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ČASOPIS PRO KATOLICKOU STUDUJÍCÍ MLÁDEŽ

VÝCHOVNÝ ČASOPIS PRO KATOLICKOU STUDUJÍCÍ MLÁDEŽ
Vychází čtrnáctidenně kromě
Školních prázdnin. Studentská
cena čísla: 3 Kčs, předplatné
45 Kčs včetně poštovného, ji
nak 4 Kčs, roční předplatné
60 Kčs včetně poštovného. Kdo
si ponechá dvě číslq, je pova
žován za stálého odběratele
ÚSVITU a je povinen před
platné včas zaplatit.
Redaktoři: Profesor Dominik
Pecka a prof. Jaroslav Vrána.
Příspěvky rázu náboženskomeditativního, 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, 23, 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! OSVIT má
být časopisem studentským i
po stránce výtvarně umělecké?
Chceme v něm ^edy uveřejňo
vat Vaše kresbý 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 ha 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 jistěvšichni, aby náš list byl nej
lepší. Budujte i vy ÚSVIT při
hláškami nových odběratelů.

Zprávy dopisovatelům.
R. D. — Byla jste nrvní se svým vykřičníkem. A tak Vás srdečně
vítám. Báseň by potřebovala ještě propracování. Doufám, že zůstanete
věrna.
V. V. — Je rozmarná. Máte živou obraznost.
L. K. —' Báseň je dost umně komponována, ale monotónní. Přes to ji
schovám. Snad. — Váš návrh na otázky a odpovědi rád uvítám. Pište.
M 8 - Rád.
Л. C. — Teď zas něco radostnějšího.
VI. Vo. --- Jen jednu. Katedrála by byla čtenářům dost cizí.
S. S. — To je shledání. Jsem tomu rád. A rád přijmu vaše- věci, jen
třeba počítat s malým rozsahem Úsvitu. Otisknu jednu báseň.
J. K. — Způsobil jste mi radost tím., že jste nezapomněl. Ani je neza
pomněl a věděl, co se s Vámi děje. O tisknu Vánoce a recense kromě
dvou. Nezapomínejte. Nechtěl byste rozvířit debatu?
A. K. — Vaše myšlenky jsou mi velmi sympatické, ale hodilo by se
spíše, abyste je vyjadřoval epigramem anebo satirou. Nerad bych, aby
ste se odmlčel. Dík za kresbičku.

A obrázku na titulní straně:

Západ slunce nad Smrkem« o Beskydech (ze soutěže).
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Jaroslav Vrána:

Cestou ke světlu
Stanul jsem na rozcestí, na skutečné křižo
vatce spletitých cest a stál jsem dlouho. Kterou
jít, kterou si zvolit? A jak jsem přišel na toto
místo? Tma je za mnou.
Dnes vzpomínám rád na svou dávnou pro
cházku lesem. Teplá noc bez hvězd a pod no
hama měkká tráva na lesním průseku. Kráčím
zvolna a zastavuji se po chvilkách jako střelec,
šoulající se za zvěří. Nerad vyrušuji odpočí
vající zpěváčky na větvích kolem sebe. Každý
tvor touží chvílemi po klidu, člověk i zvíře
Proto se mně srdce svírá úzkostí, abych ne
rušil, abych nebyl nikomu na obtíž!
Nevím, znáte-li tyto stavy úzkosti: nevyrušovat a nebýt vyrušovánu! Kolem tma. A naiednou přicházím na kraj lesa. Proti mně pruh
oblohy jako osvobození ode tmy. a já nevím,
mám-li se vrátit, či jiti vpřed. A vykročím.
Z bludiště mých zmatků určitá naděje, že jdu
za světlem.
Promiňte toto srovnání! Ale říkám je ve
chvíli, kdy se ujímám bok po boku s Domini
kem Peckou redakce Úsvitu, a je možné, že
se najde mezi vámi někdo, kdo mě povzbudí,
abych v tom přirovnání pokračoval. Vždyť i
náš Úsvit je určitá cesta, a cesta ode dneška
též moje jako vaše! Ze spleti cest je to jedna,
která ukazuje ke světlu z opravdové tm v ná
zoru a zatemňování smyslu života! Všimněte si.
iak se v Úsvitu zdůrazňuje duch a láska kBohu
i bližnímu a jak se v něm bude zdůrazňovat!
i láska к práci a nadšení pro všechno krásné!
Svatopluk Čech, největší náš národní umělec
slovesný přede všemi, kdož tímto krásným epithetem byli poctěni od naší revoluce, nazval
nadšení nebeským plamenem. Co je to jiného
než ohniví jazykové z Písma, ale na tento pla
men nebeský nemůžeme čekat nečinně! Duch
neosvěcuje nikoho, kdo si osvícení nepřeje.kdo
po něm netouží, kdo sám sebe nezažne velikou
láskou к němu. Nebeský plamen si vyprošuje
me to '!iou prospěti něčím svým bližním. Ne
musí to být právě umění a věda, každá práce
je posvěcena v Bohu, práce rukou i práce du
ševní. Všimli jste si, jak se nám všem lesknou
oči nadšením, když nyní po válce odklízíme
trosky svých příbytků a stavíme nové, jak
jsme přímo vlečeni myšlenkou obnovit svou
vlast a zvelebit ji nastokrát? Snad vám mno
hým sudičky vystlaly kolébku kamením, mno
zí jste snad již v životě padli a mnozí pocítili
irpkost výsměchu, ale vždy znovu se vzchopil
к životu, vždy znovu si s Janem Nerudou opa
kovat. že ..čím jsem byl. tím jsem byl rád“ a
..čím budu kdy, tím také budu rád“, to je Sti
mulans práce, to je pokorná láska ke všemu
stvoření!

