mé přá
tel r tví. Cítím, že pse tupuji r.právn*, když
rorornl prosím o Vale. *bfcl Jsem: pokorni.
Celým srdcem a • největší upřímností říkám
a op-kuji; pokorní. owmíjto, prosím, 'loslov- tonu pírlovci, můj vel li milovaný příteli.
• A to Je vs@. Odnesu ta slova nu poltu,
anil bych Je o robě přečetl. --odroluji tu
evé povaze, které mi tváří v tvář rozličným
t žleortem velí vrhat se vpřed, hnát se dopřo(tu. roď s® tedy ob jasnilo to, čeho bvch se
v ro mluvě mohl dotknout jen n®p.:ímo a zleh
ka. bývá ml touze wd^^oovat Wbi na <aMe
-dlé mávaní. «jdu v = aříži v -ondělí ráno.
ylo by pro
ne jvýhodn ■ jBí, kdybych to su■'ten pMJel v ronili večer, mdt®, pro sír?!,
tJc iaekav a poplete mi odpověl sen, oo -ož
ni nejrychleji- dostal bych Ji rád nejposftčji v nedali Hro, abych v‘‘d?>l, na kdv určí
te naše setkání. -Vvém se, že eelý pondělek
rohu být z^nroHzln n u ^Ipna v souvislosti
B odesíláním knihy do tiskány.
-’■d n^roliku rlovy, kterými mx ro ctila
paní arltaimvá, ,1^®"* hluboce dojat, -oje
Žena byla rovněž srdečná potečena railýni slo
vy, plvroucími z Jejího srdce. íky.
už bratrsky a tipřímn- oddaný
Bernaros

JEANU GUIRAUDOVI 1/

Bar-le-duc / konec května / 1926
Velice vážený pane koledo,
článek v "La Croix** mi zamoutil, *odlai Jew Vim to rov d^t ihned, nelibuji vihik,
že jsem troSku počkal.
iwyslim, že bvch byl napsal “dábelský
w:’ún% An -dojen, ž® název, který jste vpbr4., je spíže ne?lastný, -bdán taká, žé
jrm ne bez ho-‘kosti zaznamenal, že ei vypůj’lijete od eudaye rakterá vtipy o raéa
domnělém zalíbení v reklwai, yslel jsas,
Že -léční, které jsem zachoval do ob roku
žlTOta, «a mi dostatečné evídčí, Jestli
jste m*l ehui se i vysmát, vyvedl jste mi
kousek trochu krutý. Jestliže jste vak míFil So sráee, T>ak jste je skutečn- zranil,
tBuelte, prosím, že jsem, ultivil o sob • ed budu už výluSnč mluvit jen o knize,
Vytýká se mi, že jsem nezobrazil poeto
va svítee bez kazu, z cel-a dokonalého, -le
to jsem právč oht'1, -htžl jsem dát určité
rojetí o síle zla, o proto Jsem úmyslné vytw il své tne neobrníného. Ta veliká duže
•

-l

X.-řrj^

A..y

tan % ní vedrat, Monissanovi se zdálo, že
dokáže žít bez n d je: jsho lásk- k bliž
nímu Je nedokonalá, -ujméni 1^0 odstavců
mé knihy to rotvrzuje. Jroto »e Jeho přebohatá víra, Jeho neobvyklá energie tóméi*
v-dy vybíjí r»a prázdno, ronWadŽ vá.dc tomu
neitaetffiOěovi zřídlen naduje nebyla nikdy
lidská pýoht Jakéhokoliv druhu, není správná

