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Slavný a dodnes s úctou vzpomínaný rektor Masaryko
vy university, pro/. Arne Novák, pronesl při své opětné
rektorské instalaci o r. 1959 myšlenku, že naše vysoké
školy plní jen tehdy své poslání, když nad všemi poslu
chárnami a laboratořemi bude vládnout duch — duch vítě
zící nad hmotou a ji ovládající. A poněvadž pouhý lidský
duch sám o sobě nestačí zvládnout tento úkol, skončil
řečník vzýváním tvůrčího Ducha Božího: Veni Creator
Spiritus.
Slova ta byla pronesena v době, kdy ani učený autor
ani nikdo z nás nemohl tušit, jak lidský duch bude po
nížen, zneuctěn a zotročen právě hmotou, nad níž měl
vítězit a ji к dobru lidstva ovládat. Nemyslím tím ani
v prvé řadě ohromné a takřka nenapravitelné škody, které
způsobily podivuhodné vynálezy moderní techniky na
lidských životech a staletých kulturních památkách. Vždyť
( daleko větší škody byly způsobeny a nebezpečnější rány
zasazeny lidským duším těmi, jejichž rozum byl zatemněn
vášněmi, které způsobily škody a vyvolaly hrůzy téměř apokalyptické — „neboť všecko, co jest ve světě
— žádost těla, žádost očí a pýcha života — není z Otce, nýbrž jest to ze světa“. (II. Jan 2, 16.) Zkušený
státník nazval tento stav zezvířečtěním ba zpekelněním života.
Vy, milovaní studenti, hlásíte se ke směru, který uznává prvenství ducha. Ba více, vy všichni jste při
jali Ducha sv. a jistě často — jak pevně věřím — v pokoře a důvěře se modlíte: Veni Creator Spiritus.
Pamatujte, že tento Duch Boží je duch pravdy. Tato pravda byla Synem Božím zjevena a Duch Boží
ji v Církvi uchovává ryzí a neporušenou. Proto važte si této pravdy, která jako pochodeň osvětluje vám
ztemnělé stezky na pouti životní. Zde platí slova často sice citovaná, ale nesprávně vykládaná: Hledejte
pravdu, milujte pravdu, obhajujte pravdu a jiným ji podávejte a zprostředkujte!
Duch Boží je duch síly, neohroženosti a statečnosti. Milostí Jeho posíleni přemáhejte v sobě lenost a
pohodlnost, bojácnost a zbabělost, která na úkor lepšího vnitřního přesvědčení ráda pluje s proudem,
statečně bojujte proti všem nástrahám a pokušením, ať už přicházejí odkudkoliv. Mužně si počínejte v dů
věře v pomoc Boží, vždyť „Bůh je to, jenž působí ve vás i chtění i konání podle dobré vůle (své)“. (Fil.2,13.)
Ovocem pravdy a statečnosti jest svoboda, t. j. nezávislost od jakéhokoliv nátlaku zvenčí, ale i nezávis
lost vnitřní, pevná vláda nad sklony, pudy a vášněmi. S touto svobodou, kterou můžeme nazvati vzácnou
korunou lidské duše, jest však nerozlučně spjata odpovědnost nejen před nejbližším okolím a snad i dě
jinami, nýbrž především před vlastním svědomím a hlavně před Bohem všemohoucím a nejvýš spravedli
vým. Zde platí Kristovo: „Pravda osvobodí vás.“ (Jan 8, 32J. „Každý kdo páše hřích, jest otrokem hříchu.“
(Jan 8, 34.) Jasné vědomí důstojnosti, к níž jsme Bohem povoláni, spolu se živým pocitem odpovědnosti
povede vás bezpečně tímto životem.
A konečně Duch Boží je duch lásky. „Láska Boží rozlita je v srdcích našich skrze Ducha svátého, který
nám byl dán.“ (Řím. 5, 5.) — Lásky je nám potřebí především a nad všechno, dětinné lásky к Bohu a
z ní vyvěrající opravdové a účinné lásky к bližnímu. Jen z této lásky spravedlností podložené vzejde
světu přežádoucí mír, po němž všichni toužíme. Dobře to vystihl zástupce naší republiky na mírové
konferenci, když řekl: „Všichni chceme mír a všichni potřebujeme mír, musí se nám všem dostat míru,
neboť jinak...“ (a tuto větu nedokončil). „Představte si — tak pokračoval — dlouhý, ba trvalý mír, ne
bylo by to nádherné?“ A cestu к uskutečnění této tužby dává svátý Apoštol slovy: „Usilujte o to, co je
pravdivé, co důstojné, co spravedlivé, co čisté, co svaté, co je ctnostné a co jest chvályhodné. Čiňte to,
čemu jste se naučili, a Bůh pokoje bude s vámi.“ (Fil. 4, 8—9.)
Končím slovy Miláčka Páně: „Psal jsem vám, jinoši, protože jste silni a slovo Boží zůstává ve vás a
přemohli jste zloducha.“ (I. Jan 2, 14.)
Ze srdce vám žehná
t Karel, biskup brněnský.
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Podzimní ráno
v sadech.
Foto V. Blažek.

Milan Zapletal:

SeCC-Sllí historie

Klávesy na starém pianě byly zažloutlé a
z kupy not dýchal tichý smutek.
Slečnu Marii odvezli včera do blázince.
— Ona byla vždycky taková divná, pomlou
valy ji sousedky.
Když byla Marie ještě malá holčička s čer
venou pentlí ve vlasech a drobnými prstíky,
které nejistě vybrnkávaly prostičkou melodii
na. klavíre, dýchaly již čtyři staré lípy do po
koje svou vůni a večer šuměly tiše do babič
čina vypravování o Zlatovlásce. Celé Mariino
dětství, prosté jako článeček v čítance pro dru
hou obecnou, bylo prodchnuto vůní lip.
To už byla Marie veliká. Chlapec na obráz
ku ve slabikáři pouštěl draka dál a stránka
číslo 45 hlásala stále, že bez práce nejsou ko
láče. Jednoho dne jí kupec na náměstí řekl po
prvé »slečno« a Marie zapomněla na červenou
pěnili ztrácející barvu v přihrádce staréhó ro
dinného prádelníku. Sháněla pilně podpisy do
tanečního pořádku a hudba hrála valčík o ve
selém městě na Dunaji. Pan Bureš měl sice
těžkou ruku a podpis přes celou stránku drob
né knížečky, ale nechyběl mu ani statek a tuč
ná spořitelní knížka.
Ne, osmnáctiletou to z míry nepřivedlo.
Л potom přijeli na prázdninv studenti. No
sili škrobené límečky, byli plni humoru a tlustá
paní starostová si nemohla vynachválit, jak
uctivě ti mládenci zdraví. Bvla tak prosto
duchá. že nezpozorovala v jejich chování ironii.
Marie s nimi hrávala divadlo a po právu
všech mladvch dívek se zamilovala. Po prvé
a navždy, jak to bylo tehdy zvykem. A snad ji
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měl Pavel opravdu rád. Aspoň to tvrdíval,
když stáli spolu pod lipami a když Marje pro
jeho oči zapomínala na celý svět.
Ale pak přišla válka.
A v pokoji se čtyřmi mohutnými lipami před
oknem plakala dívka do bílých podušek pro
mladého jednoročáka, ’ který odešel do Haliče
a nevrátil se.
Bůh ví, proč se tenkrát Marie nevdala. Snad
chtěla něco na osudu vyvzdorovat, ale bylo to
zbytečné. Pan Bureš s lítostí sklapl knížku
městské spořitelny a řekl si:
— Co na tom, slivovice je také rodu žen
ského!
Marie zůstala sama a jediné, co jí ještě při
nášelo trochu útěchy, byla hudba. Na stoličce
u klavíru kupily se noty a zdálo se, že jich
bude přibývat jako kaše v pohádce o kouzel
ném hrnečku. Nyní již nehrála se studenty di
vadlo a obchodníkovo »slečno« začínalo mít
trochu výsměšný tón. Holčičky, které učila
hrát na klavír, nosily ve vlasech červenou
mašli a slečna se jich někdy ptávala:
— Copak dělá maminka, panenko?
Potom přehrál či dívenka stupnici, udělala
pukrlátko a Marie osaměla. Den po dni žila
životem, o kterém se říká.- že je šedivý. Jediné,
co stará panna s dlouhvmi. nervosními prsty
ještě milovala, bvly čtyři staré kmeny, které
v létě voněly medem a zvučely písničkou včel.
Jednoho dne přišli к domku s lipami tři
páni. Snad byli od úřadu. A prv čtyři lip v
musí zmizet. Povede tu nová silnice. Marie

Selské stavení.
G. GopfertováGruberová, akvarel.

zbledla a bránila se. Bohužel, nezáviselo na ní,
budou-li lípy žít. Ten večer, kdy stromy ležely
uboze' a bezmocně na zemi, usedla slečna ke
klavíru a hrála snad celou noc.
Kytice tónů se rozvila a zavoněla prudce
jako vítr ženoucí se pustou vroubenou va
hadly studní, hlubokých jak dívčí oči. Divoce
zpívala měď basů a horní oktávy'cinkaly jako
zvonečky vřesu na horských stráních a mluvi
ly mazlivou řečí malého děvčátka okouzleného
medvídkem pod vánočním stromkem. Marie
vdechla strunám svými prsty život. Svůj ži

Jiří Rus:

vot, který žila, i ten, který chtěla prožít. Snad
byla v té chvíli blízká genialitě. Ale genius
má prý jenom krůček к šílenství.
A ráno ji odvezli.
V prádelníku zůstala vyrudlá stužka a ome
zené paničky z malého města měly o čem vy
právět.
To je konec příběhu, jenž připomíná za
žloutlou fotografii v albu z odřeného plyše.
Příběhu s popraškem smutku jak trochu fa
lešný akord starého pianina se zašlou kláves
nicí.

Šenkýřka
Už zase zapadá za střechy z kamene,
stříbrné slunce jak kutnohorské mince. .
Kdo viděl Vlašský dvůr a kdo si vzpomene,
deset slz ze stříbra potěžká ve vzpomínce.
Hospoda prázdná je a naše zahrada
je plná uschlých květin.
Už zase zapadá ... už zase zapadá ...
hospoda prázdná je, tak jako dávno předtím.
Nad všemi vížkami za chvíli vyjde měsíc,
opilý od stříbra a od piva,
ta jeho žlutá tvář kdekoho potmě děsíc
žlutě se usmívá.
I hvězdy zasvítí jak špetka kumpánů,
kteří opít noc chodí sem.
Ruce jsou od stříbra a touží po džbánu
a zvoní stříbrem každým dotekem.
Už zase zapadá za věže Barb^řiny,
biřici zamknuli světlo do Vlašského dvora
a doly chrlí ven kovkopy plné dřiny,
pečeť je na nebi se jménem: Kutná Hora.
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Dominik Pecka:

O lásce а přátelství
1. Podstata lásky.
Lidské společenství musí především býti vy
budováno na spravedlnosti. Ale spravedlnost
o sobě je chladná a zachovává vzdálenost mezi
člověkem a člověkem. Teprve láska buduje
mosty. Spravedlnost dává člověku, což jeho
jest. Láska dává sebe samu. Spravedlnost roz
lišuje mezi tvým a mým. Láska zná jen naše.
Láska je duší spravedlnosti.
Láska к bižnímu jest důsledkem lásky к Bo
hu. Byloť řečeno: „Milovali budeš Pána Boha
svého z celého srdce svého a z celé duše své
a z celé mysli své. To jest největší a první při
kázání. Druhé pak jest podobné jemu: Milo
vali budeš bližního svého jako sebe samého.“
(Mat. 22, 37—39.) „A toto přikázání máme od
Boha, aby ten, kdo miluje Boha, miloval též
bratra svého/’ (T. Jan, 4, 21.) Z toho je patrno
nejprve, že jsme povinni milovati bližního, a
dále, že láska к bližnímu a láska к Bohu jest
jedna a táž láska.
Bližního máme milovati vnitřní láskou přejnou, ale také vnější láskou účinnou. „Kdo má
statek tohoto světa a vidí bratra svého, an trpí
nouzi, a zavře před ním srdce své, kterak lás
ka Boží zůstává v něm? Dítky, nemilujeme
slovem, ani jazykem, tíýbrž skutkem a v prav
dě.“ (I. Jan 3. 17—18.)
Láska к bližnímu jak vnitřní, tak vnější, má
býti obecná, to jest, má se vztahovati na vše
chny lidi, takže nikdo z ní není vyloučen, ani
hříšník, ani nepřítel.

