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Vychází čtrnáctidenně kromě
školních prázdnin. Studentská
cena čísla: 5 Kčs, předplatné
45 Kčs včetně poštovného, ji
nak 4 Kčs, roční předplatné
60 Kčs včetně poštovného. Kdo
si ponechá dvě čísla, je pova
žován za stálého odběratele
ÚSVITU a je povinen před
platné včas zaplatit.
Redaktoři: Profesor Dominik
Pecka a prof. Jaroslav Vrána.
Příspěvky rázu náboženskoineditativního, výchovného, po
učného a pod. zasílejte na
adresu P. Dominik Pecka, Brno.
Grohova 10/12. Příspěvky rázu
beletristického a poesie na
adresu prof. Jaroslav Vrána,
Brno. 25. Kohoutovice 196.
Zprávy redakční. Redakce při
jímá jen příspěvky autorů,
kteří své rukopisy doprová
zejí plným jménem a adresou,
i když podle přání budou uve
řejňovány anonymně nebo
pseudonymně. Rukopisy se
vracejí, přiloží-li odesilatel
'frankovanou obálku. Na ruko
pisy nečitelné nebude brán
zřetel. Je žádoucí, aby ruko
pisy byly psány jen po jedné
straně papíru, pokud možno
strojem. Hodnotné příspěvky
se honorují. Všechny zaslané
příspěvky budou v redakčních
zprávách zhodnoceny, případ
né odmítnutí odůvodněno. Po
sílejte básně, povídky, črty,
úvahy, náladové obrázky, epi
gramy, anekdoty, žerty, há
danky, fotografie, kresby, ka
rikatury.
Spolupracovníci! ÚSVIT má
byt časopisem studentským i
po stránce výtvarně umělecké.
Chceme v něm tedy uveřejňo
vat Vaše kresby a Vaše sním
ky. Všechny své práce toho
druhu, jakož i všechna přání
a všechny rady, týkající se
grafické úpravy Úsvitu zasí
lejte na adresu: Administrace
ÚSVITU, Brno - Běhounská Typos.
Všichni se zúčastněte na vý
stavbě našeho časopisu vhod
nou propagací. Cím více bu
deme mít odběratelů, t. j. čím
větší budeme mít náklad jed
noho čísla, tím větší budou
jeho možnosti. Chceme jistě
všichni, aby náš list byl nej
lepší. Budujte i vy ÚSVIT při
hláškami nových odběratelů.

К bbrúzkn na lilulni straně:
Síácla oucí již dáono seběhla s hor do nížiny. Ještě několik dni pastvy
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o kolibě.
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R. M. Dacík О. P.:

Stvořeni к obrazu Božímu . . .
„Stvořil Bulí člověka к obrazu svému,“ čte
me hned na prvních stránkách Písma Starého
Zákona. Když Bůh stvořil vesmír, stanovil
v něm pevné zákony a vykázal každé věci pří
slušné místo, dává nakonec život člověku. Krá
sa vesmíru a pořádek v něm hlásají moudrost
svého tvůrce, tak jako umělecké dílo mluví
o dovednosti umělcově. Šel tudy Bůh. řekli
bychom, mocný a moudrý a zanechal tu stopy
své moci a moudrosti. Tak asi myslil autor
Genese, když zakončuje jednotlivé úseky tvůrčí
moci Boží slovy: „I viděl Bůh, že to bylo dobré."
Tak jedná umělec, když pohlíží na své dílo a
je s ním spokojen. Jsou v něm stopy jeho do
vednosti, jeho uměleckého talentu. Každý, kdo
je zhlédne, řekne si v duši: to je dílo, které
hlásá umělce, nese stopy tvůrčí síly.
Na konec stvořil Bůh člověka. A Písmo karakterisuje dílo stvoření člověka na rozdíl od
ostatních děl tvůrčí moci Boží, když praví, že
v něm zanechal Bůh svůj obraz. Už ta okol
nost. že člověk není stvořen s ostatními tvory,
je mu vyhrazena zvláštní doba, je známkou,
že není jen obyčejnou součástí vesmíru: má
v něm zcela zvláštní postavení, má v něm
místo zcela výjimečné. A tato výjimečnost po
stavení je zdůvodněna a zároveň, řekl bych,
definována slovy: obraz Boží. Nenese v sobě
pouze stopu Boží moci a moudrosti jako jiná
díla Boží. Je obrazem Tvůrcovým. Napodobu je
ho svou jsoucností tak. jako obraz napodobuje
toho, jehož představuje. Je však nadto více
než pouhý obraz, vyjadřující svůj vzor: je obraz
živý. A právě v tom je jeho jedinečnost posta
vení ve vesmíru, v tom je jeho velikost a dů
stojnost vzhledem к jiným tvorům, ale v tom
je také pramen jeho odpovědnosti, která na
něj doléhá s veškerou tíží.
Rozum nám praví, že Bůh je moudrý a svo
bodný duch. Pracuje rozumem a vůlí. Řekl a
stalo se. tak líčí Písmo jeho činnost. Řekl, to
jest rozhodl se svou vůlí pro to, co rozum před
ložil, co rozum viděl. Člověk není duch, ale má
duši. Tou přesahuje všechny nižší tvory, iou
se podobá Bohu. Duší, která má rozum a vůli,
která se může svobodně rozhodovat vůlí pro
to, co rozum předloží jako dobré. Může pozná
vat a může milovat. Život Boží je však věčné
poznání a věčná láska. Věčné poznávání Otco
vo. které plodí soupodstatného Syna, a věčná
vzájemná láska Otce a Syna, kterou vychází
Duch svátý.
To je však už myšlenka Nového Zákona,
myšlenka na nejsvětější Trojici, o které Starý
Zákon nevěděl. Starý Zákon viděl nej vyšší
důstojnost člověka v tom. že je tvorem roz
umovým. Nový Zákon nám představuje člově
ka jako dítě Boží. Dítě je však nejdokonalejším obrazem svého otce. Ježíš Kristus jako

jednorozený Syn Boží je přirozeným Synem
nebeského Otce, my pak, vykoupeni jeho krví,
nejsme už jen obrazy Božími pro rozumovou
ířirozenost, nýbrž pro nadpřirozený život miosti, který nás činí adoptivními dětmi nebes
kého Otce. To je myšlenka, к níž se neustále
vrací svátý Pavel ve svých listech. V této
myšlence viděl zcela právem jednu z nej pod
statnějších křesťanských pravd, v ní nalézal
východisko pro celý mravní život křesťanů.
Svůj závěr pak vyjádřil velmi konkrétně v listě
Efeským: „Buďte tedy napodobovateli Božími
jakožto jeho milé děti“ (V. 1). To přechází
Apoštol z řádu bytí do řádu činnosti, z řádu
věroučného do řádu mravoučného. Jsme-li
obrazem Božím v řádu bytí, musíme jím být
i v řádu činnosti, v řádu mravním. Bůh je náš
vzor nejen pokud má v nejvyšší míře vlast
nosti, kterých se účastníme ve svém bytí, nýbrž
chce být také naším vzorem, který bychom
napodobovali v řádu činnosti. Sv. Tomáš Akvinský proto dodává к slovům sv. Pavla: „Nikdy
nebude zdokonalena lidská přirozenost, leč ve
spojení s Bohem ... Musíme jej proto napodo
bovat tak, jak je nám to možné, protože synu
náleží napodobovat oice.“
A tu jsme u podstaty křesťanského mravní
ho řádu. Člověk je obraz Boží a Bůh je jeho
vzor. Křesťan je dítě Boží a Bůh je jeho Otec.
Obraz má pokud možno nejdokonaleji vy
jadřovat tahy svého vzoru, který představu je.
Dítě se má co nejvíce podobat svému otci, od
něhož pochází. To je základní myšlenka křes
ťanského mravního života. Žije-li člověk jen
podle laických mravních zásad, může mít vzor
jen v jiném člověku. Je to snad vzor velký a
krásný, ale je to vzor pouze lidský. Všechno
lidské je však nedokonalé. Člověk bývá nadto
ještě obyčejně jednostranný a proto, vyniká-li
po jedné stránce, je snad značně nedokonalý^po druhé. Božský vzor je dokonalost sama.
Má-li člověk velkou lásku, stává se u něho
často slabostí. Je-li spravedlivý, bývá tato spra
vedlnost mnohdy nemilosrdná. Bůh spojuje
v sobě v překrásném souladu všechny doko
nalosti, i ty, které jsou zdánlivě protichůdné.
Jeho láska je silná a spravedlnost milosrdná,
protože jeho rozum vidí i tam, kde lidský
rozum je slepý.
Nelze si představit dokonalejší pojem mrav
ního řádu nad pojem, který skýtá křesťanství,
tak jako není větší důstojnosti pro člověka
nad tu, kterou mu dává milost Božího dětství.
V křesťanském mravním řádě nechce být Člo
věk jen dobrým člověkem, to jest nejde mu
jen o to, aby rozvinul své schopnosti po stránce
mravní a zařídil svůj život tak, aby byl plat
ným členem lidské společnosti. Křesťan je více
než pouhý člověk a proto usiluje o více svým
mravním životem, než může usilovat pouhý
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člověk. Křesťan je si vědom, že je dítětem
Božím a že smysl jelio života je v Bohu
a že vzorem jeho mravního jednání je sám
Bůh. Tím dostává jeho život zcela zvláštní za
měření. Jeho vztah к bližnímu je povýšen nad
vztah pouze lidský. V bližním nevidí jen člo
věka, nýbrž obraz Boží a dítě Boží jako v sobě.
A tak bude usilovat o to, aby jeho poměr
к němu byl podoben poměru Boha к člověku,
protože jeho úkolem je napodobovat Boha ve
všem, v čem ho může napodobit.
Jestliže je člověk, který přijal Kristovu mi
lost, dítětem Božím, pak je jeho první povinností
napodobit život svého Boha, a to nejen jeho
život, jak se jeví navenek, nýbrž především
jeho vnitřní život. Život Boží je však vyjádřen
slovem poznání a láska. To je vnitřní život
nejsvětější Trojice, který je vzorem pro vnitř
ní život člověka. Poznání a láska je činnost
nejvyšších mohutností lidských, těch totiž
které činí člověka člověkem. Jestliže předmě
tem této činnosti se stane Bůh. pak duše napo

dobuje vnitřní činnost Boží. A tak můžeme říci,
že čím hlouběji proniká lidský rozum v ta
jemství Boží a čím vroucněji se připíná vůle
svou láskou к Bohu, tím více v sobě zdokona
luje obraz Boží.
Taková je skutečnost, kterou si člověk mnoh
dy neuvědomuje, na kterou snadno zapomíná.
A když si na ni vzpomene, bývá to často po
letech, která prožil bez vědomí své pravé tvá
ře, a může jen naříkat se sv. Augustinem:
„Pozdě jsem si tě zamiloval, Kráso tak stará
ci tak nová, pozdě jsem si tě zamiloval. A hle,
tys byl ve mně a já jsem byl venku a tam jsem
tě hledal a vrhal jsem se na věci krásné, díla
tvá, sám jsa ošklivý. Byl jsi se mnou a já ne
byl s tebou...“ (Vyzn. kn. X. hl. 27.) Tak
naříká Augustin, když vzpomíná, jak zapomí
nal na své vlastní určení, když myslí na léta,
ve kterých nepracoval o zdokonalení Božího
obrazu ve své duši. Moudrý se učí nejen chy
bami svými, nýbrž i chybami druhých. Nuže,
nářek Augustinův mluví i ke každému z nás.