že Bůh, i když svolil nepříteli tak etru-ili
vč m ate>u«t, využíval vlete utrpení toho
to služebníka neopatrného, 4e v"-mé-ho, ke *
spáse hříšníků a dovalil zoufalci, aby kolem
sebe plnými hrstmi rozhazoval rud'-Ji
<sé. Jsem iwpotřeboval pouze světce, jed
noho z hrdinů vnitřního života. ^htél jseo
uH z x t, že hero i m s . th ne ní do s t a teč no u
©Hnou zbraní proti Mblu. t-echápu, nemůžu
proste to chopit, Jak můžete výtky namířené
proti faráři z lumbroe roztáhnout na celou
knížku. íe ho můžete podezřívat z něčeho,
co připomíná nev---lomé pelagiánotví, pravda.
le píter -emu-JSagrals to přece řskl w
první.
PuMm, ž® ve spěchu, s j-íkýn Wm oďpovídám, a také v ' -1 a, jakým na má zapůso
bil v
vátky, budete chtít vidťt důkaz
Mnboteé
kterou chován jhk k Vaáí twr»
M, tak k Va5í -innortl. >ylo-li by to podle
,v '-o-né, t
■'
roix" vod>l několik slov objasnění, v opačném přípo.
dS ne «vř-řuji jen do v'aší dobré vůle.
r^lrojuii projevy ůoty
G. Bernanos

1/^IrSiá“ hlavní red<4ctor
Qrolx’*
; profesor historie v ©Milení liter turr v

RENÉ BENJAMIOVI 1/

Bar-le-Duc, úterý
/pošt. razítko: 10. června 1926/
rue des dues 47
Vážený pane,
ťřtemí, nrosí©, ie Vá& dopis ml způeobil velitou radost. ú-dyby tok krásný dů
kaz uznání přicházel od někoho jiného, na
plnil by mě pýchou. 1® protože pMiel od
Ks, nestačil jsem po cítit pýchu- byl jsem
pros V hluboce m zrada etněn.
• erKěnll bych se, kdybych psal, že wh
r‘d Varn© knihy*
se přeee sarao rszuní.
•Ikdo b-.> o to- nemohl mo ohybovat. Vyjaa snad
tu milou iladhu ženušku,, která nedávno vykřikla e půvabnou hloupostí, u tohoto pohla
ví jediným to projeveni upřímnostís "Vak to?
Vy obdivujete Benj ani nav 'ibho h u n o r ís t u-.*.'' Jinak .Hkla pravdu, velmi V<s
miluji.
i© slovo má přes© vleohno urMtý význm*
Když se vyslovuje živým hlasem, neznamená
mnoho, upsané jleiV- sdnl, támšf nic. Já byeh
by T-Ip Kg Milo t n
^0
jsme byli vybráni proto, abyohos spoleSnS nilovali e nenávld-11 stejná evobadi^h srdcem,
JehoM Vlastí dokonce není ani spravedlnost,
nyní už nedosažitelná, ol® jediná království
»oží.
Jist: - -íkut o tóra Ván
trocliu domýáll
vé, my -lva si v5ak přece díky whu nevypSjfcxjeme nic z jazyka

- ’. ■ o iných" lidí. ..myslím,

že Jsem hoden Vtóeho přátelství. Vyslal
Jsem pátera ontseana, aby Vás o a3 poptosll. <>nad ai Je přiveze. Mufám, že Jednou
na ne budete hrdý.
My Ws znovu uvidím?
Upřímně oddaný
G. Bernaros

T7 ”erkf'Senj.nln obdržel i rlx buncourt
za zorná a úespird v r. l>la. V r. li^š
vstoupil do sváta divadla dramatem les
i-laielr® da H&sard, a v r. l.áS vytál
u ílena La pna disease Vie ď-onoré de
aalzae.

PŘÍTELI

/1925-1926/
ůj drahý příteli,
děkuji Vfe za radost, kerou ai udělala
Vaše návštěva, a také za smutek, ve kterém
Jste sne zanechal. pravdu, v radosti se
cítím nesvůj: vždycky se z ní vytrhuji.
irávě o tom Jscsa přemýšlel dnen veder,
když jsem šlapal hiátem, se zrfleem Ježtt
naplněným V^ší přítomností, zoufalý, že
tak velmi Jsm toužil být Mm. námo vcea
a nedo"a. L J«em to... Q» se dá
?' t
•depisen!? UJlštuji Ms o Jednen. ©«oeí dohern
a ná i existuje něoo 5 iko nedorozumění.