2. Rád lásky.
Láska má trojí předmět: první je Bůh, dru
hý my sami a třetí je bližní. Na prvním místě
máme milovati Boha nade vše, na druhém sebd
pro Boha, na třetím bližního pro Boha.
Normou či měrou lásky к bližnímu jest lás
ka к sobě. Nejsme povinni milovati bližního
více než sebe, nýbrž stejně a podobně jako
sebe: ..Co chceš, aby druzí ti činili, čiň i ty
jim.“ V tom smyslu platí zásada: zřízená láska
počíná u sebe samého. Dobra, která sobě i ji
ným přejeme a opatřujeme, jsou trojího stup
ně:
a) dobra duchovní nadpřirozená: život věč
ný, milost Boží a ctnosti, a dobra duchovní
přirozená: rozum, vůle, svoboda;
b) dobra tělesná vnitřní: život, zdraví:
c) dobra tělesná vnější: čest a dobré jméno,
statky hmotné.
Dobra duchovní nadpřirozená jsou předněj
ší než dobra duchovní přirozená. Dobra du
chovní jsou přednější než dobra tělesná.
Dobra tělesná vnitřní jsou přednější než stat
ky hmotné. Dobra mravní jsou přednější než
dobra tělesná.
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Potřeba, kterou má bližní, jest buď duchov
ní nebo tělesná. Obojí pak může býti buď
krajní nebo naléhavá, nebo obyčejná. Rád po
třeby, v níž je třeba pomoci bližnímu s větší
nebo menší závazností, jest tento:
a) duchovní potřeba krajní (v níž bližní bez
cizí pomoci vůbec nemůže zachrániti svou
duši nebo snad jen s velikou obtíží);
b) duchovní potřeba naléhavá (v níž bližní
bez cizí pomoci jen těžko může svou duši spasiti);
c) potřeba tělesná krajní (v níž bližní bez
cizí pomoci nemůže zachovati život tělesný):
d) potřeba tělesná naléhavá (v níž bližní bez
cizí pomoci utrpí těžkou škodu na majetku,
na cti, na životě);
e) potřeba duchovní nebo tělesná obyčejná
(v níž bližní bez cizí pomoci se ocitá v nesná
zi duchovní nebo tělesné, ale ne těžké).
Jde-li o dobra téhož stupně a o potřeby té
hož stupně, nejsme povinni milovati bližního
více než sebe. Jde-li však o dobra různého
stupně a potřeby různého stupně, jsme povin
ni často milovati bližního více než sebe. Na
příklad jsme povinni více milovati bližního,
pokud jde o dobra duchovní, než sebe. pokud
jde o dobra tělesná, vnitřní nebo vnější. Jsme
povinni milovati bližního více, pokud jde
o dobra tělesná vnitřní, než sebe. pokud jde
o dobra vnější.
Je v přirozenosti lidské, že cítíme к někte
rým lidem větší příchylnost než к druhým.
Bvlo by bludné, kdyby někdo tvrdil, že se
příčí křesťanské dokonalosti, milujeme-li jed
noho člověka více než druhého z důvodů pokrevenství. příbuzenství a přátelství. Nejsme
povinni milovati všechny lidi stejně. To nám
potvrzuje i příklad Kristův, který miloval
Jana více než ostatní své učedníky.
Objektivně jsme povinni více milovati iv.
kteří jsou lepší, ale na základě přirozených
vztahů pokrevních, příbuzenských a přátel
ských dáváme přednost těm. kteří jsou nám
bližší, jde-li o stejnou potřebu. Je-li potřeba
nestejná, musíme dříve přispěti těm. kteří ma
jí potřebu větší, i když jsou nám méně blízcí.

3. Přátelství.
Je pravda, že jsme povinni milovati všecky
lidi, ale je též pravda, že nemůžeme milovati
všecky stejně. Kdekoliv se vyskytne zvlášt
ní důvod a potřeba dobra, učí svátý Tomáš,
tam je také zvláštní důvod a potřeba zvláštní
ctnosti, Dobro ie v řádu. Rád pak vyžaduje,
aby se člověk choval ne stejně ke všem lidem,
nýbrž ke každému přiměřeně. Tuto přiměře
nost pak určuie zvláštní ctnost. Nazývá se
přátelství. (S. Th. 2—2, q 114, a I.)

Čím se liší přátelství od lásky? Ne každá nesmělo býti přerušeno, na příklad, když
láska je přátelství, ale každé přátelství je lás jeden z přátel se změní tak, že styk s ním
ka. Milujeme sebe a není to přátelství. Milu se stává mravním nebezpečenstvím, nebo
jeme dobré a krásné věci a není to přátelství. když vývojem fysickým a duševním vzniknou
Přátelství totiž nevychází z toho, co přejeme příliš velké rozdíly, aby přátelství mělo mrav
sobě, nýbrž z toho, co přejeme druhému. ní význam.
V přátelství je dokonce obsažena i láska к ne
V přátelství jsou i veliké hodnoty výchov
přátelům. Milujeme-li přítele, milujeme z lás né. Pro mladého člověka jest důležité, aby
ky к němu všecky jeho přátele, příbuzné, jeho osobnost se dotvořila stykem s jinými
poddané, i když nás urážejí a nám křivdí. osobnostmi. Ustavičné hledání ideálního pří
(S. Th. 2—2, q 23, a I.)
tele i přes všechna hořká zklamání, která
Láska je povinnost. Přátelství není povin s ním bývají spojena, jest životní součástí
nost. Jsme povinni přáti dobré všem lidem. osobního vývoje. Jest pravděpodobno, že mla
To je láska к bližnímu. Otázka jest, proč ně dý člověk nenajde vždy harmonický vztah, po
kterým přejeme více. Na to více nemá nikdo němž touží, avšak reakce mezi „já“ a „ty“ mu
práva. Svatý Tomáš učí, že přátelství jest jen pomáhají, aby vnitřně uzrál. Volba přítele
v tom smyslu částí spravedlnosti, že je vzta má velikou důležitost pro budoucí myšlenko
hem к bližnímu, odlišuje se však od spravedl vý a citový vývoj. Rozhodující význam
nosti tím, že není v plném slova smyslu povin v mravním vývoji mladého člověka mívá je
ností. (S. Th. 2—2, q 114, a 2.)
diná osoba, jíž se mladý člověk oddává celou
Přátelství jest jednou z nejvzácnějších hod svou životní věrou. Hledá pochopení a tímto
not života. „Přítel věrný je záštita mocná, a pochopením se utváří. Doba, kdy se pozná, že
kdo ho nalezl, nalezl poklad,“ (Sir. 6, 14.) Věr jřeidealisovaný přítel jest bytostí z masa a
nost jest význačným prvkem v přátelství, ač srve, může býti tak zlá, že vyvolá dočasnou
se nezakládá na slibu jeko věrnost manžel crisifbyl však opravdu dosažen určitý stupeň
ská. Tím však není řečeno, že by přátelství vývoje, a to je vše, na čem opravdu záleží.

ZE ZÁPISNÍKU STARÉHO PROFESORA

Když chodil Diogenes ulicemi athénskými
za bílého dne se svítilnou v ruce tváře se, že
někoho hledá, Athénané mu ve své omezenosti,
jak se říká, nalítli, a ptali se, koho hledá. Ni
koho nenapadlo, že by bylo nejmoudřejší ne
chat ho chodit a neptát se ho nic. Takto však
musili spolknout jeho jízlivé tvrzení, že lidé
chodící po agoře nejsou lidé, nýbrž zvířata.
Skrytou touhou každého filosofa jest, abychom
žasli nad jeho podivnostmi. A není většího
trestu pro filosofa než nedát mu podnět, aby
námi pohrdal. Mnoho zla na světě bylo způso
beno tím, že lidé brali nápady filosofů příliš
vážně. A nejvíc tím, že lidé věřili filosofům,
kteří prohlašovali lidi za pouhá zvířata. Vitium
hominis natura pecoris — že chybou člověka
jest jeho hovadská přirozenost, říká i svátý
Augustin. Ale nám je třeba nejen vědět, jací
jsme, ale také, jací máme být. A starý, nezná
mý filosof řecký to byl, jenž řekl pravdivě a
^vskutku moudře: Něčím krásným je člověk,
je-li člověkem.

Rubens uměl proměnit plačící dítě ve smě
jící se jediným tahem svého štětce. Ten, kdo
umí skutečné dítě skutečně plačící proměnit
ve smějící se, je větší umělec než Rubens.

o
Dětský pláč nebereme příliš doopravdy. Dítě
pláče stokrát za den a třeba pro nic. Naše
matky nám říkávaly, že z pláče budeme hezčí.
A někdy i drasticky: Co vypláčeš, nevypotíš.

•
Je pravda, že o Pánu Ježíši nečteme v evan
geliu, že by se byl smál. Čteme tam pouze, že
plakal nad Jerusalemem a nad mrtvým Laza
rem. A i když se nesmál, neznamená to, že by
se nebyl usmíval — jinak by nebyl pravým
člověkem a nemohl by mít rád děti.

•
Cicero vypravuje, že tyran Dionysos, byv
vypuzen ze Syrakus, uchýlil se do Korintu a
tam si založil školu. Jsou však tyranové, kteří
odnikud nebyli vypuzeni, ale jakýmsi divným
řízením se dostali do školy.
P
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Byl jeden profesor na vysoké škole, koupil
si dva mloky, pozoroval je delší dobu a potom
napsal učené pojednání O rodinném životě
mloků. To pojednání dal tisknout a fakultní
sluha mu nosil z tiskárny korektury. Ten sluha
byl zvídavý člověk, cestou v tramvaji si ty ko
rektury četl. A poněvadž měl za úkol pečovat
o ty mloky a všímal si jich svým způsobem,
upozornil pana profesora, že ti mloci jsou oba

samci. Tím se stalo, že ono učené pojednání ne
spatřilo světlo světa.
Takový fakultní sluha je tvor neocenitelný.
Potřebovali by ho zejména někteří pedopsvchologové, to jest učenci, kteří se zabývají vý
zkumem duševního života dětí a mládeže vů
bec. Kdybych nebyl pedagogem, chtěl bych
být takovým fakultním sluhou.