Jak umírali naši studenti
V prosinci 1942 byli v Berlíně odsouzeni tři
studenti vysokomýtského gymnasia к smrti a
v dubnu 1943 popraveni. Tentýž osud stihl
v Drážďanech dalších pět studentů téhož
ústavu v červnu 1945. Co provedli? Byli členy
kulturního kroužku, založeného na podzim r.
1959. Kroužek pracoval i za býv. protektorátu.
Po smlouvě Německa s Ruskem v létě 1939 se
jedna skupina studentu orientovala komunis
ticky a začala navazovat styky se studenty
z jiných ústavů a pražskými akademiky. Za
chycení letáku gestapem, zatýkání na ústavě,
vyšetřování, žalářování a smrt. Zachovaly se
zápisky popravených a dopisy na rozloučenou
rodičům. Zajímají nás po stránce psychologic
ké. Jsou plny pevné víry v Boha a jeho spra
vedlnost.
Jar. Šafka píše rodičům: Buďte silní. Člověk
spravedlivý a čestný se smrti bát nemusí.
Adolf řaltejsek končí svůj dopis na rozlou
čenou: Na shledanou po hodně dlouhých le
tech u Pána Boha.
jar. Vondráček: Drazí, netrapte se, nenaří
kejte, modlete se za mne, abychom se tam n i
onom světě zase všichni šťastně shledali. Nesu
svůj osud statečně a hrdě; smířen se vším.
Ještě naposledy se vyzpovídám a přistoupím
к svátému přijímání.
Jiří Svoboda: Lidským soudem odsouzen
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vstoupím před soud Boží. Boží milostí jsem si
jist. Jen jedno stojí pevně: Boží říše a její
spravedlnost. A to mne sílí a má být také pro
Vás posilněním. Bůh Vám žehnej!
Jar. Vodička píše: Věřím, že vše se tímto ži
votem nekončí, že duch je skutečně nesmrtel
ný a přečkává věky. Proto vše přijímám s kli
dem a v pevné víře ve spravedlivou Prozře
telnost.
A konečně píše Mil. Svoboda: Můj život byl
krátký, ale pěkný a bohatý. Teprve teď jsem
si uvědomil, jaký význam má lidský život,
jaký je jeho cíl a účel. Otče, vše je tak, jak jsi
říkával: Až půjdeš do života, řiď se zásadami
Kristovými: Milovati budeš ... Nenaříkejte!
Modlili jste se: Bože, staň se vůle Tvá. Bůh
rozhodl, my se podřizujeme. Psali jste mi, že
jsme zde jen hosty, že putujeme v nebe, ten
domov pravý. Každý nechť je na to putování
připraven. Matičko, tys vždy měla pevnou
víru. Měj ji nadále, posilni se v ní, modli se. Ve
všem tom je síla, útěcha a chléb života. Od
cházím v plné víře, silen, kliden s nezlomenou
vírou v jeho spravedlnost.
Гак se loučili se životem sotva 18—201eti
chlapci. Nezlomeni, pevni, plni víry v Boha a
jeho spravedlnost. Je to krásný rys v povaze
laší mládeže. Je docela jiná, než byla mládež
před dvaceti lety.

Jan Filip:

Pod kterým králem?
Anglický konvertita a známý spisovatel Ro
bert Hugh Benson ve sbírce podivuhodných zá
běrů ze života nadpřirozeného, dotýkajícího se
tajemně života přirozeného, nadepsal jednu
událost slovy: »Under which King?« — Pod kte
rým králem? Není-li člověk ve střehu, může se
stát, že některý obor lidské činnosti se dostane
do služeb, jejichž cílem není oslava Boží, nýbrž
šíření vlivu démona zla.
Nebylo by zcela jednoduché zodpovědět tuto
otázku, kdybychom ji nadepsali nad jednotli
vými úseky iidské kultury, jakými je škola,
tisk, rozhlas, umění. Každé z těchto slov před
stavuje pole úrodné, na němž bylo naseto dob
rého semene: ale když lidé spali, nepřítel našil
koukole — a dnes pro koukol často nelze vidět
pšenice.
Co zameškala minulost, musí dohonit přítom
nost. Stojí za to státi se dobyvatelem ve služ
bách Krále králů. Dobyvatelem duší, dosud
ovládaných stínem pohanství, jakým je misio
nář ve vzdálených zemích. Dobyvatelem na
poli tisku, jenž v mnohonásobné většině neslou
ží Bohu; spisovatel, básník, redaktor, který vy
užije darů, svěřených mu Duchem svátým, po
máhá dobývat pro Boha pole slova psaného a
tištěného. Dobyvatelem na poli rozhlasu, aby
i etherické vlny, tolik nám připomínající všudvpřítomnost Tvůrcovu, sloužily dobru, pravdě
a kráse. Dobyvatelem na poli světla a stínů, zachvcovaných proužkem celuloidu a přenášejí
cích v mnohotvárném zrcadlení pohybující se
svět na bílé plátno projekční plochy kin. Do
byvatelem všude tam, kde vyrostl koukol, když
lidé spali, obtíženi dřímotou nedbalosti a ne
zájmu o veliký zápas dobra a zla.
V přítomnosti je nutno míti oči otevřené ke
všemu, co moderní doba přináší. Pouhým za
vřením očí к mnohým a mnohým dnešním pro
blémům společnosti se nedokáže nic. Je třeba se
dívat a vhodné přijmout, nevhodné zamítnout
a nahradit vhodným.
Dokladem objevu nových problémů jest me
zinárodní pomocná řeč. zvaná esperanto. Před
touto válkou byla rozšířena no světě přibližně
tak, že ji ovládalo asi dva miliony lidí. Ve válce
byla u nás nositeli nacistické ideologie tato
myšlenka potírána, neboť musila býti vyhlaze
na každá řeč, jež by snad mohla zau jmouti mís
to jazvka mezinárodního, kdy" přece pro tento
úkol bvla jimi určena řeč jediná — němčina.
Po šestileté přestávce jsme se stali udivenými
svědky pokroku, jaký zatím tato řeč učinila.
E«nerantem se mluví v rozhlase, používá se ho
hojně v osobních stvcích jnezinárodních, tiskne
se v něm množství časopisů a knih. Letos z jara
noslanec Mr. Lewis v britském parlamentě se
dotazoval, kdv bude navedeno esperanto do
anglických škol. Miss Wilkinsonová, britský mi

nistr školství, odpověděla, že tato otázka bude
předložena výchovné a kulturní komisi Organisace Spojených národů, aby mohla býti řešena
mezinárodně. V americkém časopise »American
Esperantist« se uvádí výběr esperantské litera
tury původní i přeložené, beletristické i poučné,
a vychází najevo, že v esperantu již vyšlo na
8000 různých spisů ze všech oborů.
Tyto spisy se rozšiřují stále na větší počet zá
jemců, čím více stoupá počet esperantistů. Tyto
spisy se čtou, к těmto knihám přibývají knihy
nové. A my se tážeme: Pod kterým králem?
Čemu slouží tato literatura? Čemu slouží výho
da mezinárodního pomocného jazyka vůbec?
Je jisto, že by mohla vykonati mnoho dobra
pro šíření království Božího. Stejně je jisto, že
by mohla způsobiti i mnoho zla. kdyby jí bylo
použito ke zlému.
A Holandsku, v zemi téměř klasické činnosti
Katolické akce, byl založen Informační ústav
pro nekatolíky-esperantisty. Tiskem, rozhlasem
i dopisy šíří znalost sv. víry katolické mezi ne
katolíky. kteří znají esperanto. V téže zemi se
podjala skupina katolických knězi za vedení
P. J. ř. Smeehu vžena S. Č. J. úkolu posoudit a
roztřídit celou esperantskou literaturu podle ob
sahu mravního i uměleckého. Tato literatura
zde jednou již je a proto je nutno jí věnovat
pozornost.
Francouzové mají známý katalog »Repertoire
de 15.000 auteurs«, jehož autorem je G. Sagebonune S. J., v Holandsku sestavil seznam lite
ratury, oceňující jednotlivé spisy podle jejich
hodnoty umělecké i morální, kanovník Joris
Baers a vydal je j pod názvem »Lectuur-Repertoriumc. U nás pracu je o podobném katalogu P.
Schikora C. Ss. R. s kruhem spolupracovníků.
Nezdá se býti proto zbytečným, jestliže 8000
svazků esperantské literatury se stane předmě
tem pozornosti katolické veřejnosti a jednotlivé
spisy budou zhodnoceny se stanoviska umělec
kého, jazykového a zvláště nábožensko-mravního.
A co více! Literatura esperantská nám roste
takřka před očima. Chceme-li, aby v budoucích
letech měla tato literatura ráz katolický, je nut
no jí tento ráz dáti. V esperantu vyšlo na př.
celé Písmo svaté — ale zatím jen v protestant
ském vydání. Mají-li v esperantu vyjít knihy
rázu katolického—ať naučné či zábavné — je
nutno je psát nebo překládat. V naší české lite
ratuře máme, bohudík, celou řadu věcí, které
by obohatily i světovou katolickou literaturu.
Jsou to jak spisovatelé současní — Pecková
Assunta a Neviditelný prsten. Křelinova Dcera
královská nebo Amarú, syn hadí, přímo volají
no překladu — tak autoři nedávné minulosti ■—
Zeyer, Rais a mnozí jiní.
(Pokračování na str. 42.)
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G. Gopfertová-Gruberová: Stínítko lampy.
Panna Maria.

F. o. vík: Vozová cesta

Sv. Juda Tadeáš.

Josef Zahradníček: IIГС1

Zamlklá dálkou stop
a tichým vyznáním
jež vítr zašeptal —
jde tiše — jde za ním...

Když někdy zasáhne mne, pokáráním hroze,
Tvůj pohled odmítavý, cizí, přísný, strohý,
vždy zdá se mi, že vidím zvolna po obloze
plující a sluncem prosvícené řasoslohy.

Jít po ní do dálav
obzorem uhranut —
Jak nedočkavý splav .. .

Když uzřím obličej Tvůj zlehounka se zarositi
popraškem hněvu, mrazivým chladem zimy,
ne, já už Ti nevěřím, vždyť vím, že v síti
zlobných pavučinek o zápětí zas zazáří mi

A v měkkých záhybech
snad najdeš stopu dívčí —
jak touhu ve slovech ...

Tvůj úsměv laskavý.

Jiří Hiobíiek-: Kříž a chléb
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Stín starých lip jej ukolébá
při monotonní hudbě ocelích rojů
Když se noc skrývá do závojů
On neusíná na rozcestí
Třeba

On neusíná když se léto šeří
Jen barvy sesypou se kolem jeho spánků
zdobíce kámen jako kvítka v džbánku
posvěceném
Poutníku, proč lidé nevěří

je bdít i s pochýlenou hlavou
nad vzrostlým lánem černé hroudy
když z pohárů měsíc lije proudy
zelenomodré kamením i lávou

Vždyť neusíná v tichu bílých polí
Je třeba bdít pro slunce březnového tání
Proč lidé nevěří že pláče po klekání
pro jejich chléb že jejich smích Ho bolí

Judith.

Sv. Jan Nepomucký.

Antonín Bartušek:

Kašna na Velkém rynku

Jindy až příliš oddána
byla tvá ústa té řeči.
Jindy až příliš. Fontána
dopěla píseň a svědčí
do krajin Tritonových.

Viděly tváře bez těla
v předvečer tajemných svátků.
Leckterá z nich se zachvěla
v ústění divného zmatku
do tužeb nevyřčených.

V kanutí střídmém Vodnář snil
váhavě sen svůj kdysi.
Meteor padal. Zapálil.
Dívky zas myslely si
potají: Kéž by ženich!

Podloubí tenkrát patřil hlas
kroků, jež nedozněly.
Tlapky vod, které slýchalas,
úprkem slastným spěly
jednoho večera v báseň.

Zden ěk Rot řekl:
Sám sebou myslil pták, jenž ze mne
vyletoval...
Sunul se prostor, duch tíhl
vesmíry obnaženými, kde lilie
bytostí mocných se splétají
a přitažlivost duší a hvězd sálá.