On J® dosti veliký na to, aby snosí s naší

' r '. •' '
a % .1'" •:
9 ' —n
-3 levalí, J 4c se líbí nán, abychom tt> milovali
, ©o Je v nás neěistá, abyehora W *MM»
s®li, zasypávali polibky* 'h Je lepší trno
vá kOTUT».
'■mohu po ebonit,
příteli, Jste můž® iw|e mládí rto tříátow^é míry otravovat j©Stě WŮJ mužný vék. -řwfa. p®B ei stále
Jeitš mateš hlavu kvity dávno uvadlými • M*
00 Wh tu uniká, nijaký jemný odstín -”užsk4ho studu, který v našich vzpouírtcách ’ošiltu
je, pHmýaeešim mlšenste / Jestli ne tohrdán£-v, to neJávo jermyslnijší a pohlavím nejvíce
odr-títmtá období Mwta*
le Ws právě ta dwjspyelwet Muboee
vnruiuje*
.so byl žert, vlito - ostatní velmi pn>femrský - ten mi vtip o tajanstvíeh ■<©•
ušle, IsiťB a to nst.itní? á faš® amorálnoet
to byl tafcy žertm W araorálnoet, která ml
nepři vádí, poune nu myilertra o ohni pskelnáa,
al.® 1 na my31 eura o‘Ýalitíkáni symbolu* parna
4áu,
níž on miná noAlitby.,, ■ loméně
myelín, 5© budete muset pop^mýilet tmchu
o partie a o totn, že “Mbeí to není Jen prosto
pášná polcinitGlka.
rtříťfli Je studený u žerný* mktaoi Je

menšení se, odtržení* ^atan • mistr v w-

iení*** íde W® při tahu Jeř &do nás sadftu»
Je? 1® co.** ie třeba ponížit svou ■ duM.
‘‘Wneehte ktarpukollv ves tfeba Jen na.
padesát let b®® kn^ee - řekl v® vSÍ pmetotá faadý z í8u - a lidé tm zadmou velebit

zví řiti. 1 -lyallm, že bez obé ti vykoupení by
lidokň rasa každým stoletím ustupovala k©
zvířeckosti * .ni ta nejbídn?jlí zvířata o tom «
němotou dát představu* letot potonciální
přítomnost .Slováka, Jeto •nrost/ednictví, ta
zvířata zuílechvuje.
Jak ohoete, abyoh váhal mezi jakýmsi
zvrhlíkem. který pláč© hanebné slzy a zdobí
so rodbřišek girlaadatsi, a n©Slostník«i, kte
rý ©i 1 v prostonáSnosti, matová zoufalou
Jasnost rozumu milování t?» toto, kdo za
bílí vlastní toši*
o za podivínský nápad Wfcn to přifiol do
hlavy, abyste za hrdiny svých knih vybíral
lidi nevykrystalizovixnt, -©božné mlóenee
vzbuzující nepokoj, ctnostné už© přistupu
jící k mnželskénu aktu to dle liturgických
pravidel a hotové vyprávět o svých pHklaCk
ných roztocích, celý ten zástun lidí rol©vi
sutých, neioztolných, životni nevyrovnaných - ten o^torný rosol, unito to za mu toSl vá
vr-cchno podupat, vyškrtat , spálit - vyčistit
terén. Je tř-éba mčle projít některými fonůikaml srdce, a to Sasto ttel nejsllej^fmi...
Vysvobodí
teprve knížka, ve které se wpo®áMto zám s« setou, nsnilosr-’n^.
5 pokoiou se obvinujete i s verballsmi’»J
Jito by bylo '©žno podezřívat z vorbali«nu,
z nedostatku upřfcsmzti ačtoto, kdo má táto
vou duli, jato Je Vaše, takovou schopnost
vid”t to, co Je velké, tutové z. ní o® ní a to
zézraéné du chovní litosrdenství, ktená je
právě ve <s tojvyHíi le tdk* Všechen ten
lyrismus rozhazujete na vyplní ní toch svých