Dcera královská.
I řekl Hospodin: Z tohoto
stromu nebudete jisti!
Přišel však anděl zlý a pra
vil člověku: Vezmi a jez, ne
boť blízko, blizoučko jsi Bohu,
ještě tuto slupku strhni a znáš
vše.
I učinil tak člověk. Otevřely
se oči jeho. Byl nahý.
Hle, pýcha! Vinný kmen
pádu a důl nepravosti.
Umělec, který nemá pokory,
je — pošetilec.
Absolutní umělec je Bůh.
On stvořil, tvor popisuje díla
rukou jeho. Bůh mluví řečí
hromu a živlu, duněním řek
i větru, však člověk koktá. Aj.
bodláku, vyšší-li chceš býti
nad javor při potocích, zdaliž
haluzi holčí к haluzím hvězd
se připodobniti chceš? Stavi
teli pošetilý, který katedrálu
absolutna stavětí chceš a ká
men přitesati neumí ruka tvá!
I byl přiveden Samson, aby
knížatům pro obveselení hrál.
Přivedli jej pak do síně ho
dovní. I opřel se o sloup, na
kterém stavba domu spočíva
la. A zhroutil se dům a straš
ný byl jeho pád.
Sloup tento se pak jmeno
val: čistota!
Umělec, který není čistý,
stromu podobá sena jaře. Hle,
rozkvetla haluz a při potocích
ptactvo veselí se. Však strom
nečistý mrtev je. Nikdy nedá
zeleň na píšťaly, nikdy neza
zpívá radostné zvěsti!
U krbu pak ohřívá ruce své.
Krb ohně nemá. Do studny
nachýlil džbán a studna puklá
je. Jí plnými listy ovoce. Ovo
ce je červivé.
Růži říká: ejhle, had, hadu
říká: Růže královská!
Volají: Nevíme, kolik je ho
din, však к Mistru nejdou.
Volají: Je tma, však brýle na
oči své posadili. Milují tmu.
Kdo tmu miluje, zahyne v ní.
Kdo tone, stébel se chytá. Kdo
čistý není, lilii nenávidí.I čmá
rají uhlem po paletách líbez-

Z DUCHOVNÍHO ŽIVOTA
Modlitba sv. Klem. Dvořáka к Srdci Ježíšovu
Ó nejdobrotivější Ježíši, jehož láskyplné srdce ani největší hříš
níky nevylučuje, když se obrátí, dej mi a všem kajícím hříšníkům
srdce takové, jaké máš Ty:
srdce pokorné, které miluje život skrytý a nevšímavý i uprostřed
cti,
srdce tiché, které každého snáší a nikomu nehledí se mstíti,
srdce trpělivé, které se dovede vpravili do všech okolností protiv
ných a urážejících (zarmucujících),
srdce mírumilovné, které má stálý pokoj s bližním i se sebou,
srdce nezištné, které se spokojuje s tím, co má,
srdce milující modlitbu, které se často a rádo modlí,
srdce mající jedinou žádost, aby Bůh byl ode všech poznám, ctěn
a milován.
srdce nemající jiný zármutek, než že je Bůh urážen a duše hynou.
srdce nemající jinou ošklivost (hnus, nenávist), leč proti hříchu,
srdce nemající jiného přání, leč pracovali pro čest Boží a spásu
bližních,
srdce čisté, které ve všech věcech hledá jen Boha a jen jemu se
líbit chce,
srdce vděčné, které se neleká žádného zla, nýbrž vše protivně
snáší z lásky к Bohu,
srdce štědré к nuzným,
srdce soucitné к trpícím v ohni očistném,
srdce spořádané, jehož radost i zármutek, touha a odklon, ano,
všechna hnutí se řídí podle vůle Boží. Amen.

Dopisy dvou spolužáků
» Jsem rácl, že sis na mne vzpomněl. Ale moc propaguješ katolictví
v domnění, že jsem jiný než ve škole. Avšak naprosto jsem se ne
změnil. Jistě si vzpomeneš na můj vztah ke .Katovi’, jak to bývalo
v náboženství. Tím neříkám, že bych byl atheista, avšak nedobře
snáším autoritu, které její služebník neslouží.
Jsem rád, že se Ti daří dobře. Sám nemohu říci, že by se mi vedlo
zle, nemohu však též mluvit o štěstí, byť jen o stopách velmi ne
patrných.«
—

Odpověď: »Děkuji Ti za dopis, který mně slovem ,propaguješ* a
ještě několika jinými dohnal к chvatné odpovědi.
Ovšemže propaguji, rozumíš-li tím slovem to, že doporučuji lidem
dobré knihy i časopisy. A dobré jsou katolické. Divíš se asi, že to
říkám tak rozhodně, dnes to nebývá zvykem, ale to je proto a jedině
proto, že lidé katolické knihy a vůbec katolické náboženství neznají.
Dokud jsem jej neznal důkladně sám, mluvil jsem také lhostejně.
Teď teprve vidím, oč nás ve škole připravili vyučováním, jež nemělo
jasný cíl. Divím se. že říkáš, že nedobře snášíš autoritu, které její
služebník neslouží. Nemyslíš, že je tu vinen služebník a ne autorita?
Když má učitel lajdáckého žáka, který ho sice uznává, a věří mu,
ale přesto se neučí a neposlouchá ho, je to špatný žák nebo špatný
učitel? Kromě toho jednoho dareby má třeba ještě deset vzorných
žáků a patnáct průměrných. A na ty nehledíš? Stejně tak je to s kněžími v Církvi. A myslíš, že se ten učitel nesnaží ze všech sil přivést
po dobrém radami a domluvami a když to nepomáhá tak po zlém
tresty žáka na dobrou cestu? Záleží na dobré vůli žáka.
Stejně divné je, že říkáš: ,Nejsem sice atheista, ale. . .‘ To zna
mená. že jako všichni pořádní a přirozeně žijící lidé uznáváš auto
ritu Boží (tos vynechal), ale jako služebníci lhostejní, na které se
horšíš, jí sloužíš ledabyle.
Nemysli si, že slouží jen někteří, jenom knězi třeba, a nás se to ne
týká. Sloužíme všichni, kteří jsme jednou uvěřili, každý podle svého
stavu. Kněží jsou lidé jako my, i jim se sluší odpouštět.
Víš, a kdybys svou službu bral vážně, nikdy by se Ti nemohlo
stát, abys řekl, že se Ti nevede dobře. Vždycky by se Ti vedlo dobře,
i kdybys měl staré šaty, špatnou stravu ve studentské jídelně, málo
zábavy, nepohodlný byt. Dokud člověk totiž myslí na sebe, nikdy
mu není dobře. Dokud chce, aby měl štěstí, nikdy je mít nebude,
dokud je hledá, nikdy je nenajde. Jakmile se však namáhá, aby jiné
udělal šťastnými a na sebe nemyslí, začíná být doopravdy šťasten.«
fg

Osvobozujici je zákon Boží

ných krajin. Stromy rozkvetlé
poráží zloba jejich. Aj, radu
je se nečistý: Hle, za námi
mrzáci se plazí! Pojďme, nyní
jest čas opustiti jej!
Bylo pak namáhání jejich
marné. Síť vnořena a prázdná
byla. Celou noc pracovali,
když pak svítal den, přistou
pil к nim Pán, řka: — Rybáři
marní, ode dneška místo ryb
lidi budete loviti! I odešli. Kra
jinu dětství opustivše, slávu
života pozemského. Jejich slo
vo pak hoří jak pochodeň,
podpaluje a hřímá. Raduje se
s radujícími, pláče s plačícími,
s pastýři beránky pase, s psí
ky pastviny hlídá. Když pak
toto vše se stalo a naplnilo,
řkou: Služebníci jsme neuži
teční a cožkoliv učinili jsme,
ve jménu tvém jsme učinili.

To Esop nenapsal...
Pých a.

Pšeničné pole.
Těžký klas, zrnem nalitý,
se mírně sklání к zemi.
Vedle tohoto klasu se zve
dá jiný.
Hrdě, vyzývavě, pyšně.
Stojí zpříma, stojí pyšně,
protože je hluchý.
Je prázdný.
Nemá zrna.
Dva boháči.

Buh nedává svá přikázání, aby jen poutal a zavazoval, nýbrž
naopak, aby nás osvobodil od naší omezenosti a ubohosti.
Boží přikázání nás chtějí učiniti svobodnými pro velké Boží
myšlenky a cíle, abychom se neztratili v ubohostech, abychom se
hezastavili u tvorů, abychom nezaměnili prostředky s cílem.
To je velké nebezpečí lidí raněný'Jh dědičnou nevědomostí, sla
bostí a neukázněnou žádostivostí. Jsme příliš vydáni lákání a volání
ne přirozenosti, nýbrž porušené přirozenosti. Příliš se jeví lidem
nepříjemné a nepohodlné hledání pravdy a toho, co je správné
a i když to víme nebo zvíme, je zase nepříjemné člověku sobecké
mu, milujícímu nezřízeně především sebe, nepostaviti své libosti a
touhy hlavně přízemní a živočišné, nebo aspoň sobecké na prvé
místo. Mnoho mluví do správného hledání oceňování a uplatňování
nalezeného a zhodnoceného šumivé víno rozpoutané, rozdychtěné
žádostivosti.
Pro toto všechno jsou velkým dobrodiním Boží přikázání. Uka
zují nám nesmlouvavě pravé a nejvvšší hodnoty a cíle. Varují
člověkovu vůli, aby se nezaměřila jen к sobě, jen ke konečnému
a omezenému.
Tím nám otvírají volnou cestu к nejvyššímu, duchovnímu, nad
přirozenému a Božímu. Nemožno zabloudit s přikázáními v bludišti
sebe a tvorů.
I v přikázáních a právě v nich se projevuje Bůh jako nesmírná
a pečlivá láska. Člověk žehrající, reptající na přikázání Boží, vzpí
rající se proti nim, nerozumí sám sobě, nerozumí svému nejvyššímu
štěstí v nejvyšším zaměření к nejvyššímu cíli.
Dr S. M. Braito. •

Širé vody.
Měsíční zář stříbří vlny.
Čirý kov oslepuje oko mé!
— Ó, Pane, nezměrné pole
krásy, líbezný důl, plný po
kladů, vlastní víra má!
Tisíce rukou dobývá min
ce krásy z tohoto dolu a hle,
neubývá!
Boháč i tulák si vezme а
přec se mi nic neztratí!
Sčítá...
Zvoní mince. Jsou již ohmatané. Lpí na nich špína
tisícerých dlaní.
A kolik slz, vzkřiků a
krve?
On sčítá a rez — kazí!
Uložil a — banky zkra
chovaly.
Po okraj naplnil truhlice
a — narodil se. Neměl nic.
Zemřel. Nemá nic!
Nemá nic, ani pohledu sou
citného!
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Alojs Stankovič:

NEZNÁMI HRDINOVIA

Keď Viktor vybehol z izby, nebežal hned’
priamo do školy. Uvědomil si, že ani nevie,
načo sa tam vybral. Úlohy aj tak nevie, a čo
chce vlastně robit so Stanom? Má mu azda povedaf, že nezabudol na něho? Alebo ho niekam
pozvat?
Nerozhodne chodil v predsieni dookola a
usilovné rozmýštal. Už sa chcel vrátit, keď při
dvěrách zachytil šlová z rozhovoru rodičov:
— „ ... to je jednoduché. Ponúkneme mu ně
jaká. tisícku a ...“
Opravdu. Predsa už aj sám na to myslel.
Plesol v rychlosti aj druhými dveřmi a ponáhJal sa do školy.
Ale ta tisícka nedala mu pokoja. Stále mu
vrtala v hlavě a nutila ho rozmýštať. Či ju ten
chlapec přijme? Nie! Stáno to iste nespraví.
Ale prečo by nie? ... Veď je to pře něho iste
vel’ky majetok. Určité to přijme Predsa nie
je v tom nič zlého. A naozaj si aspoň tisícku
zaslúži. Ostatně, otec často hovorieval, že pe
niaze sú dnes klúčom do všetkých bran a ku
každému člověkovi. Áno, to je pravda. Stáno
sa bude iste aj tešiť ...
Celý natěšený vbehol do gymnázia. Právě
bola přestávka. TTlúčkv študentov sa prechádzaly po chodbách. Všade živý hovor, ruch
i křik. Veselý študentský život!
Viktor vybehol na poschodie. Jeho spolužiaci sa len zarazene pozerali, ako preberal
schody po troch. Na druhom poschodí sa dal
priamo к septíme a skoro vrazil do skupiny
septímanov, ktorí sa připravovali na najbližšiu hodinu.
— Zavolajte mi Stana, — vyhfkol zadychčane. No po chvíli predsa dodal: — prosím.
— Stana?
— Jejéj! Nepoznáte Stana? Akože sa len
volá? lim ... neviem.
— Ani to nevieš, ako vvzerá?
— Postavou je strednv, ale v tváři vyzerá
trochu primladý a volako sa usmieva... tak
trochu ...
— Usmieva? No dobře, hněď ti ho zavolám.
Študent odbehol a vrátil sa so Stanom. Stáno
hněď spoznal Viktora a usmial sa.
— Počuj, Stáno, rád by som sa s tebou porozprával.
— Ale s radosfou. Aj tak sa chcem trochu
prejsf po chodbě.
Chlapci spravili niekol’ko krokov, ale Vik
tor nevedel, akó začat.
— Totiž vieš. Stáno. To včera... to bolo
velmi pěkné od teba .. . Som ti velmi zaviazaný.
— Už to nechajme! To sme predsa už včera
vybavili.
— Nie, včera som ešte nechápal . .. Ale vieš.
chcel by som sa ti aspoň nějako odvďačiť.
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Pozři... hm. to bude málo ... Při jmi odo mňa
například paťtisíc ... Totiž, možno ti ponúkam
trochu málo, ale keď neviem, kolko sa ... za
také ... platí.
— Ale, Viktor, načo si robíš starosti? To bolo
predsa tak samozřejmé. Viem, že by to uro
bil hocktorý moj priatel. Tie peniaze móžeš
dat na dobrý ciel, ak sa cítiš zaviazaný. Ale
načože by boly mne? Vieš, člověk je šťastný,
kým nemá mnoho majetku. To je tiež len sta
rost.
Viktor bol zmatený. V podvědomí očakával
odmietnutie, ale rozhodne neočakával takéto
argumenty.
— Ako? Ako si to povedal? Starost? Nie, to
neverím — pokúsil sa odporovat. — Len ich
přijmi! Ak sa cítiš urazený, radšej ti dám
desať.
Stáno sa usmial a chytil Viktora okolo pliec.
— Nechajme to! Pozři, už cengalo. Ja za to
svoje i tak dostáném. Ale ... Vieš čo? Ak máš
chuť, příď o štvrtej do parku. Soznámim ta
so svojimi priatelmi, dobře? Tak. do videnia!
Podal mu ruku a odbehol do triedy.
*

Už o trištvrte na štyri sa Viktor prechádzal
v krásnom, zelenom parku a netrpezlivo oča
kával Stana. Ešte stále nemohol pochopit jeho
počínanie. A celý deň len o tom rozmýštal.
Ale čím viac si na tom hlavu lámal, tým spros
tější bol z toho všetkého. Len to si jasné uvě
domil, že zásady, ktoré boly dosial' v jeho
očiach neomylné, a hlavně jeho neobmedzená
dóvera v peniaze, dostaly dnes prvý a velký
úder. Najviac ho však omráčila hlavně tá
skutočnosf, že tento úder pochádza od tak ma
lého a nepatrného individua, ako bol obyčajný študent, septimán, Stáno.
Je to určité skutočnosť? Je to možné? Odmietnuť desaťtisíc! Oni sú predsa najboliatší
v celom meste, ale za desaťtisíc, to by rád všeličo urobil aj on, aj jeho otec. A takýto obyčajný, praobyčajný Stáno! Ten to odmietne!
Dokonca povie, že je to starost! Starost?!
Čujte, 1’udia, desaťtisíc, to je starost?! Chacha-cha!
A akože to bolo doma s otcom? Tak nějako
začal:
— ... Viktor, počuj. zistil som, že si mal
pravdu. Už som dal aj zlodeja stíhat. Ale teraz mi ide o iné. Ten chlapec by mal niečo
dostat...
— Už som mu ponúkol.
— Tak? To sa mi páči. Vidím, že si si už
osvojil moje zásady.
— Hej, ponúkol som mu desaťtisíc.
— Čooo? Desaťtisíc? ... Vieš,, nie že by som

si tvoj život natol’ko necenil, ale ... Ten chla
pec by bol blažený aj s tisícovkou.
— A on odmietol.
— Netáraj, čo sa ti robí. — vyhfkol otec a
vyvalil oči. — Také niečo mi dosial’ nikto nepovedal. — Ale potom sa uspokojil. Vieš,
myslím si, že fa asi dobře nerozuměl.
— Nie, to je vyléčené. Celkom rozhodne,
ešte aj s úsmevom odmietol.
— To neverím. Pójdem к nim sám a vyba
vím to s jeho rodičmi.
A to bola vel’ká vec, keď otec chcel niečo
osobné vybavit. Iste bol velmi překvapený . .
— No čo. Viktor, neoneskoril som sa trochu?
vyrušil ho z myšlienok Stanov hlas.
— Nie, nie. Právě budú štyri.
— To som rád. Vel’mi by ma mrzelo, kebv
som čo len minútu meškal. Lebo přesnost, tá
je už dávno v mojom programe. Ale vidím,
že sl si ju i ty oblubil.
— Ó nie. Musím sa ti přiznat, že mi dosial’
na přesnosti vóbec nezáležalo. Len dnes som
taký rozrušený. Vel’mi som tužil zase byť
trochu blízko teba a poznat tvojich kamarátov.
— Už sú aj tu. I oni sú přesní ako hodinky.
Ale tiež sa museli velmi dlho cvičit.
К Stanoví a Viktorovi přidružila sa skupin
ka študentov, pohrúžených do veselého ho
voru.
— Chlapci, teraz mám pře vás prekvapenie — oslovil ich Stáno.— Tu vám predstavujem nášho nového kamaráta. Volá sa Viktor.
No... A teraz pozři! Tento tučný je Štefan.
Chodí do učňovskéj a je tam najlepším žiakom. Ale velký rešpekt mu dodává najma
jeho neobyčajná telesná sila. Tste si už o nej
počni všelijaké historky... Potom tito dvaja,
to sú bratia Rebríkovci, dvojčatá. Čo je u nich
priamo příslovečné, to je ich neobyčajná bratská láska. Ale sú tiež nadaní umělci. Tento via
výborné malovat, najmä karikatúry... Istdl
ta už odkreslil, lebo všetci sa vola jako usmievajú. Ten druhý hrá nádherné na husliach. Na
a tu je posledný, toho už iste poznáš.
Ano, Viktor ho poznal. Aspoň trochu. Bol
to jeho spolužiak Vlado.
No vidíš, to sú všetci. Každý je z inej školy
len dvaja sme holi gymnazisti. A teraz s te-»
bou sme už traja.
Viktor podal každému ruku.
—■ A čo ti mám ešte o nás povedať? Sportu
jeme všetci, ale najviac sa ven ujeme plávaniu a v zimě lyžovaniu. Aj ty budeš chodit
s námi, pravda?
— Ano zamrmlal Viktor v polosne.
Překvapila ho táto spoločnost. Obyčajní
chlapci, jednoducho, až vel’mi jednoducho
oblečení, a ako na nebo zaúčinkovali! Dokonca sa cítil medzi nimi malým. On, ktorý
neprišiel do pomykova ani v ministrovej spoločnosti. A potom tie ich plány! Tie ich akcie,

tá ich činnost, o ktorej tak samozřejmé rozprávajú! Zdálo sa mu, že je na schódzke nejakej Tudomilnej spoločnosti, lenže zatial, čo
inde sa činnostou rozšiřuje měno a sláva, tito
chlapci to robia ako niečo celkom samozřej
mého. Prečo? Pře vlastní zábavu? Alebo ešte
pře čosi iného?
— No, Viktor, ako sa ti páčia noví kamaráti? — bral ho pod pazuchu Stáno, ktorý si
všimol jeho zařazeného mlčania.
— Výborné, áno, celkom dobré, — rýchlo,
ale nepresvedčivo odpovedal nový člen spo
ločnosti.
— Určité? — usmíval sa pochybovačné
Stáno.
Viktor zaváhal.
— Vieš, Stáno, budem к tebe otvorený. Teda
pozři, neqítim sa medzi nimi... Vieš, zdajú
sa byť ... Totiž zdá sa mi, čosi nás dělí, čosi
medzi námi je. My sme — ako by som ti to povedal — dva světy. A ja som v tomto vašorn
neistý. Iné záujmy, iné plány, iné túžby a iné
skutky. Som daleko od vás ...
— Z toho si nič nerob, — upokojoval ho
Stáno, ktorý ho pozoroval s porozuměním,
účasťou, ako by mu videi hlboko do vnútra a
ako by mu boly známe jeho ťažkosti. — Za ně
jaký čas sa oboznámiš s tým, čomu hovoříš náš
svět a pochopíš to. Sblížíš sa s týmito chlapcami a obl’úbiš si ich. Uvidíš. O nich sa móžeš
lepšie oprieť ako o mnohých dospělých.
— Myslíš? lim... Dobře, skúsim to.
Stáno žmurkol na bratov Rebríkovcov a svě
řil im Viktora. O nějaký Čas počul za sebou
veselý smiech. Potěšil sa, lebo vedel, že prvý
krok je už hotový.