V prostoru
Sám sebou myslil pták, jenž ze mne vyletoval,
dýchaje nerostů touhu,
mračnem proplouvaje, jímž slova rostlin jsou,
uvízl v prahorácli citů, zapadl.
kamení, vine se ve věčnost,

Leč ptáků jiných sta
a rostlin, kol hvězd se pnoucích
do plání astrálních s kalichem očí.
s kalichem moci i odevzdání.
Jen rostlina, pták, světlo a můj duch.
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К překladu je třeba kromě umění znáti též kládána i do jazyků, k nimž by se byl originál
dobře jazyk, z něhož překládáme, i jazyk, do jinak nikdy nedostal. Welzlova kniha Třicet ro
něhož se překládá. Proto je nutno ovšem též ků na zlatém severu byla teprve z esperantskéesperanto znát. Pro člověka s průměrným vzdě lio překladu přeložena do několika jazyků, me
láním je to celkem snadné; Tolstoj četl espe- zi jiným i do japonštiny a švédštiny.
rantské texty po dvouhodinovém studiu espeNěkolik týdnů — ne-li pouze dnů — chvilko
rantské gramatiky a nedávno čínský biskup vého studia, které obětuje český katolický stu
z Nankingu, Mons. Pavel Yu-Ping, se mu na dent nebo studentka naučení esperantu, mů
učil cestou z Číny do Evropy. К účelům lite že přinésti užitek mnohonásobný. Nemáme-li
rárním je třeba větší znalosti než pouze k ho možnóst všichni jiti do misií, můžeme všichni
vorové mluvě, ale námaha není celkem o mnoho aspoň pomoci, aby mohla misijně působit i v ci
větší. (V současné době, kdy všechny učebnice zích zemích dobrá kniha.
esperanta jsou rozebrány, Diecesní katolická
Tato práce nebude marná. Pan president Dr
akce v Hradci Králové, Jiříkova 258, esperant- Edvard Beneš, ještě jako ministr zahraničí, pro
ský odbor, může zprostředkovati každému zá hlásil: »Myšlenka jednotného jazyka dorozumí
jemci písemný kurs této řeči v 10 lekcích.)
vacího, jakým je esperanto, bude cennou všem
Nesmíme zapomenout i ještě na jednu okol upřímným pacifistům. Není již dnes utopií,
nost. Kniha, přeložená do esperanta, má daleko nýbrž problémem, na němž pracuje inteligence
větší okruh čtenářů — i když ne vždy větší po celého světa. Ujišťuji vás, že myšlenku esperan
čet — než kterákoli v jiném jazyku, neboť se ta budu všemožně podporovati.« Potvrdil tím
může dostati do rukou esperantistům z nejrůz pravdu slov sv. Otce Pia X., který již r. 1906
nějších národností. Z esperanta často bývá pře řekl: »Esperanto má velkou budoucnost.«

ZE ZÁPISN ÍKU STARÉHO PROFESORA
Různými způsoby lze usilovat o to, aby stu
denti při úloze neopisovali. Buďto tak, jak to
dělával náš kolega R., že dal žákům thema a
pak si stoupl na poslední lavici, aby odtud ostří
žím zrakem mohl pozorovat celou třídu a po
střehnout každé nedovolené hnutí žáků. Tento
způsob je velmi účinný, ale je otázka, je-li dů
stojný. Také je možno dát žákům thema a říci
jim prostě a dobromyslně, jak činíval kolega \ .:
»A pracujte pokud možno samostatně.« Kdyby
aspoň neříkal: »pokud možno.« Rozumí se, že
tc žáci brali podle svého a samostatně pracovat
pokládali za nemožné. 1 o je způsob sice důstoj
ný, ale neúčinný. A znám ještě jeden způsob.
Jeden pan profesor dával kvartánům úlohu
z franštiny tak, že jim ji napsal na tabuli a
řekl, aby to prostě opsali. A dodával: »Však vy
tam naděláte ještě dost chyb a já budu mít
dost co opravovat.« A tento způsob byl ovšem
neúčinný a nedůstojný zároveň. Nejdůstojnější
by bylo, kdyby se žáci styděli opisovat a po
kládali to za nečestné. V Anglii se neopisujc při
úlohách. Stalo se, že česká studentka, která tam
studovala, opisovala. Výsledek byl, že všechny
spolužačky jí opovrhovaly. U nás by se jí to
nestalo.
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Dějí se pokusy, aby třída měla podíl na kla
sifikaci. Tím se má zabránit známkování ne
spravedlivému nebo nepřesnému. Třída někdy
ví lépe než profesor, co kdo umí, a hlavně, jak
kdo ke svým vědomostem dospěl. Způsoby se
navrhují různé. Buďto třída veřejně jakousi
aklamací určí známku, nebo se to udělá tajně ja
kýmisi hlasovacími lístky. Nejsou s tím ještě
zkušenosti. Podle dosavadního se zdá, že studen
ti více hodnotí nadání než píli. Většího uznání
si dobývá žák vtipný než pouze snaživý. Dříčství. šprtáctví, biflířsvtí a jak se to kde nazývá,
není tuze ve cti. Píle bez nadání není ovšem
mnoho. Ale nadání bez píle není nic.

•
Jeden sekundán napsal do úlohy, že v čekár
ně svého strýce, který je lékařem, viděl obraz
milostného Samaritána. Paní profesorka mu to
ovšem opravila na milosrdného Samaritána a
neopominula mně to povědět v přestávce. Ujal
jsem se ihned obhajoby nebohého sekundána
řka, že to jeho pochybení nejen že není tak zlé,
ale dokonce, že se v něm skrývá hlubší smysl.
Nejen ve staré, ale i v nové češtině znamená mi
lost také dobrotivost, laskavost, slitování, přízeň,
odpuštění, prominutí, l ak přece to bereme ve

rčeních: král z Boží milosti, žiti z něčí milosti,
pustiti někoho u zkoušky z milosti, nechtíti žád
né milosti, prošiti o milost, vzdáti se na milost
i nemilost. Latina rozlišuje: amor — to je láska
žádostná; car itas — láska přejícná. A my pro
obojí užíváme slova láska. Co všecko se jím
označuje! Vášeň, smyslnost, chtivost, flirt, těles
ná žádost, smilstvo, cizoložství — to všechno
dnes nazývají lidé láskou. A toto bezmála již
znesvěcené slovo má označovat i lásku к Bohu a
bližnímu. Jak bychom uvítali nějaké slovo, kte
ré by nám znamenalo to, co latinské caritas. Vý
raz milost je. bohužel, již zadán v mluvě theolo
gické pro gratia. A tak si vypomáháme altruis
mem, humanitou, filanthropií a kdožví čím, ale
to zase není caritas, poněvadž jednostranně vy
jadřuje jen poměr člověka к člověku. Caritas
však znamená jednu nedílnou lásku a jednu a
tutéž povinnost: milovat Boha v člověku a člo
věka v Bohu. T hledá se milostný Samaritán,
který by nalil oleje a vína do ran lásky oloupe
né o svůj nejčistší význam a polomrtvé ležící
mezi Sodomou a Babylonem.
•
Vypravoval mi doktor technických věd, že ze
snulý Arne Novák se ho se zájmem dotazoval
na jeden jeho vynález. Když vyslechl všechny
podrobnosti, ptal se. zdali ten stroj již je po
staven. »Ne,« řekl technik, »zatím jen model.«
»A jakou máte jistotu, že ten stroj půjde, až se
postaví ve velkém měřítku?« tázal se Arne No
vák. Takovou otázku nečekal technik od filo
loga a profesora literatury. »Vy znáte, prosím,
zákon mechanické podobnosti?« tázal se tech
nik. »zákon, podle něhož propočty platí jen do
určité velikosti?« »Ten zákon neznám, ale mys
lím si, že jako nelze udělat z povídky román ien
nějak vm rozšířením děje, tak že nejde udělat
z malého stroje velký jen pouhým zvětšením
rozměrů.«
Tuto rozmluvu bv měli znát а к srdci si vzít
všichni vychovatelé, kteří si myslí, že dítě se
liší od dospělého člověka jen tělesnými rozměry.
•
Někteří staří kazatelé už dávno před Spenglerem předvídali možný zánik západní kultury
v Evropě a říkávali, že až Evropa bude odkřesťaněna. připluje к jejím břehům nějaký černoš
ský misionář, aby jí znovu hlásal Krista. To se
mohlo chápat jen jako kazatelské přehánění. Ale
předzvěst už je tu. V č. 8—9 revue La vie intellectuelle (srpen—září 1946) je článek černo
cha Aliouna Diopa A propós ďurie phrase de
Sartre, v němž je vyloženo stanovisko afrického
negra к tak zvané existenciální filosofii, kterou
po německém filosofu Heideggrovi papouškuje
ve Francii Sartre. To tam je jasné galské mvšlení: život je uvrženost v bytí, předmětem filoso
fie není svět, nýbrž lidská existence a ta exi
stence není nic jiného než bytí к smrti: z nicoty
se člověk vynořil a do nicoty spěje. Na to říká
Alioune Diop. že tohleto je vše zcela cizí duši

negra. Negr, jsa uvržen v bytí vezdejší, shledá
vá je zcela příjemným a dobrým a docela nic
proti němu nenamítá. Negr vidí v životě svátek.
I když si uvědomuje podmíněnost své existence,
žije radostně: mluví pomalu, jako by slova měla
chuť, i nejmenšího přítele přijímá slavnostně,
pracuje a bije še s vírou, tančí celou duší při
rytmech tam-tamu, kreslí, vyřezává a modlí se.
Je to člověk přirozený. Nemá, pravda, kultury.
Ale kultura předpokládá určitou dávku pessimismu. Lidé se kultivují, poněvadž se pokládají
za špatné. Negr se nekultivuje, poněvadž se neoškliví sám sobě — či lépe řečeno, nikdo mu ne
namluvil, že je ošklivý. To je tedy ta předzvěst
kázání černošského misionáře, který jednou při
pluje do Evropy.
•

V Písmě (Gen. 24.) se dočítáme, jak Abra
ham hledal nevěstu pro svého syna Isáka. Ne
přál si, aby si jeho syn bral manželku z dcer
chananejských, neboť Chananejci byli pohané
— zřetel к hodnotám náboženským. Proto vy
slal svého služebníka Eliesera do Mesopotamie,
kde žili dosud jeho příbuzní, aby odtud při
vedl manželku Tsákovi. Elieser se vydal na
cestu a přišel až к městu Háránu a tam odpo
číval u studnice. Nedotazoval se, která dívka
v tom městě je nejbohatší, nejsličnější, která
umí nejlépe zpívat nebo tančit (hodnoty nižší),
nýbrž modlil se takto: »Hospodine, Bože pána
mého Abrahama, poikej se, prosím, se mnou
dnes, a učiň milosrdenství s pánem mým Abra
hamem. Hle, já stojím blízko studnice vody a
dcery obyvatelů tohoto města vyjdou vážit
vodu. Protož děvečka, kteréž já dim: Nachyl
věderce svého, ať se napiji; a ona odpoví: Pij,
ano i velbloudům tvým dám nápoj; tať jest,
kterouž jsi připravil služebníku svému Isákovi: a skrze to porozumím, že jsi učinil milo
srdenství s pánem mým.« A přišla ke studnici
dívka velmi krásná, Rebeka, dcera Batuelova
— a když ji Elieser požádal, aby mu dala pít.
napojila ho ochotně a nabídla se. že i velblou
dům jeho dá piti. I zaplesalo srdce služebníka
Abrahamova, neboť poznal, že Hospodin ho
vyslyšel a dal mu najiti tu pravou, totiž tu,
která měla dobré srdce (hodnoty mravní). A
tak vidíme, jaké jsou cesty naše к lidem —
často dlouhé dny a týdny pouští, s velbloud v
zmatků, vášní a sebeklamů: a vše záleží na
tom. dovedeme-li se zamvslit a umíme-li se
modlit u studnice haranské.

Je snadnější napsat deset knih o výchově
než vychovat jediného pořádného člověka.
Každý, kdo někoho něčemu učil, prožil poku
šení vyučovaíelského pessimismu. Ale třikrát
blažen, kdo mu nepodlehl ani ve chvílích nej
těžších. kdy se mu zdálo, že na tom není
o mnoho lépe než Lichtenberg, který učil tele
aportovat. Po delší marné námaze prý řekl.
Čím je to tele starší, tím je z něho větší vůl.
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Co Esop nenapsal . . .
Podobenství o kaluziné
Kalužina. Nevzhledná. Ne
čistá.
Již zapáchá!
Však, pohleď do ní! Co
zříš?
Slunce! Oblaka!
"Zádnú malíř to zrcadlení
nevystihne a žádný básník
její líbeznost nevyzpívá.
Ty jdeš a — napliješ do
ní!
Ten člověk je opravdu
špatný. Je nečistý, je bídný!
Pohrdáš jím, straníš se ho.
kamenem hodíš.
A hle, ten člověk má sluň ce v duši.
Ten člověk má v srdci
oblaka.
Ten člověk má v hlubinách
srdce tisíce strun.
Čistotu, mírnost, laskavost,
pokoru, lásku ...!
Ten člověk se nenaučil
hrát. A stačilo by mu jen
říci: — Bratře, takto vezmi
do ruky nástroj duše své.
tuto smyčcem táhni, tuto
ztlum a tuto dej hovořit pla
meni!
Ale ty jdeš nevšímavě. Ho
dil jsi kamenem po bratru
svém!