zbytečných typů, prázdných měchýřů.
katolický ť '-nmnzloi -ny z dob, kdy Jste
měl o grand et let. *• Je nejsmlěněJSí, že si
ve své potoře myslíte, že Jste mířil pří
liš vyaoto, zatímco Je dobře vidět, že se
už natolik let trápíte tím, jak vtlaSit
svou velkou duši /b té těsnoty... Věřím
ve Mr více než kdy Jindy.
G. Bernaros

středa / únor 1926 /
Drahý příteli. 1/
<Jmte ml k smíchu s tím svým maniohejstvírii ’-evím, Jaký přesně díl připadá na
satana, ale ne Já Jsem ho nazval knížete®
fV t.;.
tí.do mluví o zavržení přírody? Kdyby
ona mohla povstat proti Člověku, saaa ho
zavrhnb. řrmeneci zkažení je člov^c.
Ostatně rodobne Jste mi kteréhosi veče
ra vytýkal, že stejně krutý vztah mám k řlověku ženského pohlaví, nalersu soudruhu - že
ně. M si prostě myslí®, že žena byla pod
strčena vdamovi J to Jistý druh zkoušky.
i Zkouší nás nadále.
8a tomto míst’ mě budete podezírat z
pohrdání.
mpohrdá® Měnou, pohrdán sebou
v ní. Q» ’Tám MM více; řřiehází ke mni z
propastí vlků ne t’totd, Jotou Ji Mn Mh
strořil, ale určená všemi no hledy, titvarovaná vším laskáttí&n, vycvičená Jato malá
opilka ke svém -ilosWni povolání, v, ano i

VyoviMli jme Ji Jako opici*
my jsme ji- v jakýeh iezíoh« - zbavili Její přírazemsti, zde^onenovali, doslova ponížili pro sv<
vlastní výho-iy. &ťto dokáže odflilit to, co
j@ jí vrozeno^ Aonlvadž dofconee ani její
stydlivost není nikdy tatáž, jiná ve mleti,
jiná na pláži, to záleží na fantazii švadle
ny.*.
M danka, jíž p» nás je, je věcí nažho
Vlastního zhanobení.
no i --no i <í první jme ujařmili, když
byla nejbezbr.xhjší. le podrobíme si celou
přírodu. krovu tvoříme svit k naSenu podo
benství. WknS bude vypadat, zvláStě jestli
se do yto to vloží Maníci. »»ohte anichejce, ?.t rpí v roka ji. «do-li o to, zda těl©
je óobré in se nebo no, opírám se o papeže,
■llosofie Slováka Mwíoího o svou duli, je
už vscí oeobníM úitá evidnmí.
se ml tfle, vím r©use, že hřích ivrhl do snatleu ce
lý svět, od stera až dolů. i'n každá yaůost
je řpatM, ale odríktní se je jistější,
Sefnkl |mmu že Slovák je visnAn dile
matu: bud aoufalá nemravnost nebo uplM odříkání se. Mefekl jsem takový nemytíL.
Chtil bych prostě, aby ®e neneohal podvůd^t.
©konce ani v"em nepfeji stejnou jasnost vl~
d^ní. Fřeji Ji TT»a©e
nehet jste hoden
toho, -Ayst® lámal chléb hoikoeti.
•imu hMáníci a hříšníci, příteli...
žbhužel* Metuje noMviot k i®ha i k «M
samotnému, exiefcije vfmsM žádostivnBt Mcxity. ^cha® to na -mkaji. ctitel svita snjsslů, příteli, t» není ilovák vzbouřený, dra»