*
— Tak čo, Števko, ako sa ti páči Viktor?
— Taký, ako je, sa mi rozhodne nepáči. Ale
vnútro má iste dobré.
— Vidíš, а коїко je ešte takých chlapcovi
— Počuj, Stáno, — zamiéšal sa Vlado. —
Neviem, či to bolo dobré, že si ho hned’ do
všetkého zasvätil. Je už predsa příliš skazený.
— Máš pravdu. Ale takú radost mám z něho.
Hej, už dlhšie som ho sledoval. Bolo mi ho veTmi l’úto. A ... nějaký hlas mi stále hovoří, že
na něho budeme raz hrdí.
— Hm. Myslíš, že má dost sily? Spolu cho
díme do triedy, a všímal som si ho. Ale bojím
sa, že to nedokáže. Ja sám sa neodvážím tvr
dit, že by som sa vedel vytiahnuť z takého
bahna.
— Ak sa přiblíží к Bohu, s Jeho pomocou
to iste dokáže.
— Áno. Ale on nemá ani poňatia o Bohu!
— Viem. Bude to iste ťažké, ale musíme ho
priviesť к Němu. Ty si jeho spolužiak ...
— Jeho majú úplné v rukách náruživosti
a kamaráti.
— Kamaráti? Z nich už vytriezvel.
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— A karty?
— Zriekne sa ich.
— Alkohol?
— Aj toho.
— Fajčenie?
— To pojde ťažšie, ale myslím, že predsa.
— Neverím. A kino?
— Vyhladáme mu dobré filmy,
—• A čo tancovačky, zábavy a... dievčatá?
— Ako? Nie, to azda prehánaš. Ako som in
formovaný, tam ešte dosiaf nepadol tak
hlboko.
— Neviem, ale keď si spomeniem na jeho
řeči, ešte i teraz ma mráz přechodí.
— Tak teda právě tam musíme začaf. Ale .. .
počuj, Vlado! Nemal si ty s ním nějaký kon
flikt, že sa tak staviaš proti němu?
— Nie, nie, Stáno. Mám ho tiež гйф áno, už
od dávna. On o tom ani nevie, kolko ráz mu
chceli chlapci všeličo vyviesť. Vieš ... boha
tému každý závidí . . . Ale právě pře to mám
velké obavy.
— Odpusť mi, že som fa podozrieval. Hej,
mal som byť opatrnější. Dal som sa příliš
ovplyvniť radosťou.
— Teraz je to už dobře. Len nesmieme zameškať nijaká príležitosť ...
*
Keď sa Stáno vrátil domov, bol u nich právě
Viktorov otec. Sedel za stolom a zamyšlené pofahoval z hruběj cigáry.
— To ste vy pomohli mójmu synovi? —
oslovil Stana. — Velmi som vám povďačný a
zaviazaný. Ale ako je to možné, že o tom ani
vaša pani matka nevedela?
— Prečo by som ju mal zbytočne strašit’? Už
je to aj tak dobře vybavené.
— Chcel som sa vám nějako odvďačiť. Mož
no ani nechápete kofko dobrého ste mi tým
urobili. Ale vidím, že nic nedosiahnem. Už
som sa pokúšal aj u vašej pani matky.
—•. Pán továrník, máte ešte viac dětí? — usi
lovala sa odvrátiť rozhovor Stanova matka.
— Nie, mám len Viktora.
— Pěkný je to chlapec, ale akýsi bledý a
slabý. Iste sa vela učí, mal by viac dbať na
zdravie.
— Áno, vela sa učí. — povedal zamyšlené
pán továrník. — Vaše děti, pokial som ich dnes
poznal, sú všetky tak svieže a zdravé. A ako
ste ináč s nimi spokojná?
— Chválabohu, dobré. A najma Stanko, ten
sa činí...
— Ale maminka! Už zase?
— No, no, veď dobře. Ale myslím, že aj Vik
tor je u vás takou oporou.
— Totiž ... áno, hej ... — pomaly vykoktal
pán továrník ako by vo sne a smutno odvrátil
hlavu na bok. — Hei, Viktor je tiež našou
oporou . . . Áno. pomáhá ... To je radosť ...
Usmial sa. Ale hoci mal hlavu odvrátenú na
bok. Stáno predsa zbadal, ako sa mu v očiaéh
zaleskla slza ...
— Hej, je to dobrý chlapec.
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... no vidím druhý zákon vo svojich údoch,
ktorý bojuje proti zákonu mojej mysle a
uvádza ma do zajatia pod zákon hriechu,
ktorý je v тоjich údoch. Ja nešťastný člo
věk! Ktože ma vyslobodí z tohto smrteťného těla? (Rim. ?, 23—24.)
— Počuj, Viktor, chodíš ty na náboženstvo?
— pýtal sa ho raz Stáno na menšom výlete.
— Teda chodiť chodím, ale vieš, to len aby
sa nepovedalo.
— A čo robíš cez hodinu?
— Cez hodinu? Ako pride. Čítám nějaký
román, vykládám si karty, alebo, ak je to mož
né, tak spím.
— A z knihy sa tiež neučíš?
— Ale kde! Ja sa doma cel kom nič neučievam. A z náboženstva ani knihu nemám.
— Teda ani v Boha neveríš?
— Pravdaže nie. Veď som nie dedinčan, ani
stará baba!
— Ták? Myslíš, že inteligent nemóže byť
veriacim človekom?
— Ak je úprimný, rozhodne nie.
— A kto ti to nahovoril?
— To je predsa už tak. Aj otec mi hovorieval, že Boha niet. To sú len bájky. On sice
ide niekedy aj do kostola, ale len preto, že je
obchodník. Vieš, potřebuje aj veriacich. Ináč
— aj pódia jeho nákladu je náboženstvo
dobrá véc. lebo drží na uzdě nevzdělaný Jud.
Bez náboženstva by sa rozmohly krádeže
i vraždy. Ba iste došlo by aj к revolúcii. Ale
pře inteligenta to nie je.
— A azda kňazi nie sú inteligenti?
— Niektorí zaiste. Ale oni tiež neveria. To
je ich zamestnanie. Sú rádi, že 1’ahko móžu žiť
z pověry Judu.
— Hm. hm. Teda ty tak smýšlíš?
— Nielen ja, ale i ostatní. Aj otec, aj ob
chodníci a továrnici, čo к nám chodia a
vóbec ... každý inteligent.
— Ja nie!
— Ako? Ty nie? Dobře, veď navonok ani ja
nie ... To ťa chápem.
— Ja som opravdivým veriacim katolíkom.
— A hovoříš to úprimne?
— Celkom. Azda som ťa už niekedy okla
mal ?
— Nie. Ale to mi nejde nijako do hlavy. To
je nesmysel. Povedz mi. úprimne. Věříš ty, že
na oblakoch sedí bradatý bob, alebo dokonce
traja, a že okolo něho postávajú anjeli v bielych plášťoch s křidlami na chrbte?
— Nie, tak to opravdu neverím.
— Alebo že niekde pod zemegul’ou je tmavá
(Pokračování příště.)

Ötakar Gulda
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i a písnička česka . . .
Neurvalá ruka germánců těžce dopadla na naše české studenty. Vytrhla je z jejich
učilišť a hodila je bezohledné Technische Nothilfe, kde všelijaké ty nacistické zrůdy již
dobře věděly, jak nejcitelněji potýrat naše hochy. Těžká ta ruka dopadla také na septimu
našeho starobrněnského gymnasia. Museli jsme zanechati studií, oblekli nás do protiv
ných mundurů a hnali nás do Prostějova. Do smrti nezapomeneme na své „velitele“, z nichž
dva vryli se nám do paměti zvlášť výrazně. Byl to německý jednoruký major, který přišel
o ruku na východní frontě, ale horlivě sloužil fiihrerovi dál, a pak notorický opilec, český
renegát a vlastizrádce, který tu vystupoval jako německý lajtnant. Tyto dvě stvůry s po
mocníky o nic lepšími, proháněly nás v práci a na prostějovském letišti. Snažily se nám
ukázat, co je to německý „Übermensch“, který vpravdě nedosáhl úrovně ani podčlověka.

Denně od časného ráua, kdy slunko ani ještě ne
vyšlo, nastával boj mezi našimi hochy a těmito stvů
rami. Ještě se ani zdaleka nerozednilo a již se ozýval
místnostmi řev a nadávky, kterými jsme byli pohá
dáni к rychlému nastoupení к snídani, která se sklá
dala z černé, vlažné a odporné tekutiny a kousku
černého nechutného chleba. Po snídani nový řev a
nové nadávky, které nás pobízely к rychlému nastou
pení do práce.
..Však říše počká!“ — bylo heslo našich chlapce a
vždy se našlo něco, aby to panu majorovi nebo jeho
pochopům s komandem neklapalo. Za to se nacisté
ovšem těžce mstili. Ale kampak na nás! Když nám
bylo nejhůře, zazpívali jsme si. Naše česká píseň
udržovala nás v dobré náladě i za poměrů nejhorších.
Tehdy jsme teprve vychutnávali tu lásku a cit, který
je uložen v našich písních, nejlépe. Píseň nám dodá
vala klid, sílu i odvahu, radost a pokoj. To ovšem,
když jsme si zpívali sami, ze své vůle, z vlastní po
třeby.
Ale naši komandanti nutili nás do zpěvu i tehdy,
když se nám do zpěvu nechtělo. Bývalo to zvláště při
pochodu. Divně pak vypadal takový zpěv. Ale jednou
provedli jsme věc vpravdě studentskou.
Pochodovali jsme Prostějovem a bylo nám zase po
ručeno zpívat. Rozkaz musel být dán třikrát, než ho
bylo uposlechnuto. Napřed zněl zpěv jaksi pomalu,
nechutně, ale brzy si hoši uvědomili, že zpívají píseň
českou a ta že nesmí býti zpívána lajdácký. Brzy zněl
náš zpěv Prostějovem v plné formě. A pak již spustili
jsme sami „Pod Prešpurkem“, kterou zpívali jsme rádi,
vždyť jsme se dovídali, že pod Prešpurkem už stojí
udatná Rudá armáda, která nám přináší svobodu.
A právě toto vědomí činilo nás odvážnými. A tož si
zazpíváme!
Raz, dva, tři — a už se nesla ulicemi Prostějova
burácející píseň: Jako bouře světem letí... Do smrti

F. O. Vlk:

nezapomenu, co se tehdy dělo. Ač šlo o píseň zakáza
nou, všichni hoši pěli ji s nadšením, které jim plane
z tváří a z očí, lidé na chodnících zůstávají stát v údi
vu, usmívají se, mávají nám vstříc a leckomu vytryskla
slza. My však pochodujeme dále a již začínáme sloku
další. Ne! Necítíme se býti nevolníky v Technische
Nothilfe, v tuto chvíli cítíme blížící se svobodu národa,
v tuto chvíli cítíme se býti již vojáky Republiky, naší
republiky, republiky československé!
A když jsme dozpívali bez přerušení — neboť nás
vedl chlap, který neznal slova česky a jen pitomě se
usmíval na rozradostněné tváře prostějovských ob
čanů — šly mně hlavou myšlenky:
„Co byste tomu asi, .ministře* Moravče, řekl, kdyby
ste se v tuto chvíli díval na nás! Vy, který jste se
snažil vyrvat nám české sebevědomí ze srdce a mozku,
který jste se snažil nás .převychovat к říšskému myšle
ní*, který jste chtěl prodat nás, jako prodal sebe! Snad
byste v této chvíli pochopil, že to, co nám do srdce
vložil český otec, česká máti, nevyrve zločinný zrádce
národa!“
Dobře to věděl náš velitel, jednoruký major, který
nás později, když se blížila Rudá armáda, nechal seřaditi na dvůr, kde nám do očí řekl: „Než vydám
letiště, nechám vás, české studenty, postřílet ze stroj
ních pušek!“
Nedal — i když jsme mu věřili, že by se před tako
vou vraždou nezastavil. Byl to přece Němec. Neměl
už čas. Vše šlo příliš rychle. Ani dohra za naše sebe
vědomé národní vystoupení v ulicích Prostějova nás
nezkrušila. Jsme mladí a vzájemně jsme se posilňovali.
A dnes?
S novými silami a zase s českou písní na rtech jde
me do lepších dob rozradostněni, že všechna ta příkoří,
že všechna ta utrpení, jež nám bylo snášet proto, že
jsme čeští studenti, jsou v dobré vůli odčiňována.

Smích a pláč
Je to smích — či je to pláč
tak tiše stát —
Za někým, kdo nám odchází
nevolat —

Je to smích — či je to pláč
dlouho jít —
Kol zahrad z nichž voní smích
a nevejít —
Je to smích — či je to pláč
tebe znát —
Jít kolem tebe — kol tvých rtu
a nepoznat —
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Positivismus

Voltaire

Z mlh theologie a metafу siky
v stadium dospěli jsme positivní.
Nač s třemi stadii ty dlouhé cavyky?
Dost světa pul a na tu druhou plivni!

Z fysiky více vím než věděl Tacit
a z dějin více vím než Nervton znal,
co básník umím zapůsobit na cit
a duchů prostředních jsem král.
Zkušenost

Pokrok
Kdys vševědi, ted učenci jen jsou.
Dál к horšímu to spěje konci:
к učencům odborníci přibudou
a po nich přijdou nevědomci.

Věř zkušenosti smyslové,
vše ostatní je klam!
Z děr svých se ozvou syšlové:
To hodí se i nám!

P r a v ůl e
Vše hmotné jest, jen škraboška,
z níž pravůle se dere к cíli.
Svrbí-li někdy pokožka,
to pravůle má dlouhou chvíli.

F. Sas:

Omyl páně profesorův
(Drama o jednom jednání.)
Osoby: pan profesor, žáci, žák s oběžníkem.