Černost
Poletují divoké včely.
Poletují, vyletují, pracují
a zpívají.
Blíží se medvěd.
Chce brát. A neshromaž
ďoval.
Štípne-li včela, musí —
umřít!
Však ona se neskryje, ne
uletí! Brání rodný úl!
Hle, kolik to mrtvých včel
leží na zemi! Všechny jsou
mrtvé.
Co odpovíme my?
My, korouhvičky papíro
vé?
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Z DUCHOVNÍHO ŽIVOTA
M. M. Pliilipon O. P.:

Svatá Terezie Ježíškova
Svatá Terezie Ježíškova nechala stranou vše. co se obvykle
nazývá trýzněním těla. Nevěřila v ně. A až na některé vý
jimky byla proti němu. Z počátku se .domnívala, že má jít
cestou kajícných úkonů.
„Vábila mne kajícnost.” vyznává, „ale nebylo mi nic dovo
leno, abych té touze vyhověla. Jediné mrtvení, které mi bylo
dovoleno, bylo umrtvování sebelásky, a to mi prospívalo více
než úkony tělesné kajícnosti/’ Později obdržela dovolení, aby
se oddala přísnějším úkonům kajícím. Chtěla nosit na prsou
kříž s ostrými železnými hroty. Onemocněla z toho. Místo aby
se mrzela nad svou neschopností jako jiné hrdé duše příliš
naplněňé sebeláskou, poznamenává pouze: ..Vidíie. že velké
úkony kajícnosti nejsou pro mne. Pán Bůh ví, že po nich
toužím, ale nechtěl, abych je kdy uskutečnila, neboť jinak
bych nebyla onemocněla pro takovou maličkost. Ostatně bych
v tom našla příliš mnoho potěšení a přirozené uspokojení se
může velmi dobře připojit i к nejpřísnější kajícnosti/’
V této zkušenosti — a neschopnosti viděla Terezie pokyn
Boží Prozřetelnosti a počala hledat svatost jinou cestou. Vě
děla, že některé úkony kajícné mohou být i překážkou spo
jení s Bohem a že démon klame často duše šlechetné, ale ne
prozřetelné tím, že je pudí к výstřelkům, které jim škodí na
zdraví a překážejí v plnění povinností. Viděla v tom také tou
hu líbit se sobě. Přiznala se, že na počátku svého řeholního
života napodobovala svaté tím, že činila pokrmy nechutnými.
Ale nechala toho. „Je-li jídlo dobré.“ říkala, „děkuji Bohu;
je-li nedobré, jím je za pokání. Toto nehledané pokání se mi
zdá jistějším a více posvěcujícím.“
Nic není tak charakteristické po té stránce jako její reakce
na strašná mrtvení blahoslaveného Jindřicha Susona. Dali jí
Číst životopis toho slavného mystika dominikánského.
„V životě blahoslaveného JindřichaSusona,“ svěřila se matce
Anežce, „mne zaujalo zvláště jedno místo: přednost boje du
chovního před tělesnou kajícností. Milá matičko. Pán Bůh ne
chtěl, abych byla obyčejným vojákem. Vyjela jsem do boje
jako vyzbroienv rytíř, abych zápasila sama se sebou v oblasti
duchovní odříkáním a skrytými drobnými oběťmi.“
Poznavši sama z vlastní zkušenosti, že mnoho duší se nikdy
nepovznese к dokonalosti, budou-li musit kráčet cestou mimo
řádného mrtvení, nahrazuje s velkou smělostí a svátou svo
bodou asketismus velkých úkonů asketismem úkonů drobných
přesvědčena, že těmi drobnůstkami se duše snadněji dopra
cuje ryzí lásky. „Kdyby všechny duše, povolané к dokona
losti. musily konat velké skutky kajícné, Spasitel by nám to
byl řekl. Ón však pravil, že v domě Otce nebeského ie pří
bytků mnoho. Jsou-li tam příbytky velkých duší, příbytky
Otců pouště a mučedníků kajícnosti, jsou tam i příbytky ma
lých dítek. A naše místo je tam.“
Prohlásivši Terezii za svátou, schválila Církev i její du
chovní nauku. I když nezavrhuje dřívější formy starého asketismu, zaručuje nám neomylně, že nový asketismus drobných
obětí je pravou cestou svatosti právě tak, jako asketismus vel
kých úkonů kajících. (La vie spirituelle. Oct. 1946, p. 402-6.)

Alojz Stankovič:

NEZNÁMÍ hrdinovia

priepasf, kde rohatí čerti vidlami naberajú
zlých Tudí a vyprážajú ich nad ohňom?
— Nie, ani to neverím.
— A že koho tu kňazi pokrstili, ten pojde
ta hoře a koho nie. ten musí dolu? Alebo, že
komu sa podaří stať sa pápežom, to je už poloboh, lebo sa nemóže pomýlit!?... Potom len
neviem, prečo ich nedajú sudcovaf na medzinárodné zápasy.
— Drahý Viktor, to som ja nikdy neveril. —
zasmial sa Stáno.
— Správné. Teda nie si veriacim katolíkom.
— To som. Ale čo si spomínal. s tým nemá
katolička církev celkom nič spoločného.
— Ako to?
— To predsa církev nikdy nehlásala. To si
ty pochytal pravděpodobně od takých, ktorí
ju alebo nepoznájú, alebo zlomyselne očieriíujú. A ešte sám si to poriadne pomiešal, lcbo
si tomu nerozuměl. V katolíckej viere nie je
niČ takého, čo by sa protivilo zdravému ro
zumu.
— Dobře, ale prečo vtedv neverí aj inteligencia ?
— A kto ti povedal, že neverí?! Pozři, všetci
kamaráti, s ktorými som ťa seznámil, patria
medzi najlepších žiakov. A všetci sú lilboko
nábožní... Ja mám tiež otecka. Je profesorom
v hlavnom meste. a tiež je nábožný. A keď
skúmaš bližšie, zistíš, že vačšina profesorov
nielen u nás, ale i na univerzitách, ba priamo
vedcov. je nábožensky založená. A móžem
tvrdit, že čím vyššie ideš čo do vzdelania a ge
niality. tým viac stúpa percento nielen veriacich, ale priamo nábožných. O tom sa móžeš
aj sám presvedčif.
— Neviem, čo ti mám na to odpovedať. Ale
je to zvláštně, že som o tom nič nevedel.
— Ja ťa chápem. Nemóžeš povedať, že ne
věříš, lebo náboženstvo vóbec nepoznáš. Ale
dám ti піекоГко knih. Prečítaj si ich a potom
mi povieš, či neveríš, dobře?
Stáno mu podal піекоГко knižiek a Viktor
začal v nich letmo listovat.
— Vieš, Stáno, ja ináč skoro nič nečítám. Iba
noviny a napínavé romány. Ale na toto sa pozriem ešte dnes. Hněď, ako prídem domov. Už
preto, že mi to ty ponúkaš. Ale aj ináč. Za
číná ma to trochu zaujímat. Vieš, najmä preto,
že som dosial’ nemal ani potuchy o takom
n iečom.
— Dobré, dobře, Viktor. Ale pamataj si, —
pokračuje — že toto nie je napínavé čítanie.
Tu pojde o tvoje životné rozhodnutie. A sú
lén dve možnosti: Alebo máš volu preštudovať si to, a potom sa třeba do toho dat vePmi
vážné, alebo si na to pohodlný, a potom ne
budeš mať z toho veta. Ubézpeču jem fa však,
že stojí to za námahu: keď vnikneš do podsta