tel, který k aobruzení vOní přistupuj* s
takanou vVžmstí, Jakou mají ženské ke evým
bMobM, se odsuzuje k tamw> že bude prát
eamé tklivé nudnonti, i kdyby Je halil db
prtu.plckých pláátíků, k Senu Je nám voda
o a intimního umývá ní v Q> zíf&éme tím, Že
budeme poslouchat v**lwp nijakého hlupáka,
kterHn se kolo® sedeeátky zachce nám vv*.
právat o pření Ob pHznaoíeti jeho
etstv’?
%tmt®, Ve je v tam ním více, než
ometáte* tauhlasím,
drahý pMteli, víte přece, žerně netajímají jináSeká létá, to nemožné obtabí mi»»
ho lnuta, Tehdy je yřochm, tablo i ulo,
cpletené v nejn^tlla ohaosu* ■*■ je pravda,
že neSistota nTonlká velmi pomaXmiáku tavnítř
až ta srdee jelté dět^téhe /iScaz této •**»
ay už odeMvm lví .sxtxe ®rřdanost st&reů/.
.•ijhle oblíbeitó téma - rk* tisíc způsobů maakováné, ale vždy jedno a totéž - literatury 1>.
století, -wjmysl.noet otravuje taže, ^dMá
i umíní Jalovým.,
Wbhme sutana na jeho dávném místi,
■bych řekl pravdu, odkud ee tu vzala t&~
la mrtvýohvstóní a vtělení v
prtven
vnklddéte tyto velké pravdy podle vlastního
uznání, ^bzavlékejne je ta dlskueo, >o ví dá
te ml také o ©dvOnfoti smyslových přiznáních
V ^ísni Tísní, 9*1
dle mého naowk je pw náe to ta nucení, ve kterém ee
nacházíme, ta mocní vyjadtavat '’oží láj&n
j-.zvkm opilého farao na. velmi ponižujíeí,
•Tak imhD to sl^vo ta«hr’MnéM víká o tam, w

mls oba dělí.
Jinak myslím, že jeden řádek z -ásledo
vání dal duií-j víc, než celý ten aslutský
patos. -Herka pod takovými nánosy líčidel
a vonných mastiček určitě odporně páchne.
o a co ještě dodat? Shtél Jsen Vám od
povědět hned dnes veden ve <a ioh učených
záměrech s teologickými po zlomí je kapka
zlé vůle, která mí zlobí, Jhoetc-11 si vy
sloužit zavržení, pMl bych bí, aby se to
stalo prostředni otvJfal nijakáho vážného dábla a ne při hrách s «atteauovými nelit *enlalnovýni holoubky, -no, jste člověk, kte
rý upadá z jedné extáze do druhé a Je při
praven procitnout teprve v ohni rekelném.
ÓSmid to Je, že ač Jooa ®i plně vědom - na
to přísahám* - J?.k Jsem Já sám nehodný, a
to zcela - ve chvíli, kdy začínáte mluvit
Jazykem Jistého druhu/trochu sice, příte
li, nudným/ moje přátelství, Jako by cíti
lo blížící se nebezpečí, Ježí se hned na
Vaši obr inu*?
Jenom ei škubejte ty svoje holoubky,
můj drahýl PrávS taroví ptáčci jsou zname
nití na kanapi.
■rdečně oddaný, a prosím hned tel, pHV’ v tomto okamžiku ee za mne romodlete.
Georges
1/ k napsání obou předciťzejících dopisů,
neobvykle ostrých, vyprovokovaly B@rn>.
nose kritickí poznfeícy o jeho knize,
OTlášté výtk..- munichejství*