Scéna: třída pečlivě školníkem čištěná.
I. výstup.
Profesor (klidným, stařeckým hlasem): Vemte
si tužky! — Budeme pokračovat! — Kam
pak sme došli?------ Už to mám; tak to sem
vám řekl, že vám budu vykládat o té matce
bratří Grakchů, že? Tak si vemte tužky do
rukou a to, co vám řeknu, tak si přeškrtněte.
------ Á — aby bylo ticho! — No tak ...
(Ke katedře se blíží žák, požádá o dovolení,
aby směl odejiti; když odchází přidá se
к němu žák, co sedí u dveří a oba odejdou;
profesor se zatím dívá do knihy.)
Profesor: Tak dávejte dobře pozor! — Matka
bratří Grakchů byla prostá žena. Jednou
к ní přišla matróna a povídá jí, aby jí uká
zala svý šperky. Napřed se ovšem chlubila
se svými šperky, ta matróna; víte, vona se
každá ženská chlubí ráda se skvostama (pře-
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jede očima po třídě, povzdechne a pak po
kračuje) — Á — — tak ta paní Grakchová
si řekla: Počkej, matróno jedna! A dovedla
jí svoje syny, oděné v prostou kazajku; pak
jí řekla: „To jsou moji pokladové.“ — No
vidíte .. . á tito dali později odhlasovat po
zemkový zákon — který byl odhlasován též
u nás po převrate. Vidíte...------ nic — no
vého — pod — sluncem! (pronese slavnost
ním hlasem) — Už sem vám to nčkdv kreslil?
Celá třída (svorně): Néé!
Profesor: Né?------ Ták — — no-------- kde
pak je křída? —
(Žák sedící před katedrou vyběhne z lavice,
chytne křídu a pak ji s poklonou odevzdá
profesorovi: profesor lenivě vstává [což se
dá vysvětliti velikým stářím], při čemž třída
mírně hlučí.)
Profesor: Ále — bude klid!
( Jde к tabuli a kreslí pomalu vodní hladinu,
nad ní slunce a pod tím: 2+2=4.
Když profesor začíná kreslit, jde jeden žák
se zkrvaveným kapesníkem ke katedře.)
Žák: Prosím, mně se něco .stalo!
Profesor: Cože? (Obrátí se od tabule к žákovi.)
Zase jeden? — Di, prosím tě! (Pak kreslí dál.)
Profesor: To sem vám ještě nikdy nekreslil?
Celá třída: Sím, nikdy! (Jednotlivé výkřiky
vůbec, jakživ ne, sím. jamais.)
Profesor: Bude ticho! — Tak si to nakreslete!,
Ale úhledně! — Budu to žádat! (Výhružně.)

(Žák zůstane sedět a dívá se na profesora;
tu vstane jeho soused a brání ho.)
Žák: Prosím, on se nedovede; ovládat!
Profesor: Budeš ticho! Ten kluk je ale drzej!
(Udiveně) — on si tu vstane a — mluví si
jak mú napadne!
Žák (jenž se zastával svého souseda): Prosím ...
Profesor (řve): Ty se opovažuješ!? (Jde vzru
šeně ke katedře.)
Profesor (odhodlaně): Jak vy se jmenujete?
Žák: Prosím ...
Profesor (hlasitě, ale klidně): Mluvte hlasitěji!
Žák (postaví se do pozoru a pak mluví hlasitě):
Prosím — Ne-zhy-ba!
Profesor: Jste drzý všivák! (Řve pří ідо — za
pisuje do třídní knihy a mluví pro sebe: Nezhyba — po opětovném — napomínání —
drze vyrušuje!)

II. výstup.
(Profesor si jde sednout a tu vstoupí tiše žák
s oběžníkem, pokloní se panu profesorovi
[dosud obrácenému] a čeká až si usedne,
aby začal číst. Jak si profesor sedá, tak jej
spatří.)
Profesor: Cožé? Už zase jeden?------ Vono se
to dneska courá — — no jak do tvátru!
(Théátre.) Běž, ať už tě nevidím! (Hoch
s oběžníkem se nechápavě dívá po třídě,
stále se víc pochechtávající, a pak se odváží
namítat.)
Žák s oběžníkem: Prosím.... já... (je to ne
zkušený primán)
Profesor (vpadne mu výhružným hlasem do
řeči): Jedeš!
(Třída se začíná hlasitě smát. Profesor po
vytáhne krk a dívá se do třídy.)
Profesor: Ale — bude ticho! (Jeden žák vy
prskne smíchem a profesor jde к němu, při
čemž se naň stále dívá.)
Profesor: Čemu se vy tady (ukáže naň prstem)
— stále tak drze smějete, co? (Přísně.) —

Profesor (nasadí si brýle): Ále. o to se posta
rám — — áby tento kluk byl přísně po
trestán! ------ (Teď spatří žáka s oběžníkem,
který stál poněkud stranou.)
Profesor: Co vy to máte? Vy jste------ z jiné
třídy? Á — ------- tomu vy jste se smáli------žé? No — tak vám to vod pus tím — dyž sem
vám tu dělal takový divadlo — ále příště
bych to přísně potrestal!!
(Opona padá.)
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Jak se mluví
„Člověk žije symbioticky s dobytkem.'
V svmbiose. soužití bytostí jinak nesourodých,
žijí na příklad lišejníky s řasami, mravenci s mši
cemi, rak poustevní s mořskou anemonkou. To však
znamená, že řasa není lišejník, mratenec není
mšice, rak poustevní není anemonka. Ale ovšem
lišejník je rostlina právě tak jako řasa, mravenec
a rak poustevní jsou právě tak živočichové jako
mšice a mořská anemonka. A tak ono rčení, že
člověk žije symbioticky s dobytkem“ muže mít
zřejmý smysl, buď že člověk je živočich jako krava, vepř nebo králík, pak je záhadou, proč se ne
stává krávou, když pije kravské mléko, nebo vep
řem nebo králíkem, když pojídá jejich maso. Anebo
je to rčení jen věcná parafráse obyčejného výroku:
„Člověk se zabývá chovem dobytka.“ A pak je
ovšem zřejmo, že člověk není dobytek, neboť člo
věk si může koupit vepříka, krmit ho a sníst, ale
nikdy nebylo slýcháno, aby vepř si koupil člověka
a krmil jej dělaje si laskominy na chutnou zabi
jačku.

„Nacismus byl pravdou pro Hitlera, pro
nás je pravdou dialektický materialis
mus. Každý má svou pravdu. A vůbec,
všechno ie relativní.“
Je-li opravdu všechno relativní, pak ovšem i samo
tvrzení, je všechno za relativní, musíme pokládat
za relativní, to jest platné jen do určité míry, popoměrně, jak kdy, do času, podle nálady, počasí,
konjunktury — a vůbec, proč se hádat, že ano?

„Křesťanství snižuje ženu, když hlásá:
Žena nechť mlčí v Církvi!“
Křesťanství nehlásá, že má žena v Církvi mlčet, to
jest, že nemá vůbec zasahovat nijak do církevního
života. Uvedený výrok je špatně pochopená myšlen
ka svátého Pavla, jenž v prvním listě ke Korint
ským, když dává praktické pokyny o užívání nad
přirozených darů, mezi něž náleží i dar proroko
vání, nařizuje, aby ženy v bohoslužebných shro
mážděních mlčely (14, 34). Slovo řecké ekklesia
značí totiž nejen Církev, nýbrž i bohoslužebné shro
máždění. Smysl zákazu Pavlova jest tedy, že ženy
se nemají ujímat slova ve shromáždění věřících.
Je to tedy jen disciplinární opatření prvotní Církve,
které rozhodně není žádným věroučným rozhodnu
tím o méněcennosti ženy. Cožpak nevyvýšila Cír
kev ženu úctou mariánskou? Nepovýšila na oltář

nesčetné mučednice a světice? A kdo si myslí, že
nebylo ženě dovoleno mluvit do věcí církevních, ať
si přečte listy svaté Kateřiny Sienské, která při
vedla papeže Řehoře z Avignonu do Říma a která
až do své smrti byla rádkyní papeže Urbana VI.

„City náboženské vznikly ze strachu.“
Strach je představa budoucího zla. Kdyby strach
byl základem náboženských citů, znamenalo by to,
že Bůh je podstatně zlý. Ale v náboženských před
stavách všech národů se jeví Bůh jako bytost
dobrá, laskavá a otcovská (Jupiter — Deus pater).
Má ovšem své místo v náboženském životě i bázeň.
A ta je dvojí: buď bázeň otrocká, když někdo
koná dobro jen ze strachu před trestem Božím, a
bázeň synovská, když někdo slouží Bohu boje se,
aby hříchem Boha neztratil — v tom případě se
nebojí Boha, nýbrž bojí se o Boha. Každá láska je
doprovázena bázní: i matka se bojí o dítě, poně
vadž je miluje. Oč se nebojíme, to vpravdě ne
milujeme.

„Na člověka je třeba se dívat animálně,
neboť člověk je více méně ušlechtilé
zvíře.“
Běžná polopravda, když uvážíme, že člověk je také
živočich, ovšem živočich rozumný (animal ratio
nale). Má tedy leccos společného s živočichy — ale
bytnost jeho je určována specifickým rozdílem, to
tiž rozumnou duší, kterou člověk nad ostatní živo
čichy vyniká. Není tedy jen živočich. A právě že
je živočich rozumný, může se na sebe dívat třeba
i animálně. Neboť kdyby rozum neměl, nedíval by
se na sebe vůbec nijak, to jest nepřemýšlel by
o sobě.

„Biologie — to je dnes vlastně filosofie.“
Biologie je věda zkušenostní, popisná, kdežto filo
sofie je věda vysvětlující. Biologie má jako každá
věda zkušenostní své meze dané právě zkušeností.
Může tedy říci o živé bytosti, že ta bytost je, jaká
je, a co ta bytost není. Ale co ta bytost j e, jaká je
její podstata, to už náleží do oboru filosofie. Je
pravda, že je dnes mezi biology mnoho lidí se sklo
ny filosofickými. A nelze nikomu bránit, aby ze
své vědy nevyvozoval filosofické závěry. Ale z toho
nevyplývá, že biologie a filosofie je totéž. Tak i
kaktusář si může v neděli vyjet na bicyklu. Ale to
neznamená, že kaktusářství je vlastně cyklistika.

Populární věda.

Picasso.

I naše doba má fantastická
zvířata, jež byla vymyšlena
na podporu vývojové theorie
a neliší se tudíž nijak od dob
minulých, kdy se bájilo o vše
lijakých bazilišcích, dracích a
leviathanech. Je to především
populární pithecanthropus erectus. jehož rnesná ped-bizn.»
byla uveřejněna v četných
časopisech. Podobně vymýšle
ni i jiní živočichové. Tragicky
skončil omyl vídeňského bio
loga Dra Pavla Kammerera.
Tento vědec konal bádání, aby
našel potvrzení Darwinovy
domněnky, že vlastnosti získa
né v jedné generaci se pře
nášejí dědičností na potom
stvo. Zvykal proto vejconosnou ropuchu, žijící na souši,
životu ve vodě. R. 1911 se mu