Román

ty věci, celkom inak sa budeš dívat na svět.
A nefakaj sa, keď niečomu neporozumieš ale
bo ti bude niečo nejasné. Len příď ku mne,
a porozprávame sa o tom. Lebo teraz budeš
na přelome. A ak si nevyriešiš každý problém
hněď, nahrnie sa ti ich za krátký čas teďko, že
si s nimi neporadíš, stratíš trpezlivosť a dosta
neš sa do hrozných duševných bojov. Možno
ešte horšie ako .. .
*
Len čo prišiel Viktor domov, dal sa do čítania. Už to bola uňho neobyčajná vec. A čo
viac: Viktor presedel při čítaní celé odpoludnia a večery.
A nie len to.
Stal sa zamlklým. Hovořil málo, ba skoro
nič. Zato tým častejšie sa schádzal so Stanom.
Spolu pretriasali otázky, ktoré boly pře Vik
tora celkom nové a uskutočnenie ktorých zna
menalo dokonalý převrat v celom spósobe ži
vota. Viktor to cítil. A bol na vážkách. Rozum
sa sice staval za nové myšlienky, ale city a
celé podvedomie bolo v príkrej opozícii.
O každý problém musel Viktor tvrdo bojo
vat, s každým problémom sa musel vyrovnat
od základu; nejestvovalo ešte formovanie ži
vota: on si musel život najprv vytváraf.
Stáno s účasfou sledoval tento Viktorov boj.
Snažil sa mu z očí vyčítat každú fažkosť a odstrániť ju čo najrýchlejšie a najdókladnejšie.
Doteraz to išlo. Veď námietky boly často tak
malicherné, že by na ne bol vedel odpovedať
aj primán. Stáno však vedel. že vífazstvo
v tomto nivšlienkovom boji ešte neznamená
všetko. Za ním musí následovat ešte boj o prak
tický život. Chválabohu, dosiat išlo všetko
podl’a plánu. A Stáno mal takú radost, akú
dosial azda nikdy v živote ...
Až jedného dna ...
*
Viktor prišiel ku Stanoví ako obvykle, ale
bolo vidno na ňom, že je nervózny, ba rozčúlený.
— Stáno, počuj. Mám stále taký dojem, že
musím bojovat proti tomu, čo mi hovoříš. Akobv ma nějaký pud hnal do bezohTadného boja.
Ale teraz už tak určité vidím, že je to márne.
Nemóžem už odporovat... Nie! Vyliíčené!
Vieš. je to také zvláštně! Vidím nový svět.
VŠetko má svoje miesto, všetky kolieska a zúbkv zapada jú .. . Nikde nie je medzera ...
— Ale. Viktor, veď si mal totko pochyb
ností ...
— Pochybnosti? Viem. ale kládol som si ich
do cesty len zo zúfalstva ... Keď som už videi,
že mi nič nepomóže ... že budem porazený ...
— Porazený? Prečo hovoříš porazený? Prá
vě to bude tvoje vífazstvo. Jedine vo viere
budeš mat oporu proti náruživostiam. Len
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ona fa móže spravit vífazom nad nimi!
— Tak? Teda tu je ten kořeň! — vyhřkol
Viktor a celkom očervenel. — To som vedel
to som vede!... Nie, nepodaří sa vám to!
Pre Boha, Viktor, co to má znamenať?
— Čo? -- kričal Viktor celkom bez seba. —
Už viem, n< čom som. Teda, ak uvěřím, musím
sa zriecť pit ia, čo?
— No, postupné. Budeš mať predsa v Bohu...
— Áno! A potom, pravda, aj karát, aj fajčenia, aj zábav a tancov, aj kina aj ... aj ...
Všetky radosti... Všetko. Aj ... hej. A potom
mám žiť uzavretý ako mnich ... Nikdy sa nezasmiaf ...
— Viktor, myslíš, že sine my nie dosf veselí?
— Nie! Nehovoř už nič! Už viem všetko! To
bol obyčajný podvod! Nemysli si, že som fa
nesledoval, keď si chodil к tomu farářovi...
To ste sa sprisahali proti mne? Nie, nič nechcem, nijaká, vieru! ... Tak mi bolo dobře
ako som žil dosial’. ..
— Ale, Viktor ...
— NiČ, nič... NiČ nechcem poČuf! Už vás
poznám! Nič nechcem od vás!
— Viktor, pře Boha! Vzpamätaj sa! Nevieš,
čo robíš. Veď je tu ešte svedomie! To sa nedá
zabif podplatif. ani udusif pijatykou! Prosím
fa, nezahráváj si! Na to ešte každý doplatil.
— Cha-cha-cha! Svedomie? Nerob sa deckom! Videi si už niekedy svedomie? A kdeže
vlastně je? V hlavě, nohe, v kolene, alebo kde
u čerta!?
— Viktor, zadrž! Chceš sa sám oklamaf?!
Veď si Vni ešte včera rozprával o tom nádherné
myšlienky.
— A ty si to veril? Nesmysel! Ja už roky
hTadäm to svedomie. ale ešte neinal som Čest
stretnúf sa s ním ...
— Tak? A čo keď sa s ním veFmi rýchlo
střetneš? Co urobíš potom?
— Ale netárai! Ja som už dospělý, viem ...
A vóbec... Už dosf! Nechcem nič počuf!
— Viktor, prosím fa ...
— Dosf, dosf. dosf ... Nemal si ma radšei za
chránit ... Ale už nechcem maf nič s vámi...
a ...
Viktor sa otočil a odchádzal. Odchádzal?
Nie. utékal . .. Preč. preč. Kam? Ani sám nevedel... Len nreč! Potom však, zrazu zastal,
nnnhzeral sa dooknla. či ho nik nevidí a...
Dal sa znovu do běhu ako šialený... ku „svo
je!“ krčme.
Stáno bol tiež bezradný. Stál chvíTu nenohnn+e. Rukv sa mu triasly a nohv bolv akohv
priklincované. Lan toTko cítil, že mu hrdlo
sovrel prenikavý hol’...
*
Bola už poriadna tma. keď sa Viktor vysy
pal z krčmv. A obraz sa opakoval.
— ... to bolo dobré. — mrmTal si nopod nos
ako by chcel seba samého presvedČif. — Ano
teraz som im dal ... Velmi múdro. Viktor .. .
ty si celkom ... niekedv ... hyk! ... smělý ...
ani som ... nevedel. Teraz máš už pokoj ...
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Hej ... vypiješ si.. . nebude ti to nikto vytý
kat... Bysfu! To víno bolo fajn... to bole
dobré víno ... a tá sliv... slivovica ... Hej ..
Teraz mám pokoj s tým ... Stáno, rozuměl si?
Nechcem maf nič s tebou .. . vykašlem sa na
vaše ... hyk! náboženstvo ... Sprostosf! ...
Co? Nedáš mi pokoj... Co si povedal?...
Sprostý fana ... tizmus! Rozumieš? Nepošlá eb
nem fa! ... Budem sa zabávaf ... a ja budem
rozkazovat... Co som hovädo, aby som posláchal? Už ... som nie dečko ... A aby si ve
del .. . nieto Boha ... To si si vvmyslel ... mňa
neoklameš... Čo chceš ešte? Že som nevďačnv?... Netáraj. Veď si ma nie ty za
chránil... ja... to som... ho ja odstrčil...
Ja som ho zbil... ty si sa predsa bál ... A ...
Ostatně, hyk!... To bola a i tak tvoja po
vinnost ... A ja som ti zaplatil ... Nechcem
fa ... Obráním sa sám ... Nevidíš? ... Som
silný ... No ... kto ma pride škrtit... zabijem ho ... celkom. Bude mrtvy ... takto ...
Viktor hádzal rukami na všetky strany, akoby chcel opravdu niekoho zabif. Ale zrazu ..
Co sa stalo?
Pritackal sa к štípu. Celkom tak ako toho
večera. Pravou rukou vrazil do něho takou si
lou, že vykríkol od bolesti. Zvalil sa a přestra
šené pozřel dohora. V podvědomí vynořil sa
mu neznámy muž a ... dvoje rák ako kliešte.
Ústa sa mu zasekly, hlas ostal v hrdle a len
po.Šepky vyrážal rýchlo slovo za slovom.
— Nechajte ma, prosím vás! Nie... neza
bité ma . . . nemám ani haliera .. . Ba . . . mám
Mám veta peňazí... dám vám ... len ma ne
chajte ... nechcem ešte zomrieť ... mám veta
hriechov ... nechajte ... Och! Moje hrdlo! Du
sím sa ... Pomoc!!!
Bol to strašný výkřik Viktor za zmietal pod
stípom, chytal sa za hrdlo a odbíjal neviditefné kliešte, čo ho škrtily. Potom vrazil ešte
raz do štípa a dal sa do krčovitého běhu.
— Stáno! Stanko, prosím fa ... pomáháj ...
Veď ma škrtí... Zastav ho... ja som tvoj
pria tel'... Udobříme sa ... Chytro, dobehne
ma ...
Viktor vrážal do všetkého, čo mu bolo
v ceste. Klátil sa medzi dvorná radami domov
s jednei stranv na druhá. Vpředu uzřel silnejšie svetlo.Vvsilený dobehol na akési námestie.
Onrel sa o bránu a oddvehol si. Světlo a blíz
kost Tudí ho pomalv usnokoiilv. Keď však
nri.šiel к sebe. pocítil nalčivá bolest odřenin.
Znovu vykročil а тгтГаї pod nos.
— Zbabelv si. Viktor... Aká sprostost..
Veď toho už iste zavřeli ...
Keď došiel horko-fažko domov, zvali] sa
ako bol na posteT a od ustatosti za krátký čas
zaspal. Ale mvšlienkam neunikol. Lebo sen,
ktorý ho prenikol. bol tak intenzívny, že mu
ostal v pamäti so všetkými detailmi cez celý
život.
*
Zdálo sa mu, že bol na veTkom shromáždění.
Ohromná miestnosf. áplne nabitá poslucháčmi.

Za stolom stál řečník a liádzal clo obecenstva
ohnivé šlová. Všetci poctívali so zatajeným
dychom ...
Ale ktože bol ten řečník? Veď som ho ja
už niekde videi... Kde to len bolo ... Taký
známy a nemóžem sa rozpamätaf ...
Vtedy doletěly к němu ohnivé šlová.
— Svedomie, počujete, svedomie sa nedá
ani zabit, ani podplatit, ani násilné udusit
pijatykou! Nie, nie! Nik mu neunikne!
Tak nějako hovořil. Teda predsa je to
Stáno. Nemóže byť iný ...
Odrazu ostrý smiech přerušil napnuté ticho
Všetci sa okamžité obrátili. Áno, bol to on,
Viktor. Hej, Viktor sa zlomyselne smial
najma keď videi, ako tým omráčil obecenstvo.
— Cha-cha-cha, svedomie? Cha-cha-cha ...
Ja som sa s ním ešte nestretol. Cha-cha-cha..
A potom? To už Viktor nechápal. Ako je to
možné? Veď nielen on sa smial, ale všetci..
Celé publikum, všetci tí mládenci, ktorí před
chvítou napnuté sledovali každé slovo...
Všetci sa dali do smiechu.
— Cha-cha-cha, — burácelo sieňou. — Sve
domie?! Cha-cha-cha...
A teraz sa Viktor zarazil. Přestal sa smiať
a vyjavene sa pozeral na poslucháčov. Všetci
postávali a řehotali sa, až ich tak hádzalo.
O chví Ги bola už miestnosť celkom prázdna.
Tam vzadu odchádzal posledný. Skutočne, on
je to... Stáno! Ako 1’útostivo pozerá za odchádzajúcimi! Běhá od jedného к druhému a
tahá ich ... Každého zvlášť ... za ruku. Ale tí
sa mu rehocú do tváře ...
Viktora bodlo v duši. Nemal to predsa uro
Obzrie sa ...
bit. Teraz pocítil na sebe odo dveří Stanov
Zase nič ...
pohl’ad: Po tváři sa mu kotula slza ... Plače ...
Ale nie. Aká sprostost! Veď tu nikoho niet!
A neznámy je predsa blízko něho. Dokonca
cíti jeho dych ...
Kde je to? Nikde nič... Len samá tma.
Zrazu cítil, ako padá do nej. Do tmy. Do
Přidá do běhu. Darmo. Akoby stál len na
úplnej tmy. Akoby do priepasti. Stále a stále mieste. Všade tma ako predtým. A neznámy je
padá... Až dopadne na dno, bude po ňom. stále za chrbtom.
Rozmliaždi sa na kúsky.
— Che-che-che ... Ty mi chceš ujsť ? To sa
Ale, kde je dno? Veď padá už hodný čas a ešte nikomu nepodařilo ...
— Kto si?
dno sa neblíží. Žalúdok sa mu dvíha... Ilróza..,
A ešte stále padá... Ach, keby už přišlo dno
— Nepoznáš ma? A predsa chodím všade
aby sa roztrieskal... No on len padá... s tebou a sprevádzam fa na každom kroku ..
— Čo to hovoříš! Ešte som fa nikdy nevidel
padá..
— Ja som svedomie!
Nie! Ako sa mohol tak zmýlit?! Veď predsa
kráča po zemi. V úplnej tme. Celkom sám.
— Tak? To si ty? ... Nebojím sa ta!
Přišlo mu na rozum, kol’ko trápenia mu už
Nikoho nevidno.
A zase sa zmýlil... Niekto je při ňom. Cíti spósobilo.
to určité. Celkom blízko!
Čo chceš, — obořil sa v zlosti naň — zabijem
ta!
— Je tu niekto? — zakřičí mimovol’ne ...
Nič.
Nevedel, ako je to možné, ale rýchlo vy-— Kto je tu? — zašepká potichu, lebo sa tiahol z vrecka revolver.
zlakol svojho hlasu.
Bum, bum!... Nič... Znovu dve raný...
Zase nič.
Zase nič! Len za chrbtom sa ozval zase vý
Hmatá rukou dookola... Celkom nič. A směšný řehot. Bleskurýchlo střelil tam niepredsa cíti s najvačšou istotou, že niekto je při kol’ko rán. Ale rozmazaná postava sa len řeho
ňom.
tala. Viktor cítil, ako mu drkotajú zuby
Náhle sa schytí a pustí do běhu. Ale kam tc v smrtel’nej úzkosti.
utéká? Všade celkom rovnaká tma ...
— Che-che-che, čo si sa zbláznil? Ty ma
— Cha-cha-cha. — počuje za sebou smiech. chceš zabit? Che-che-che ...
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Vtedy sa zobudil, celkom zmeravený od
strachu. Neodvážil sa ani pohnúf. Len očanr
sa usiloval preniknúf černu tmu. Konečne sa
osmělil, ale jeho hlas sa triasol.
— Kto je tu?
Nič.
— Je tu niekto?
Zase nič!
Opatrné sa poohliadol, ale nevidel nikoho
Bol len sám ... Na posteli... V šatách, úplné
mokrých od potu. Kde-tu cítil pálčivé bolesti
odřenin.
Azda by sa i rozpamatal. Avšak ako sa sústrediť? Cítil, že mu hlava hoří a mozgom sa
valí bez ladu a skladu celý labyrint myšlienok
ktoré nijako nevedel usporiadať.
No predsa sa mu podařilo vstat. Oboma rukami chytil si hlavu, ani keby chcel zabrá
nit, aby sa nerozskočila, a horko-ťažko sa vyvliekol z izby ...

malej postavy, ktorá sa křčovite triasla v nočnom chlade.
— Pře Boha, Viktor! — vykríkol Stáno od
prekvapenia a radosti.
— Hej, ja som to ...
— Co sa stalo?
— Vieš ... Odpust mi, prosím fa .. . — vyhřkol jedným dúškom.
— A preto si prišiel? —
— Ano . .. Dlho som sa nemohol odhodlat.. .
— Aký si dobrý, Pane, — zašeptal Stáno
a tvář mu zažiarila nadzemským jasom.

3
Ja som sadil, Apollo podieval, ale Boh dal
vzrast. A tak ani ten, kto sadí, nie je nič,
ani ten, kto polieoa, ale Boh, ktorý dává
ozrast... no každý dostane odměnu pódia
svojej práce. (1. Kor. 3, 6—8.)