JEANU SIBOULETOVI

Pátek večer / červen 1926 /

■;ůj starý druhu,
Jen pír sl^v ve velkém epěchu. rozlow*
Má se s pejiS rovnou pravděpodobně od 1.
července. -Jistě si domyslil, z Jakých pří
čin. Ohromující úspěch taé knížky i
OOO
prodaných romplífŮ,
recenzí, ve stejném roď tu deníků. a ouropisů ve Grandi a
z-...: hruMesai, pět př^dladů - do Španěli ti
ky, nMiny, .n-ličtiny, češtiny a rolětiny řtd. ni Mvá wlnoet. 1/ ievidíra uM táddůrod, abyeh rojiělovul živntv f-výeh
současníků, která estaWi nes rojí za tu námahu.
G. Bernaros
I7^r*&vgnol K-pous tí bsraans s -ur-le 4ac
a stahuje se do vily '"0sl»onea“ v Oibour
re; !>• července nu vydavatelství Ilon,
které obdrželo oů ■ ^assise Jeho novou
adresu, posílá no Hodní pronozioe, týka
jící se pf-@kl..ifla ioů gůunoen sat:inovýn db
španlOtiny. Vyťhvatel sůčluje, ž® Barcclonský biskun udělí nihil obstát Je tinč po-? poůnínkou, že bude vypuStán eelý
prolog knihy.
TnoT^Iío^r^ní &• Wraanoe, Bis ty 1504i-ax, -'orszaír...
, přeložila f«^lks”»vá. ázev fr'-.ne>originálu M>rresponáanoe
inédíte 1^0 Ulť^<%

Georges Bernanos

/

1888 - 1948 /

i r ..&x .Xi.ký
-u..-a .1 .. wícji&t«r. ...vou prve*
UCUMI t >u; Iv- í-alí.41 - -fe , . £■ '4 * Porf filtUMSCtt u£tíi»
i» T .SC-Q SOřitíll 'JrtSi nvjVýjMř 08&. JSI it's B»
<••..;. -U -.fox. •<<..»
á Blóí rcofag? s Journal dán ctxré de ess^c^M
/í<aník vvKJcova.ióho fnrářs/, Ú-. Jde /i íx-cmí/,
Avuvsllv hí-ótoire cc ...Uv‘"..ÍU /Pová M torlo
. .i; k;,/t . on-.i m úulaB /r&a ůuine/.
1 I I
’ícícé • krltlcáoi «s.Je» mpř.
kttw <skx .-^.Ida Zbopi© >»^liči..aW, X® Cw«če
-,«r ose biew-poxw^stB /ialk| iítr&ch dobr© sasýó*
1cJících/, tee Ur.-ods Cla® dere© aous Ir. luně
AeXké hřbitovy pod 1udW« ■■ují4 xritický pos
toj ii tl ..-,• u‘li«áoM h lem > proti
.oíe,
ktsrou ?«u ptítókjtovJí ■'.p..'a 1í.?jí církev.
... »;v twou Vilku prožil v oratgrsd v Sr Blili.
■.. h.si v.51x-' v r-Gx's’l .nových pwj. v-wh ioú,.jrovrl
'la do usnila.
-.X- eí v;..-Ur V ceutioČ, ve ■-lorii-awV-? ícbrró čile ■ oč Hwwea u- v -sovým v px-tó!. uu
.• . ,í-p tík&, ix fehoi přwilnd? lie v Pojorevi tl&n»
tide kce. -en.-píU/Jakh 1 J. *«$>, kwý ©
ve r‘.; -ch ;. -ft/ tech Aet-ti®
^.ecchřl ctítmé
<x. . t®£ &v-Mc*etví•
ál. Ucky t« ;.^rx-.x^.X’V,/.-.s dlli í-J 2r bývali • /©(..uln
•- <:■_Uěc tisfroig /íTéíj©i..oe de ..crr rm * .iíw xo-it . em í^-.uwr/. '■.■ aá« o ;■ 3 "--.'li íkpř.
u.
j. ...» voř&k.
Ju;rdm x í-.-ajv'tžx-ah
eui íak ncý- <--^uwipn ’ j- .í.ch L®rx hcujvpch
Js.©u i-Uť^,.i*etó des Cíat■.'Uiux .-■■ P La-k i- .U?=.'.V» ;>•,. .<í.v4 tilaovoho
acáaáíais .1. timi před sartí. ^tasrini
j. -’f'l r. I?-, -j ■•.Ib&rt Ságuifi.

enato V.

podzim
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