Existuje obraz: Žlutá, citrónově
žlutá obdélníková plocha, jednolitá,
jako kdyby ji natřel lakýrník. Žlutá
plocha a na ní určitý počet (myslím,
že sedm, ale nevím to jistě, proto
nechci klamat) zelených, všecky jsou
stejně zelené, teček. Na ní určitý
počet stejných zelených skvrn. Nic
víc. Obraz je nejspíš v rámu, to
víte, stál celé imění a imenuie se
DYNAMICKÁ SÍLA KONĚ. Maloval
jej Picasso. Co tomu říkáte?
Tento proslavený malíř Picasso
prohlašuje o umění, že nesmí stát
stranou politického dění své doby,
že musí být tendenční, že musí spolubudovat spravedlivý sociální řád.
že nesmí být nevšímavé jako zhoub
né umění buržoasní. Co tomu ří
káte?
Jaké obrazy měl Picasso na výsta
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vě „Španělské umění“ v Praze, to
víte, v tisku bylo mnoho reprodukcí.
Obrazy zelených žen s trojúhelní
kem, značícím obličej atd. Na vý
stavě „Francouzské umění“ téhož
roku (1946) v Praze měl Picasso
obraz: Zátiší velikých rozměrů, ma
lované sienou vandyckovou hnědí,
krátce několika odstínv hnědých.
Kromě těch hnědých byla na obra
ze bílá barva, to byla barva bílého,
nepomalovaného plátna. Na obraze
bylo kus kytary a ženská hlava an
tické sochy, efektně skomponováno
v nejasné architektuře.
Rád bych věděl, jak všechny tyto
Picassovy obrazy pomáhají, podle
jeho slov, spolubudovat sprayedlivý
sociální řád. čím nezůstávají nevší
mavé к problémům své doby, jaká
je jejich tendence. (Mám dojem, že
málo bohumilá, že je to snaha roz
vracet zdravé myšlení.) Jak prospí-

vají tyto obrazy dělníkům, kteří
před nimi stojí v rozpacích a ptají
se, co to znamená? Co to má být?
— Když si přečtou název, znova sto
jí v rozpacích, kroutí hlavou a ne
vědí. co si mají myslet. Jak prospí
vají tyto obrazy úředníkům a ob
chodníkům, oněm proklínaným měš
ťákům, aby je napravily? Měšťáci se
jim smějí (pokud jsem na výstavě
viděl) a říkají, dělá si z nás ten ma
líř blázny, co to má být? Jak pro
spívají tyto obrazy vzdělaným li
dem, kteří je luští, hájí a píší o nich
učená pojednání? Tito „zasvěcenci“
rozumějící umění, jak si myslí, pro
hlašují, že teď sice lid obrazům ne
rozumí a nechápe je, že je však
pochopí později, v budoucnosti, až
bude к tomu vychován. Tak tedy
pomáhá toto umění lidu a době, že
musí být pro ně převychován, aby
mu rozuměl. Tak toto umění „slou

ží" lidu. Tak tedy pomáhá řešit so
ciální problémy. Není to nakonec
samo „umění měšťácké,“ které je
nevšímavé к problémům své doby,
které nehledí na strasti lidí své
doby, které jim nepomáhá, když mu
nerozumějí, když bude srozumitel
né teprve v budoucnosti? Nestojí
toto umění stranou politického dění
své doby? Mně připadá Picasso (a
jemu podobní) jako učitel, který na
dává svým žákům, který je vzteklý
a zaujatý, bije je rákoskou přes
ruce, když se rozčilí, tahá je ve zlo
sti nespravedlivě za vlasy, křičí na
ně při zkoušce, že strachem zapome
nou. čemu se naučili. A při tom jim
vykládá, jak má být správný učitel
mírný, spravedlivý, trpělivý, netres
tal tělesně, zkoušel pomalu a po
máhal otázkami. A sám sebe poklá
dá za takového správného učitele.
fg-

... citujeme
Bůh je bytost bez přívlastku a podle výroku svátého Jana Damašského
oceán neurčenosti, čiré uskutečnění, o němž nemůžeme mluvit, světlo, které
je tmou pro náš slabý zrak a které je světlem jen sobě samému, mystická
nicota a nekonečná síla, naprosté prázdno a překypující plnost. Mystikové nás
naučili takové řeči. Ale nejen mystikové, i filosofové se vyjadřovali o Bohu
týmiž výrazy, pocházejícími ostatně z neoplatonismu. Negativní theologie je
společná mystikům i filosofům a nemusí být nutně mystikem, kdo vyznává, že
„nevědomost je nejdokonalejší poznání Boha“ (Deus qui melius scitur nesciendo). A právě u Kierkegaarda jsou podobné poznámky nikoliv ozvěnou ne
výslovných zážitků osobních, nýbrž zdůrazněním stálých námětů křesťanského
myšlení o nepochopitelnosti Boha, námětů, které u něho jsou zesíleny a do
provázeny pojetím víry, v němž velmi přísně je oddělen rozum od tajemství.
Régis Jolivet: Introduction a Kierkegaard. Editions Fontenelle. Abbay S.
Wandrille 1946, p. 209-10.

Hrobem znamenitých mužů je celá země, a netoliko o nich vypráví nápis
na sloupech v jejich otčině, nýbrž i v cizině žije u každého vepsaná památka
na ně působící spíše v duchu než v nějakém činu. Těch vy nyní horlivě ná
sledujte, pokládejte svobodu za pravé štěstí a chrabrost za pravou svobodu
a neohlížejte se úzkostlivě na nebezpečenství války! Neboť větším právem
měli by nešetřiti svého života ne ti, kteří žijí bídně a nemají naděje ve zdar,
ale ti, kteří se mají v dalším životě co obávati převratu ze štěstí v neštěstí
a u kterých jsou, kdyby je stihla nějaká pohroma, rozdíly proti dřívějšímu
stavu neobyčejně veliké. Pro muže pak, který má nějaké sebevědomí, je po
nížení, к němuž vede zbabělost projevená v boji, trapnější než nebolestná
smrt, spojená s odvahou a nadějí v obecný zdar.
Thukydides: Perikleova řeč nad padlými. Edice Atlantis, Brno 1946, str. 36-7.

Máme se dát svádět propagandou proti středověku, kterou rozvinula rene
sance a v níž pokračovaly osvícenství i filosofická romantika? Taková pro
paganda a agitace, negativní, výsměšná, snižující, propaganda lidí jako byli
Macchiavelli, Giordano Bruno, později Voltaire a sta a sta jiných, brání nám
pochopit velikost hnutí, které na počátku křesťanství zachvátilo celý tehdejší
svět; hnutí opírající se o evangelium a o klasickou filosofii, hnutí rozvinuté
na mnohá a mnohá staletí nemůže míti jen obsah: pro posměch; opovrhovat
takovým historickým zjevem může jen ten, kdo opovrhuje společností lidskou
a kdo nemá sympatie pro lidské obtíže, s nimiž bylo i tehdy svědomitým
mužům zápasit. Nedávejme se mýlit výkřiky lidí renesančních (Bruna), že
Aristoteles byl osel, vtipem neznámého spisovatele té doby, že Mojžíš, Kristus
a Mohamed byli podvodníci, frází osvícenců, že středověk byl dobou tmy.
ani poetickou fantastikou romantiků, že počátky křesťanství byly vzpourou
otroků proti pánům. Ani proroci, ani evangelium, ani apoštolově Petr a Pavel,
ani první křesťané nebyli otročtí a nedávali podnět к jakékoliv „vzpouře“.
Vždyť počátky křesťanství se liší od naší doby (zvláště od konce XVIII. sto-

podařilo vypěstit ropuchy,
jimž se vyvinuly na předních
nohách tak zvané plodící mo
zoly. Teprve r. 1926 zjistil jiný
biolog, prof. Noble, že tyto
mozoly byly ropuchám prostě
přimalovány. Dr Kammerer
spáchal sebevraždu, pro niž
však udal jiné důvody. Ve
skutečnosti prý nebyl sám pů
vodcem toho podvodu, nýbrž
obětí jiného, neznámého pod
vodníka.

O
Balada o hrdinném
bakaláři Alfonsovi.
Aj, žil kdysi bakalář Alfons,
hrdinný orlík, ochránce mra
vů, žil kdysi hrdý orlík, který
se nelekl moci, která se sna
žila ovlivnit svědomí, bohatýr,
který necouvl před všemoc
ným Svazem matematiků.
Hoj, divné tehdy poměry
vládly ve Svazu. Předsednic
tvo, opito mocí a bohatstvím,
špatně representovalo hrdou
jednotu. Ba, tvrdošíjně lpělo
na dogmatech velké matema
tiky a vnucovalo je lidu, tomu
svěřenému jim stádci.
Tehdy vystoupil hrdý baka
lář Alfons, ten orlík nebojác
ný, bojovník za svobodu svě
domí, průlomce universalismu
Svazu, ten, který se nezalekl
ani té největší autority.
Hej, slavný to byl boj! Sám
pro.ti celému světu, jedinec
proti moci Svazu matematiků.
Však bez možnosti obhájit
své nové učení byl, ach, těmi
ukrutníky prohlášen za bláz
na, ten velký bakalář, a do
trudného blázince uvržen, ten,
který svůj mladý život zasvě
til boji za svobodu svědomí,
mučedník za své přesvědčení,
ach. orlík nebojácný, hoj. prů
lomce do autority, hrdý bakalář-Alfons.
-alter-

•
V časopise LTJniversité libře
píše René Leblanc 20. I. 1946
o „svobodě“ výchovy a vý
uky toto: „Tato svoboda se
může přesně přirovnat к svo
bodě obchodní a průmyslové,
v jejímž jménu bylo spácháno
tolik nespravedlností a zlořá
dů, a kterou žádný dnešní de
mokrat nemůže pokládat za
nepodmíněné a nedotknutelné
právo člověka. Nepřipustíme,
aby kdokoliv směl vyrábět a
prodávat cokoliv bez určité
kontroly státu, jež představu
je vyšší zájem společnosti; a
tím méně je možné, aby si
kdokoliv směl otevřít školu a
vychovávat mládež bez tako
vé přísné kontroly.“
Jestliže představitel součas-
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né laické společnosti se vy
jadřuje o věci, jež se týká
samé svobody svědomí, způso
bem zcela cizím někdejšímu
liberalismu, je poctivé, aby se
ještě mávalo proti katolíkům
texty, které byly namířeny
proti zlořádům a nespravedl
nostem liberalismu myšlenko
vého a prohlašovat, že jediná
Církev je nepřítelkou svobo
dy myšlení a svobody svědo
mí?

•
Demokracie a tolerance?

Demokracie — jak již bylo
nesčetněkrát napsáno a zdů
razňováno — je vláda lidu,
v které může každý občan
práci a jednání svých spolu
občanů řádně kontrolovat a ji
kritisovat. A zjistí-li určitou
závadu, na kterou svým hla
sem upozorní, resp. ji zveřej
ní, je to snad porušení tole
rance? Zajisté, že kladnou od
pověď by mohl dáti jen ten,
kdož si není zcela dobře vě
dom skutečnosti, že nemůžeme
tolerovat přesvědčení každého
člověka, protože tím bychom
si současně znevážili svého
přesvědčení, a zapomíná na
to, že tolerance je možná jen
ve smyslu subjektivním, t. j.
osobním. Demokracie zname
ná diskusi, Parlamentarismus
— a je-li třeba — tedy i pole
miku. Kdo by tento způsob a
možnost svobodně pronášené
ho mínění a úsudku každého
československého občana po
píral, toho je nutno považovat
za člověka, který si stále ještě
neosvojil všechny zásady vlá
dy lidu a jemuž nejsou dosud
všechny způsoby živé a život
né demokracie naprostou sa
mozřejmostí. Že takových lidí
žije mezi námi ještě mnoho,
tc je bohužel smutuou sku
tečností, se kterou se máme
všichni možnost denně střet
nout. Stále však existují u nás
ještě i lidé, kteří zapomínají,
že není-li v demokratickém
státu věnováno dostatečného
sluchu
veřejnému
mínění,
mění se demokracie v chlad
nou byrokracii nebo diktátor
skou autokracii.
Jen tedy pozor, abychom se
pro přílišnou vzájemnou „to
leranci“ nedostali ještě к ně
které z nich!
Jar. Kuchař.

•
Panika ze zkratky. Stalo se
v Luhačovicích letošního čer
vence, že na lázeňské prostran
ství přijeli čs. veřejní činov
níci a poděsili se zprávou na
tabuli, když četli: „MOR V LU
HAČOVICÍCH“. Při pozorněj
ším přečtení však bylo zjiště
no, že „Místní osvětová rada
v Luhačovicích pořádá Huso
vy oslavy“.
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letí) tím, že dnes je svět plný vzpoury a anarchie, kdežto evangelium, Petr
i Pavel kázali pokoření, uznání, přijetí tohoto světa, neboť „nepřišli rušit
zákona, nýbrž naplnit“.
Emanuel Rádi: Útěcha z filosofie. Čin, Praha 1946, str. 48-9.