*

Stáno sa v noci tiež prebudil. No nie od
hrózy a strachu, ktorý ho svieral právě pre
Viktora, ale od nějakého buchotu.
Naddvihol hlavu a pozřel sa dookola. Silné
údery na okennú tabufu znemožnily mu každá
pochybnost. Chvílu počúval, potom vyskočil
z postele a pristúpil к oknu. Dolu uzřel tieň

Už štvrtý den mal Viktor vysoká horúčku
Jeho otec chodil nervózně hore-dolu po izbe.
— Co myslíš, mami uzdraví sa? ...
(Pokračování příště.)

Epigramy
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./ ak na to
Ormuzd s Alirimanem v stálé hádce,
vysvětlili zlo je těžká práce.
Slovy jinými lze říci krátce:
spolupráce značí spolu prát se.

Útěcha z filosofie
Když zle je, těší filosofie
a člověk všechno vidí jiným zrakem.
Jak otrne, zas neřád starý je
a raduje se s Venuší a Bakchem.

Pythagoras
Nač přít se? On to řekl! Autos efa!
Už necení se harmonie světová,
leč to i nyní nejlepší je trefa,
když národ к mlčení se řádně vychová.

Heslo dne
Kde nejsou ctěni rodičové,
tam neřád zavládne a svár.
Přežitek! Heslo máme nové:
tož mladí vpřed a zhyn, kdo stár!

Motiv z Feuerbacha
Člověk jest jen to, co jí — tot celé lidství.
Jídlo vzdělání je základ jediný.
Kuchyně a záchod určujž písemnictví,
stačit knížky kuchařské a noviny.

Naučení časové
V přírodě je snaha po jednotě,
filosofie je věda o řádu.
Proto nekoukej jak slepé kotě,
hezky sjednot se a dělej parádu!

v

Studácký život v kostce

Ve škole chrň

Ze školy frr.

Do školy prr.

Balada chemická
»Povězte mi, Oprchale, cože rány svírá?«
Žák ten chrabrý vstane, bledne, vyděšeně zírá.
»Kamenec ten tohle dělá,« řekne potom směle,
»nebo také čarodějná šťáva z jitrocele.«

— »A nyní si ukážeme pokusy zas nové,
rozžehneme tuto čile světlo kahanové.
V této láhvi máme vodík, račte pozorovat,
к plameni když přihlížím ho, bude explodovat.-

»Řekněte mi tedy dále, co se dobře dává,
je-li něčí hloupá hlava bolestí až žhavá?«
»Na tak těžkou bolest hlavy pomoc není jiná,
nežli, skočit do lékárny, koupit ,Aspirina.«

Zalezli jsme pod lavice, každý hlavu schoval,
a ten vodík opravdu dnes řádně explodoval;
Co prófova mysl snila,
náhoda to vyplnila.
Dodnes máme v posluchárně na stropě flek bílý,
důkaz to, že pokusy se jednou podařily.

»Velmi dobře, sedněte si,« profous vlídně praví,
a žáčkovi do notesu velmi dobrou vpraví.
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Jak se mluví
Křesťanství je již dnes příliš zastaralé, neboť učí
pasivitě: Ublíží-li ti někdo, neodplácej zlým a necli
si to líbit.
Křesťanství úČí, žp nelze zlo přemoci zlem, násilí ná
silím, křivdu křivdou. Л dále učí, že nemůže zlo pře
máhat v jiných, kdo je nepřemůže v sobě. Ublíží-li
mi někdo, je prvním hnutím mysli touha po pomstě.
Křesťanství učí. že toto hnutí mám ovládnout. Je to
snadné? Zajisté že ne. Л tak mne křesťanská nauka
vyzývá ne к pasivitě, nýbrž к nejvyšší aktivitě,
к hrdinství sebevlády. Ten smysl má také výrok Spa
sitelův: „Udeří-li tě někdo v pravé líce tvé. nastav mu
i druhé.“ (Mat. 5, 39.) To znamená ani neutíkat — to
by byla zbabělost. A také ne ránu vracet — to by
bylo násilí: kdo násilí páchá, nemá práva je odsuzo
vat. Odrážet rány v sebeobraně bez pomstychtivosti
ovšem není násilí, nýbrž právo a povinnost.
Ať si nikdo nemyslí, že člověk je homo sapiens.
Nejlepší výraz pro člověka by byl homo instinctivus.
Kdyby člověk vskutku byl homo instinctivus. tedy
tvor pudový a jen tvor pudový, nelišil by se nijak
od zvířat. Byl by také mimo dobro a zlo, mimo zákon
svědomí. Ale něco jiného je, co si někdo přeje, a něco
jiného, co vskutku je. 1 marnotratný syn záviděl
vepřům a přál si být homo instinctivus. aby si nemusil vyčítat, že opustil dum otce svého. Řekni mi, co
ti stačí, a já ti povím, jaký jsi. Kdo říká, že člověk
je tvor pudový, nevydává svědectví o člověku, nýbrž
jen o sobě. Je to jeho soukromá záležitost.

Středověký člověk věřil slepě všemu, co mu Církev
předkládala. Člověk osvícenský chce mít vše zdů
vodněno rozumem; proto věří jen tomu, co neod
poruje rozumovému poznání, a nevěří v zázraky.

Pravdy víry přijímá člověk věřící proto, že jsou zje
veny Bohem, který se nemýlí a který nás neklame.
Ty pravdy převyšují rozum. Myšlenky Boží jsou větší
než myšlenky lidské. Něco jiného však je rozum pře
vyšovali a něco jiného rozumu odporová ti. Co rozum
převyšuje, je mystérium. Co mu odporuje, je absur
dum. A o pravdách víry lze dokázati, že sice rozum
převyšují, ale rozumu neodporují. Víra v zázrak jest
jen důsledek víry v Boží všcmohoucnost. Bůh, který
nemůže učinit zázrak, není všemohoucí a není vůbec
Bohem. A kdo nevěří v zázrak, věří v náhodu nebo
v osud. A tak Bůh rozumných je nahrazen bohem
bláznu.

Osvícenci přišli к poznání, že státy jsou dílem lid
ským, neboť vznikly hlavně a především z pudu
sebezáchovy, a tudíž že je nesmyslem věřit, že pa
novník je z Boží milosti.
Člověk je tvor Boží. A byl stvořen jako tvor spole
čenský, mající žít v uspořádaném společenství všech
se všemi. Jako jedinec, tak i společnost jsou od Boha.
A proto jedině Bůh je pramenem, z něhož výhradně
vychází moc a.vláda lidská. Vláda v lidské společnosti
nemá přímého základu ani ve vladařích, ani v podda
ných, nýbrž v Bohu. Veškera moc vladařů lidských
jest jen účastí na všemoci božské a veškero panství
jen odleskem svrchovaného panství Božího. Tuto prav
du vyjadřují křesťanští panovníci, nazývají-li se kní
žaty a králi z Boží milosti. A jen na této pravdě se
zakládá povinnost poddaných poslouchati vladařů.
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Bez Boha nemají vladaři autority. ..Se mnou nemlu
víš?“ tázal se Pilát Ježíše. ..Nevíš-li, že mám moc tebe
propustiti a moc tebe ukřižovati?“ Ježíš mu odpově
děl: „Neměl bys nade mnou moci ^ádné, kdyby ti
nebylo dáno shurv.“ (Jan 19. 10—1 L)
Říká se: „Veškerá moc pochází z lidu.“ Má-li toio
tvrzení znamenat, že lid je vlastním a posledním
zdrojem moci, je to tvrzení bludné. Znamená-li však,
že ve státech demokratických má lid možnost a dle
ústavy i právo a povinnost hlasováním označiti osobu
nebo sbor osob, které by byly nositeli a vykonavateli
vladařské moci, která jako taková pochází od Boha,
lze je připustit jako správné. Ale zdrojem moci v po
jetí křesťanském jest jen Bůh. Pán neřek) Pilátovi:
..Neměl bys nade mnou moci žádné, kdyby ti nebyla
dána od lidu.“ Ostatně, odkud je lid? Není od Boha?
Stvořil se sám? Můžeme aspoň o jediném vlasu své
hlavy říci, že jsme jej neobdrželi od Boha? Není-li
Boha, pak ovšem není jiné svrchovanosti než svrcho
vanost lidská. A to je buď svrchovanost vladařů nebo
svrchovanost lidu. Není-li odpovědnosti к Bohu, může
vladař činit, co mu libo, a to vede к tyranii. Anebo
může lid činit, co mu libo, a to vede к anarchii.

Dosud nechápeme: 1. konečnost a nekonečnost pro
storu, 2. konečnost a nekonečnost času, 5. prapříčinu
všeho, 4. podstatu energie, 5. podstatu života. Ob
lasti, kde si v bezradnosti podávají ruce věda, filo
sofie a náboženství. Vědě se nedostává číselných
vzorců, filosofii hypothes, náboženství si pomáhá
vírou. Alev co? Soudnost zde selhává, není věcného
podkladu. Zde každý může být stoprocentní autori
tou, ovšem jen pro sebe, aniž by mu to jiní mohli
zazlívat. Čili: každý může být zbožný podle svého.
Chybí zde věcný podklad, na němž by bylo možno
jednotně stavět. Záleží pak na věcných poznatcích,
soudnosti a inteligenci člověka, na čem a v čem
bude obdivovat Boží velikost Sama příroda a vše
je tak zázračné, že je zbytečné к podepření Boží ve
likosti vymýšlet nové zázraky, odporující běžným,
již známým zákonům v přírodě.
Když nechápeme přírodu, jak bychom mohli chápat
Boha? Jsou-li v přírodě, která je dílem Božím, tajem
ství, tím spíše jsou tajemství v Bohu. Něco jiného
však je Boha chápat a něco jiného je Boha poznávat.
I když Boha nechápeme, přece jen ho poznáváme, a to
z jeho díla. Toto poznání je nepřímé, úsudkové. ana
logické. Jako poznáváme umělce a spisovatele z je
jich děl, i když jich osobně neznáme, tak můžeme
i Boha poznat z jeho díla, to jest z přírody. Toto po
znání má věcný základ, příroda je přece něco, co mů
žeme smysly svými vnímat. Vymýšlet zázraky je
ovšem zbytečné, ba škodlivé, ale v zájmu pravdy je
žádoucí uznávat možnost zázraku vůbec a .skutečnost
těch, jež se opravdu dějí. Zázrakem se rozumí událost
smysly poznatelná. převyšující přirozené lidské síly.
Zázrak se neděje silou lidskou, nýbrž mocí Boží. Zá
zrak není v rozporu se zákony přírodními. Moderní
přírodovědci uznávají dnes obecně, že většina přírod
ních zákonů má jen hodnotu statistickou (F. Herčík,
Od atomu к životu) a význam krajní pravděpodobnosti,
nikoliv železné nutnosti. A tím je řečeno vše. Jinak
se jeví ve výkladu tom pozoruhodný rozpor: na jedné
straně se tvrdí, že pro víru náboženskou není věcného
podkladu, na druhé pak, že příroda je samý zázrak.
S takovými rozpory ovšem může být mluvčí autoritou
leda pro sebe, ale nikoliv pro jiné, poněvadž soudnost
zde vskutku selhává.

List příteli
... Vzpomínám na jeden z Tvých
prvních dopisů. Píšeš tam:
„Většinou si studenti jen určují
zaměstnání, zatím co by měli pečli
vě zkoumat své povolání. Pro kaž
dého člověka je, myslím, připrave
na činnost, к níž se hodí svým du
ševním i tělesným uzpůsobením a
záleží jen na něm. jak dalece dove
de poznat sebe a najít práci, jež by
umožňovala plné rozvinutí jeho
schopností a zároveň prospívala nej
větší měrou státu.“
Souhlasím. Jistě máme všichni ně
jaké nadání, abychom se mohli zařaditi do některé skupiny práce a
uaplniti tak svůj časný úkol. To je
povolání přirozené.
»
Ale nadto jsme povoláni к dílu
Božímu na Jeho vinici, rozprostíra
jící se všude, kde jen jsou lidské
duše. I v místě našeho zaměstnání.
Jak snadno můžeme tedy proměniti
horko a břímě dne v čestnou, od
měňovanou práci na statcích Hospo
dářových!
Mladý člověk, pokud v něm ne
bylo porušeno uznávání řádu, při
rozeně touží po velkých činech, ji
miž by dosáhl cti a který by daly
jeho životu vědomí radosti z dobře
využitých dní. Tato touha, i když
uěkdy matná a neurčitá, je v pod

statě touhou po vlastnosti, jež
zdobí lidské ctnosti, po velkorysosti.
Velkorysost je rozpětí lidského du
cha к velkým věcem, snaha po nejvyšším dobru a nejkrásnější čin
nosti. neustálé přenášení velikosti
do úkonů lidských.
Jak by bylo krásné, kdybychom
řídili a řešili své vzájemné vztahy
s velkorysostí, majíce úctu a odpo
vědnost к duši druhého, kdybychom
vedeni velkomyslností hledali činy
hodné nás samých!
Avšak vraťme se: Ty sám jsi inten
sivně toužil vykonati věci veliké,
cítil ses býti к nim povolán a při
pravoval ses na ně. Horlivě jsi stu
doval; rozšiřoval jsi své znalosti,
rozvíjel a tříbil schopnost myšlení,
cvičil jsi vůli ve vytrvalosti a pev
nosti. Pověz, připravuješ také své
srdce, by bylo pokorné a laskavé,
aby nestavělo zrcadel své marni
vosti, aby mělo odvahu zapomenou*
na sebe a dychtilo jen po vítězství
myšlenky nadosobní? Aby bylo sku
tečně velkorysé?
Až řekneš Ano, až toto vyznání
přijmeš za své, porozumíš tajemství
svého povolání. Svoboden, prost tíže
osobní ctižádosti přistoupíš к práci
a studiu.

láska nikdy nedovolí umdlít v roz
dávání ...
Půjdou světem lidé silní, spojení
duchovní jednotou dětí Božích.
Půjdeš snad mezi nimi, neznámý
ve stínu svého díla, které již ne
budeš moci nazvat svým; splynulo
s prací jiných, sta nových lidí je
uchopilo a kráčejí s nimi dál. ne
souce je jako svůj majetek — tak
dlouho, pokud nepochopí to, co jsi
poznal Ty:
Jenom objevujeme pravdu, a prav
da přece patří všem ... 1
Libuše Kopečková.

Věda a víra

Až do únavy se mele fráze, že
věda a víra si odporují. To je ne
smysl! Věda dochází к pravdám
rozumem poznatelným. Víra obsa
huje pravdy zjevené a rozumem ne
vystižitelné. Pravda a pravda si ne
může odporovat. Odporovali si mo
hou jen vědec a theolog, když je
den z nich nebo oba přestoupí
hranice syého oboru, jak to činí
v přítomných dobách přírodní věda.
Cnce vysvětliti první příčinu vzniku
všeho existujícího kolem nás. Ale
tu již začíná filosofovati a tím již
vykolejila! Je to věc, která náleží
filosofii, metafysice a theologii.
Bolí mne zub, proto jdu к zubní
Pujdou světem lidé, jejichž rukám mu lékaři, ač bych měl svůj zub.
který je mým majetkem a s kterým
jsem tak mnohá léta srostlý, doko
naleji zuáti, než ten cizí lékař, kte
rý ani mne a ani můj zub nikdy
nespatřil. Proč chodím tedy přece
к němu? Mám roztrhané boty. Znám
své boty velmi dobře. Vím přesně,
Rozmanité jsou síly v člověku: svým poznáváním může chápati okolní věci,
za kolik sádla jsem je za protekto
hvězdy a hory, moře a řeky, stromy a zvířata i všechno to lidské žití kolem
rátu koupil, vím kolík týdnů již ne
sebe a zabrati je do svého vnitřního světa. Může je milovati, může je také
byly čištěny a přes to je nesu
nenáviděti a odstrčiti; může se proti nim postaviti, nebo po nich toužiti a je
к ševci! Proč to dělám? — Člověk
к sobě přitáhnouti. Může se svého okolního světa chopiti a utvářeti jej po své
ví mnoho, ale ne všecko. Proto má
vůli. Rozmanité vlnění radosti a touhy, smutku a lásky, ticha a vzrušení pro
me odborníky, kteří svůj úsek ovlá
chází jeho srdcem... Jeho nejušlechtilejší schopností však je toto: poznati, že
dají. Je však jeden obor, o němž
jest nad ním něco vyššího, toto vyšší uctívati a sám sebe pro ně nasaditi.
lidé vědí méně než o svých zubech
Člověk může Boha nad sebou poznati, může se mu klaněti a sáni sebe obč‘ca svých botách a přece si vystupují,
váti, »aby Bůh byl oslaven«. Ale aby Boží Výsost v duchu zazářila, aby se
jako by jej několik let studovali.
člověk té Výsosti klaněl, aby netrval sobecky sám v sobě, nýbrž povznesl se
Jest to náboženství. Kdo má ústa,
nad sebe a sám sebe nasadil, aby velebný Bůh byl oslaven, to je oběť.
mluví o náboženství. Jeden více ne(Romano Guardini: O posvátných znameních.
duchaplně, druhý méně neduchaDobré dílo. Stará Říše 1946, str. 52.)
plně! Tyto názory jsou rozličné,
stojí však na společné základně —
na nevědomosti! К náboženským od
borníkům, t. j. ke kněžím. jiti ne
chtějí, poněvadž se bojí pravdy.
Z toho důvodu si upravují nábožen
ské otázky podle svého, aby se jim
hodily do krámu a ke způsobu ži
vota.
Existují též různé proudy, které
se staví к víře poněkud příznivě,
aniž by však uznávaly její pravdy.
Jsou to zvláště historikové, kteří
měří náboženství měřítkem kultury.
Soudí podle vnějších forem a este
tiky a účelnosti obřadů, podle utvá
ření náboženského života atd. Spokojují se pouhým opisem, pohybují
se na povrchu a nevnikají do hloub
ky až к jádru věci a podle toho,
Na okraj nového vědeckého díla.
jak dopadl úsudek, kladou potom
Za války byla otázka učebnic velmi jednoduše řešena:, prostě, nebyly
náboženství na ten či onen stupeň
— tak nebyly. Ještě po válce to byl problém ožehavý, a možná, že
kulturního vývoje. Tyto proudy, uv některých oborech ještě nějaký čas bude. Jedni profesoři láteřili, že
znávajíce zásluhy a dobrý vliv
se všechno musí žákům diktovat, jinak že se nic nenaučí. Jiní byli bez
křesťanství po všech stránkách, sta-

. . . citujeme
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ví se к jeho podstatě, к jeho prav
dám indiferentně. Kristus řekl: ..Kdo
není se mnou, proti mně jest." Nu
poli náboženském plutí: Buď pro
nebo proti! Neuznávati pravdy nebo
zaujímati vůči nim lhostejný postoj,
znamená náruživě proti nim bojovati. Proto též zmíněné proudy, ač
zdánlivě příznivé křesťanství, jsou
mu nepřátelské.
Leo Kuchař.

Náš Norimberk
Kdybychom posuzovuli veřejné
mínění podle tónu našeho tisku,
mohli bychom říci, že všeobecně se
soudí, že s tím Norimberkem to není
nějak v pořádku. Goering se jim
otrávil, jenom pár jich pověsili —
tož nač to všechno je? A ještě ten
cesťák se šampaňským a jinak bý
valý ministr zahraničí dává pod
oprátkou Evropě ponaučení, jak si
má vést, aby zachránila mír.
Nespokojeni jsou mnozí, ale ne
všichni stejně. A měli bychom být
nespokojeni, ba velmi nespokojeni,
že se soudí jen důsledky, a nejde
se к příčinám. Je sice forum exter
num a forum internum, soud para
grafů a soud dějin. Ale je nedůsled
né soudit jen jev, jenž je důsled
kem krise víry, pak rozumu a pak
politiky.
Je až příliš bolestná souvislost
mezi cedulí přibitou na vrata ve
Wittenbergu a knihou Mein Kampf.
Začalo to v humanistické Renaissanci. Evropa zbohatla zásluhou
Kryštofa Kolumba, jenž přispěl к to
mu. aby z pochybné renaissance
ducha se stala nepochybná renais
sance obchodu, ale přece sám renaissancí dotčen nebyl (viz Vysko
čil: Kryštof Kolumbus). A pak to
šlo. Nejprve, že Církev je antikris
tem, pak byl jím prohlášen pa
pež, pak že prý Kristus není Bůh.
na to dík vestfálskému míru se staví
na nohy Prusko, zamíchá s tím rozumářské osvícenství a protože toho
rozumu bylo moc. stal se z něho
Rozum a starý Hegel už opravdu
potřeboval jen Hitlera, aby jeho
theorii uvedl v praxi.
Francouzi, pravda, tím vším pro
šli také, ale Němci to brali vážně.
To už od té doby, co Církev chtěli
podrobit svaté říši římské německé
ho národa. Už tehdy zneužívali křes
ťanství, místo aby křesťansky žili.
Nedostatek pokory je tu na prahu
celé tragedie. Strašná krise ducha.
Tak co? Začnou soudit Luthera,
Nietzscheho. Kanta, Hegela, a ještě
jednou Rosenberga? Suďme sebe!
Vyhlasme křížovou výpravu pýše,
nedověře, netrpělivosti, malicher
nosti, špatným modlitbám.Vezměme
útokem intensivní lásky problema
tiku duší. Tam se připravují války.
Považují-li mnozí sebe zu střed
svého života, pak lidstvo považuje
sebe za střed svých dějin.
A je tu jen rozvíjení hrubé síly
a průmyslové ujařmování hmoty.
Odsuďme své neduživé nitro a
spojme se v tom. „kromě Něhož není
jiného, jenž by bojoval za nás“.
Jan Klement.
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učebnic spokojeni, alespoň prý se žáci nenaučí chodit o berlách, t. j.
navyknou si samostatnému přemýšlení, usuzování, vyvozování, srovná
vání. Možná, že něco pravdy měli ti i ti. Nechtěli bychom nikomu
křivdit, pokusme se proto představit si něco jako střední cestu. Je-li
dobrý přednášející, dovede-li vzbudit u žáků náležitý zájem o věc,
t. j. dovede-li učivo přiměřeně zaktualisovat, pak se příručka docela
klidně a s čistým svědomím může založit do knihovny, aby majiteli
po letech v případě potřeby vybavila profesorovy přednášky. Podle
psychologických zákonů se pak mnohé vybaví takřka do podrobnosti.
Nedovede-li však profesor žáky tak zaujmout, je jisté, že žák je větši
nou odkázán jen ha učebnici. V prvém případě nezáleželo ani na její
kvalitě, stačil nějaký přehled nebo výbor. V druhém případe obyčejně
přišel žák z bláta do louže: ze suchopáru vyučování do suchopáru
knihy, z nezáživných pouček a definicí školního výkladu do stejně
únavných rozkladů knihy. Krátce, žák neměl názorné a užitečné opory
pro život. Ideálem by bylo — dobrý přednašeč, názorná kniha. Ideál
zůstane ideálem a my se musíme ještě chvíli rmoutit, než se dostáném
к jádru dnešního článku. Neboť to jsme mluvili pouze o methodické
stránce, o názornosti knihy, tedy o stránce čistě formální. Což teprve,
když si všimneme více těch nedostatků po stránce obsahové! Co všechno
se studentovi к věření předkládá jako „nejnovější výsledky vědního
bádání“, ba jako „poslední a konečné slovo věty“! A zatím jsou to ná
zory sto i více let staré, dávno překonané. Někdy jsou podávány ne
vědomky (neboť ne každý pedagog jde s pravým duchem času), někdy
zcela vědomě a záměrně. Ať tak či onak, student na to vždy doplácí,
neboť se pak těžko propracovává z různých názorových zmatků.
Ale proč se nad tím vůbec rozčilujeme? Je nám toho potřeba? Ne,
není. Boží věci jsou klidné a mají svůj běh Prozřetelností jim vyměřený.
Ale to všechno proběhne nám hlavou při četbě právě vydaného prvního
dílu encyklopedie Příroda velké divadlo. Je to zatím první část díla
„Základy nauky o hmotě a životě“ prof. Dr J. O. Martinovského. za
jehož redakce je v nakladatelství Vyšehrad proponováno dalších devět
dílů, věnovaných jednotlivým přírodním vědám. Po stránce methodické
je to kniha přímo jedinečné stavby. Ač jsme se v naší i v cizí literatuře
vědecké dosti často setkali s různými pokusy o dílo popularisující.
každé srovnání s prací prof. Martinovského je slabé. Výklad tak ná
zorný. přirovnání a obrazy tak vhodné, pádné a živé, že se čtenář i přes
kapitoly nejodbornější a vědecké výzkumy nejnovější (ať se zmíníme
jen o theorii atomové, rozpadové a kvantové, o kausalitě a finalitě
života) přenese hravě, s plným soustředěním pozornosti, bez nej menší
únavy.
Kniha se tak stane nepostradatelným poučením pro učitele, kteří v ní
najdou nepřeberný materiál pro přípravy na názorné vyučování, jímž,
jedině mohou přiblížit učivo žákům. A student, uniž bychom přeháněli,
najde při ní odpočinek po různém diktování u memorování, jak se
dodnes ještě někde traduje. (Svědčí o tom nedávné přípisy školních
úřadů o nepřípustnosti těchto stále užívaných method, dávno už zasta
ralých.) Odpočine si při ní jako při nejzábavnější povídkové knize,
nebo chcete-li. jako při zajímavé divadelní hře. Sám název encyklo
pedie nám to napovídá. A na víc: poznatky takto hravě získané se
nezapomínají. Je to poklad pro celý život, na něm vybudovaný a o něj
opřený světový názor je kovu trvalejší. Je to světový názor křesťanský.
V knize se ovšem nedočteme nic o nějaké náboženské přírodovědě. Nic
takového ani podobného neexistuje. Je jen jedna věda, a ta „může
křesťanu být ku prospěchu.... aby upevnila jeho víru vlastní a aby
připravila к víře lidi dobré vůle v jeho okolí, kteří prostě a pokorně
hledají Boha." jak při každé příležitosti opakovával význačný fran
couzský vědec, geolog P. Termier. V knize Martinovského najdeme
к těmto slovům četné doklady, pevné, logicky a názorně vyvozené,
nevývratné.
Autor si byl svého úkolu plně vědom. A také se mu plně zdařil. Co
postrádáme, je osobní a věcný rejstřík (hlavně tento), ale snad bude
připojen na konci druhé části, která podle různých nápovědí v textu
bude co do obsahu i formy stejně zajímavá. Na vydání dalších dílů se
tedy vpravdě těšíme. Dej Bůh. aby to bylo ve lhůtě co nejkratší a za
příznivějších kupních podmínek, aby se toto ojedinělé dílo dostalo do
rukou každého katolického vzdělance a studenta. Bude tím splacen
dluh starému strašidlu — rozporu mezi vírou a vědou. Není ho. A nikdy
skutečného rozporu nebude. Encyklopedie Příroda velké divadlo je nám
toho pevnou zárukou. Kdo přečte její první díl. uvěří, že každá naše
chvála byla slabá.
Jar. Fiala.