Inteligence, to jest nej význačnější součást středního stavu, má podle názoru
křesťanských solidaristů v národě nejdůležitější poslání a má také mravní a
národní povinnost, aby vedla ostatní společenské vrstvy. V důsledku toho
nemají býti její cíle a snahy omezovány stranictvím, nýbrž má sloužiti celému
národu a vytvářeti a říditi jeho charakter i jeho osud. Každá kulturní i jiná
práce inteligence má pro národ a stát veliký význam politický a pomáhá
vytvářeti tak zvanou kvalitní demokracii. Politika je především otázkou vý
chovy, mravů, náboženství a společenského příkladu. Skutečný ráz a výsledky
praktické politiky závisí trvale na mravní úrovni celého národa a mravní a
duchovní život národa slovem a příkladem vede a vychovává tvůrčí a řadová
inteligence. Inteligenti musí především poznati fakt, že dějinami nehýbou jen
síly hmotné a hospodářské a že všechny významné revoluce a etapy lidského
pokroku v dějinách byly myšlenkově připraveny, inspirovány a často i diri
govány intelektuální elitou své doby, to jest inteligencí. Křesťanský solidarismus staví tudíž, pokud jde o duchovní vývoj národa a jeho pokrok, ve všech
směrech inteligenci na první místo a přiznává jí úlohu vedení, ale žádá na
druhé straně, aby se hrubým materialismem, stranictvím, hmotařským egoismem, podporováním a doporučováním nevěry širokým vrstvám lidu, prázd
nou demagogií, nevěrou v Boha a vyšší řád mravní a náboženským těmto
ideálům a tomuto poslání nezpronevěřovala.
Antonín Pimper: Křesťanský solidarismus. Universum Praha 1946, str. 105-6.

NOVÉ KNIHY
Emanuel Rádi: Útěcha z filosofie. Čin, Praha 1946. Stran 108. Cena 39 Kčs.
Nemoc vyřadila profesora Rádla na dlouhá léta z činnosti a odloučila ho
také od přátel. Jak sám vyznává, stydíval se ve svém mládí za filosofii, ale
v době nemoci byla jeho jedinou utěšitelkou. Rozmlouval v tichu svého pokoje
s největšími představiteli filosofického myšlení a před smrtí měl tolik síly,
aby výsledky těch rozmluv zachytil v několika kapitolách a zanechal nám je
jako svůj filosofický odkaz. Základem všech forem přesvědčení je Rádioví
morální řád. Nejprvotnější vlastností lidí je, že nejsme jen tělem, nýbrž že
máme úkol, poslání a přikázání. I když upřílišuje ve svém názoru o Bohu
bezbranném a v běh světa nezasahujícím — to je nemilé minus jeho knížky —
má jinak pro své these o morálním řádu dobré analogie v řádu přírodním,
neboť živá bytost se mu jeví jako vláda. Oceňuje Aristotela jako zakladatele
biologie a lituje, že vlivem Galileovým nabyla ve vědách přírodních vrchu
mechanika nad biologií, ve filosofii pak nominalismus nad realismem. Od smrti
svátého Tomáše Akvinského spatřuje úpadek ve filosofii a lék proti moder
nímu rozvratu myšlenkovému i mravnímu vidí správně v návratu к Aristo
telovi a svátému Tomáši Akvinskému.
Jaime Balmes: Budoucnost filosofie. Přel. J. Florian. Kurs 53. Vydal J. Flo
rian, Stará Říše 1946. Str. 53-(V). Brož. 15 Kčs.
Ve formě dopisu příteli tu známý španělský filosof rozvíjí skvělou polemiku
proti pokrokářům, kteří očekávají od budoucnosti splnění snu o ráji hmotného
blahobytu, který ovšem podle nich vyžaduje vyhlazení náboženství; a zároveň
se obrací i proti slaboduchým křesťanům, kteří upřílišují protivenství, jež
trpěla a trpí Církev v moderní době. Ukazuje, že v každé době byla Církev
vystavena prudkým útokům a otřesům, ale že přesto vždycky z nich vyšla
vítězně. Ačkoli je to psáno před sto lety, je to pojednání neobyčejně aktuální
a hodí se velmi dobře na naši dobu.
tv.
Antonín Pimper: Křesťanský solidarismus. Č. A. T., Universum. Praha 1946.
Stran 146. Cena 50 Kčs.
Kniha je především přehledem různých směrů hospodářského liberalismu
a novodobých pokusů reformovat lidskou společnost. Autor si však dává
i otázku zásadní, totiž které řešení je správné. Či lépe ještě: které řešení by
bylo správné. Odpověď: řešení podle zásad křesťanského solidarismu. Proto
v druhé části seznamuje čtenáře s encyklikami Rerum novarum a Quadragesimo anno a hlavními zásadami křesťanského solidarismu. Z neinformova
nosti anebo i ze zlé vůle se tvrdívá, že Církev je oporou reakce. Kdo má
otevřené oči, vidí, že tomu tak rozhodně není na poli kulturním. Po přečtení
této knihy se pak přesvědčí, že tomu tak není ani na poli sociálním.

HÁDANKÁŘSKÝ

KOU

TEK

Řídí hádankářský O »Li/ar>an«.

Příspěvky a hádankářskou korespondenci na adresu Jenda Houšť, Bučovice, Nová ul. 676.

Milí přátelé,
chceme poznati, jaké máme mezi vámi nejen
hádankáře-řešitele, ale i autory. Chceme, aby

i oni změřili své síly a vyzkoušeli své tvůrčí
schopnosti a proto vypisujeme
Г

1. autorskou soutěž „Úsvitu"
Úkolem je utvořiti souzvučku, sloučenku, záměnku, vsuvku slovní a číselku. Soutčžiti mož
no libovolným počtem prací v kterémkoliv dru
hu "stanovených hádanek. Autor, který se
zúčastní všemi 5 druhy a dosáhne při celkovém
součtu bodů nejlepšího umístění, stává se ab
solutním vítězem soutěže a získává 1. cenu —
3 hodnotné knihy v ceně asi 200 Kčs
a rovněž 5 vítězů jednotlivých skupin obdrží
pěknou knihu. Hádanky, psané na jednom
kusu papíru, s řešením na rubu, opatřte heslem
a lístek se svým jménem a adresou vložte do
menší zalepené obálky, opatřené týmž heslem.
Do celého dopisu pak ještě vložte hádankářský
kupon z tohoto čísla.
Práce ohodnotí O »Litavan« a známý mistr
hádankář p. Boh. Čížek. Lhůta к zaslání prací
pořadateli koutku končí 23. března t. r. Nuže,
s chutí do soutěže, v níž vám přejeme mnoho
zdaru!
*

. Při příležitosti vypsání autorské soutěže dá
me vám několik pokynů a zásad, jimiž je třeba
říditi se při tvorbě tajů.

Dbejte, aby jádra byla ucelená, tvořila celé
věty nebo aspoň slova, dávající smysl ucelený
i bez umístění ve větě. Na příklad: »Sokoli děs
ní.« Jedno slovo doplňuje druhé. Rovněž i soužvučka těchto slov je dokonalá: SOKOLI DĚS
NÍ — SOK O LÍDĚ SNÍ. Příklad správné sloučenky: Jara doba (ucelený pojem v 1. pádě) T
lesní val = Já rád o bále sníval. Nebo: zora +
nálada = zoraná lada. Záměnka: Zří dlouho
ryby Věra = zřídlo u hory vyvěrá. Nebo: Kři
žáci = 'tři žáci. Vsuvka slovní: žertva, NÁJEM.
Slovo »nájem« se vsune do slova »žertva« a do
staneme větu: žeNA JE Mrtva. Nebo: zánik —
hrad =-- zahradník. U číselky je nutné, aby
každá hláska (její číslice) se opakovala nejmé
ně dvakrát a prvky ze základního slova vznik
lé aby byly zase ucelené. Mám-li na př. slovo
SKŘEHOTÁNÍ, označené v číselce číslicemi
1234567890 (každá hláska jednou číslicí, stejná
hláska vždy touž číslicí), nespokojím se tím, že
bych utvořil třeba jen tento prvek: ......s ní...
(1 89) ... říká ... (3028). Vždyť z toho mohu
utvořit prvky velmi krásné: řehtání koní —
snítka keře — hořkost stáří — kořist skokana
— křik hostí atd. Doufáme, že se budete řídit
těmito radami a překvapíte nás krásou svých
hádanek, na něž už se velmi těšíme. Tvořte hod
ně, neboť cvik dělá mistra!

Hádanky: Kupon č. 7

Studente, katolíku,
hlas se hrdě к svému vnitřnímu přesvědčení i znamením vnějším. Ústředí katolického student
stva vydalo odznaky pro katolické studentstvo v ČSR. Na kongresu Pax Romany ve Fribourgu byly posouzeny jako jedny z nejvkusnějších ze všech federací.
Ať není u nás ani jediného studenta katolíka, který by neměl svůj stavovský odznak!
Objednávky posílejte: čtenáři z Čech na:

Rada katolického studentstva, Praha í, Křížovnická 1,
čtenáři z Moravy:

Rada katolického studentstva, Brno, Běhounská - Typos, ÍI. sch.
Cena 15 Kčs.

Vypisujeme novou fotografickou soutěž s heslem

> Život a práce <

•

Jak jsme vám slíbili, přicházíme s novým námětem. Pod tímto neobvyklým heslem rozu
míme asi toto: Máte se pokusit zachytit nějakou fázi života lidského nebo i zvířecího, nebo ně
jaký výtvor lidských rukou. Snad se usmíváte, jaká že to je lehká soutěž a proč na ni dáváme
tak mnoho času; snad si už v duchu hledáte místo, s něhož >vezmete< betonový most za měs
tem, který je nesporně výtvorem lidských rukou. Radíme však, abyste se neukvapovali. Počet
záběrů, které pošlete, není přirozeně omezen. Budeme posuzovat snímky, ne autory, ale hned
prozradíme, že běžné pohlednicové a banální záběry nebudou do soutěže vůbec připuštěny.
Máte к práci a hledání mnoho času a proto musí být to, co najdete, vykoupeno mnohými
krůpějemi tvůrčího potu. Chceme, abyste uměli vybírat z hromady, která se vám hrne před
objektiv, abyste poznali, že krása není jen sentimentální zákoutí lesa a skal, že je všude, na
chodníku, na hromadě odpadků, na silnici i vedle odvodňovacího kanálu, jen hledat a být
připraven ji zachytit.
Zatím jen tolik a v příštích číslech podrobnosti a ceny. Dotazy s poznámkou »Fotosoutěž« na
adresu administrace, Brno, Běhounská - Typos.
Originalitě zdar!
Redakce.
Dominik Pecka, Artur Pavelka, Bohdan Chudoba:

Otázky dneška
Křesťanský realismus a dialektický materialismus
Stran 186.

Cena Kčs 4-5.—.

-

Kniha vzniklá z nevyhnutelné potřeby dne a ze silného zaujetí, a to jedině oprávněného za
ujetí pro pravdu. Autoři, vycházejíce každý ze svého stanoviska, daného jejich studijním obo
rem, dospívají к témuž závěru: к bezvýhradnému zamítnuti pavědeckého receptu na dryáčnické
léčení všech těžkostí doby а к rehabilitaci křesťanského realismu, jediné filosofie, která není
poplatná zvrácenostem německého monismu.
Dr Metoděj Habáň:

Sexuální problém
Druhé vydání. Cena Kčs 50.—.
Autor, známý z akademických týdnu, opírá se tu o moderní literaturu psychologickou, ale
zachovává pevně hledisko křesťanské filosofie a pedagogiky, kde tento problém přestává býti
problémem, ježto je vřazen do řádu hodnot lidského života.

Na skladě má každý knihkupec nebo přímo: EDICE AKORD, Brno, Běhounská 22.