Encyklika Lva XIII.: Rerum novarum. Vydala Dominikánská Edice Krystal,
Olomouc. Slovenská 14. 1946. Cena 17 Kčs.
Dlouho se čekalo na toto nové vydání této encykliky, tak závažné. Je povin
ností všech věřících i nevěřících, kteří vážně se snaží o spravedlivé uskutečnxní nového sociálního řádu, aby znali tuto stěžejní encykliku toho, který
první tak energicky se postavil proti nelidskosti liberalistického kapitalismu.
Doporučujeme především studijním kroužkům studentstva.
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5. a poslední kolo podzimního řešitelského turnaje.
5. Přesmyčka. (Hud.)

1. Citoslovka.*)

Otakar Jaroš.

FAKIR SNÍ MEČ A HOLE

Lovci zvěře pres nezdary
odvážně se derou vpřed,
nemůže je zadržet
*) Sahara ni Kalahari.

6.

Ráček.

Vladimír Benda.

Dobré barvy nesu, braši,
zdobím domácí knihu naši.

2. Vsuvka *(u)

Miloslavu Andělovi — \ lad. Benda.

Kvítek Tobě*) na památku
Seřazeni nesem к svátku.

7. Předponka. *(5.4.5)
Jenda Houšf.

Skel и nás víc mrazným květem
zdobí prudký mráz,
Nána v snění po setmění
zři však plno krás.
O domku sní se zahrádkou
vdala by se ráda —
na věno si haléř nosí.
*) dlouho ona střádá.

5. Obložka *(46)

Ot. Jaroš.

Šelest sítin ticho ruší*)
v němž pták vydechuje duši.
4. Citoslovka. *(oboustr.. 4, 6. 7)
Ot. Jaroš.

Pokřik krejčí к často dělá
z jara když sníh tát i začne:
vprostřed luk oře říčka smělá,
deštěm pláče nebe mračné.

8. Rebus. (6 3)
I

KRY

Milí přátelé, dnešním souborem se končí ře
šitelský turnaj o titul přeborníka časopisu
US\ 1 Г. Doufáme, že jste si dobře zaluštili. že
se vám naše hádanky líbily. Kdo vyřešil nej
více? Jsme zvědavi a netrpěliví, kdo jako první
řešitel největšího počtu hádanek zašle nám své
řešení a získá knihy v ceně 200 Kčs. Rovněž
následujících 10 řešitelů bude odměněno kni
hami. Řešení spolu se všemi kupony zašlete
nám ze všech pěti kol najednou nejpozději do
51. ledna 1947, na adresu pořadatele.

Mnoho úspěchu vám přeje

O >Litavan .

Hádanky: Kupon č. 5

К fotosouíěži
Koncem ledna končí neodvratně naše fotosoutěž.
Příspěvků je již nyní hodně, takže teprve v únoru
bude výsledek uveřejněn. Budeme se snažit, aby ne
jen vítězné snímky, ale i ty ostatní se objevily na
stránkách našeho časopisu. Není však možné, aby
každý, kdo něco poslal, našel tam jednoho krásného
dne něco svého. To prakticky nejde, neboť snímků je
již nyní několikrát víc než můžeme uveřejnit. O kaž
dém se však několika slůvky zmíníme, aby si nikdo
nemyslel, že je podřadným amatérem,, protože mu
v „Osvitu" nic z jeho prací neotiskli. Chcete-li něco
dokázat, musíte v sebe stejně silně věřit, jako o sobě

pochybovat. Musíte si ověřit kriticky svůj talent a
uvědomit si, že talent sám nestačí; je totiž jen před
pokladem, na němž je teprve nutno stavět, a poctivě
stavět.
V sedmém čísle bude vypsána neobvyklá soutěž
o nej krásnější záběr, která vám asi přinese mnoho
uměleckého potu a hledání inspirace, ale která bude
právě proto hodnotnější než tato.

Světlu zdar!
Redakce.

Z činnosti Ústředí katolického studentstva
President Dr Edvard Beneš pravil na sjezdu žen
28. října t. r.: „Boj o zmravnění našeho života musí
býti alfou a omegou všeho snažení."
Muž velkého rozhledu přišel až ke kořenům dnešní
choroby lidstva. Ale jest třeba, aby se někdo zaručil
za lék.
Ústředí katolického studentstva se zúčastnilo dne
24. listopadu t. r_. manifestace arcidiecésní katolické
akce v Praze na Slovanském ostrově. Otiskujeme část
projevu, který tu byl přednesen jménem katolického
studentstva:

Politické, hospodářské, sociální krise, které dříve
otřásaly Evropou, lomcují dnes současně celým světem.
Jsou to však zmatky lidských niter, jejichž vyvřeli
nami jsou hrůzy války. Tolik tisíc let již existuje
lidstvo, tolik technických divů produkuje, ale ne
dospělo dosud k míru. Vynalézáme, tvoříme, ale ne
dovedeme žít v míru.
Není pokoje v duších: je tu závist, netrpělivost,
hněv, zlost, přetvářka, lež. Centrum světového míru
je v nitru jednoho každého z nás. Požadavek míru
je požadavkem dokonalého duchovního života, doko
nalosti, jež je odleskem života Syna Božího.
Svět dnes postrádá především mužů Ducha. Dějin
ným důkazem, vedeným ad absurdum, byli jsme při
vedeni k poznání, že tajnou, ale ve výsledcích zjev
nou devisoti vůdců ideologií, které ztroskotaly a které
na jiné straně mohutní, je glajchšaltování. To hrůzné
slovo se neumlčí podepsáním smluv a tím, že se od
soudí manifestačně. To slovo zplodily diktatury všech
typů, které tu byly. Ale diktatury nevznikly jen
r. libovůle jedinců. Byly vynuceny celkovým duchov
ním úpadkem. Nebylo dostatek osobností, které by se
svobodně podřídily autoritě zákonodárce. Proto z té.
anarchie vnitřního života jednotlivců vyrostly auto
rity násilné. Svět musí být řízen, lidé potřebují žiti
dle něčeho a pro něco. Nežijí-li dle mravních zásad
a proto, aby dosáhli dokonalosti, žijí dle příkazů
autority-diktátora. který vyrostl nutně z jejich du
chovního bankrotu. Autoritu je nutno uznat svobodně.
To znamená, že poznáme smysl svého života, jeho
příčinu a cíl a podřídíme se svobodně pövinnostem,
řež je nutno splnit, abychom došli cíle. Svoboda není
libovůle — to jest dobrovolné podřízení se povinnosti
— tak asi to řekl nedávno Dr Jar. Stránský. P. Lacordaire pak praví pro nás ještě zřetelněji: „Čím více
budeme křesťany, tím blíže budeme svobodě: čím kdo
je svobodnější, tím je zralejší pro. křesťanství.“
Živnou půdou křesťanství je svoboda lidského du
cha. Může pak existovat také demokracie, která by

postrádala takovéto svobody jako svého základu? Ne
můžeme si představit nic ilusornějšího. než by byla
demokracie, t. j. společenský systém svobodného lidu,
kteroužto demokracii by netvořili lidé vnitřně svo
bodní. „Demokracie poctivá a upřímná není vůbec
možná bez solidního mravního a duchovního zákla
du.“ (Dr Ed. Beneš.) Býti demokratem — to znamená
především býti dobrým občanem — mí ti občanskou
ctnost. Znakem jejím ne i výraznějším pak jest, že
se dovedeme svobodně podřídit autoritě. Taková auto
rita ovšem nemůže být libovolná, musí být zasazena
v řádu; zde se jedná o řád bytí společnosti, který
nezáleží na libovůli, nýbrž na aplikaci zákonů Božích.
Tu je nutné nejprve poznání těchto zákonů, poznání
skutečnosti. Tu nastává svízelná, bolestná a indivi
duální cesta každého člověka za poznáním. Námaha,
která jest nutností, povinností, zároveň však nejen
výsadou člověka, nýbrž i zárukou, že správným po
znáním a správným jednáním dle něho bude zajištěn
i správný řád ve státě.
Papež Pius XI. vystihl takto krisi dnešní doby: ne
dostatek svobodného reflexivního myšlení. President
Dr Beneš si přeje, aby mládež byla mravnější, karakterově silná. Přání obou mužů se shodují. Dnes ostat
ně již mnozí vidí původ dnešní krise a volají po ná
pravě mravů. Ale mravné je to, co směřuje k cíli,
jenž je zdrojem mravnosti. Proto je nutné říci stra
nou vší taktiky a diplomatičnosti, co je mravné, co je
normou mravnosti. My víme, že na konci těchto úvah,
je Bůh. Mravné je to. co směřuje k Bohu. Mravnost
v národě se pak projeví tím, že ve společnosti panuje
pokoj Kristův.
Hlásí-li se tedy katolické studentstvo k -programu
pokoje Kristova, hlásí se tím k programu, na jehož
splnění musí záležet všem, kteří řídí národ a nesou
odpovědnost za jeho život. Hlásíme se k programu
mravního úsilí, z něhož vyrostou národu zdravé a
odolné osobnosti, jež nepodlehnou časovým oportunrjím heslům. Takový program plnilo katolické stu
dentstvo stále i v hrůzném období nesvobody. Ten
program je samozřejmou povinností katolíka. Účty
z této práce skládáme neustále svému svědomí a
Bohu.

Takto jest tedy třeba zaručiti se'za lék:
„Boj o zmravnění našeho života bude úspěšný, když
alfou a omegou všeho našeho snažení bude Bůh.“

I.K.