Zvláště mladý člověk potřebuje takových
podněiů к práci, lakových pádů, zklamání a
výsměchů, je to opravdu tak. Jen překonává
ním sebe samých rosteme. Čím více pádů, tře
ba tragických, a čím více povstání z nich,
vzpamatování, tím zocelenější je člověk, tím
větší před sebou! ..Ne z mutného oka. z ruky
pilné náděje kvitne!“
Pod zorným úhlem takovéhoto pohledu na
život budeme posuzovat i práci těch, kteří nám
budou pomáhat v Úsvitu tvořit radostnější du
chovní podmínky života mezi naší mládeží.
O mládeži studující bylo již vícekrát řečeno,
že je solí země. Bez soli jsou jídla těžko stra
vitelná právě tak. jako bez mladistvého vznětu
díla umělecká. Není divu. že si příslušníci star
ších generací často naříkají, že je mladí opouš
tějí a díla jejich přezírají. Je to přirozené,
neboť je-li umění vždy mladé, je to proto, že
se přizpůsobuje stále novým a novým živoirím
Formám, že je ozvěnou doby, ve které vzniká.
Uniká-li tvůrci doba, ztrácí schopnost zrcadli ti
její strukturu, přestává být budovatelem krá
sy a stává se člověkem, tvořícím jen pro svoje
potěšení. Dílo jeho přestalo plniti svou funkci
sociologickou a ztratilo půvab zvláště pro mlá
dež, které je rolničkou života, chřestící a tan
čící, bláznivou tanečnicí, pohrdající neprávem
tanečníkem starším a zkušeným.
Ztrácejí-li často starší umělci spojení s mla
dými spíše pro umdlenost tělesnou, opouštějí
je mladí bohužel nejčastěji pro svoje zplanění
duševní. Zvláště v naší době, kdy jedněm z nás
celé desetiletí život ubral a druhé odcizil mrav
ním i náboženským zásadám, jsme svědky ve
liké neúcty к tradičním velikým zjevům naší
minulosti, ba nechybějí ani takoví, kteří se
v pvšné nadutosti od nich odvracejí, nekriticky
se domnívajíce, že se tradice naší vzdělanosti
a našeho národního umění začíná rokem 1945.
Nic není potřebného tolik jako úcty mladých
ke starším, a pochopení starších pro poblou
zení mladých! Vzájemný soulad nových život
ních forem a myšlenek, nebo, vyiádřeno prostě
obrazně, učiti se dívati na kuřátko, že když
pije vodu, pohlíží к nebi.
Те to prostý příkaz: učiti se pracovat, toužit
a dobývat a ryžovat na dně duše zlatá zrnka
všech krásných pomyslů, a když to nemohou
být pomysly umělecké, budou to pomyšlení
třeba na čistý pokojík a čistý dům. na přívě
tivé slovo, kterým oslovíš nemocného nebo
chudého, pomyšlení na radost, kterou způsobíš
rodičům a učitelům za lásku a vděčnost к nim.
že v tobě roznítili plamen nadšení a pomyšlení
zvláště na pokoru.která je nejkrásnější ctností,
vedoucí ke světlu největšímu! 20. XT. 1946.

U. .М. Dacík О. P.:

Následování Krista
Chcemé-li vyjádřit krátce, v čem má záležet
mravní úsilí každého křesťana, musíme říci:
v následování Krista, l ato dvě slova jsou vlast
ně jedině správným výrazem pro mravní život
podle zásad křesťanských; ano jsou přímo
jeho výměrem. Ve skutečnosti pak nejsou
ničím jiným než konkrétním vyjádřením
základní povinnosti každého člověka vytvá
řet v sobě obraz Boží. Křesťan si tuto těž
kou a třebas i nesnadno pochopitelnou povin
nost konkretisuje, ujasňuje slovy následo
vání Krista. Bíih je neviditelný. Je však vzo
rem pro člověka v řádu mravním, jak násle
dovat toho, kdo je neviditelný, kdo je tak vzdá
len člověka, jak je vzdálen Bůh? Zjevil se nám
sice ve svém díle, ve kterém zanechal stopy své
moci a dobroty, moudrosti a spravedlnosti. Než
tyto stopy jsou snadno přehlíženy a člověku
mizí neviditelný Bůh v nesmírnosti své vzdále
nosti právě tak jako zaniká jeho tvář pod tíhou
lidské slabosti.
Proto se nám zjevil viditelný ve svém Synu,
který je dokonalým obrazem svého Otce, takže
mohl říci: »Kdo vidí mne, vidí i Otce.« (Jan
XIV. 19.). Po tomto prohlášení nemůže člověku
připadat nemožným slovo o povinnosti vytvářet
v duši obraz Boží. Máme božský vzor a ten je
přizpůsobený naší lidské přirozenosti. Ježíš
Kristus,* jenž spojů je v jeclnotč osoby Slova při
rozenost božskou a lidskou, je pro nás vzorem
opravdu božským, »obrazem neviditelného Bo
ha«, jak ho nazývá sv. Pavel (Kol. I. 15.), a při
tom je člověkem jako každý z nás, člověkem,
který žil uprostřed lidské bídy a v ní nám uká
zal, jak možno a jak potřeba žít božsky. Proto
mohl říci: Pojďte za mnou, učte se ode mne,
neboť jdeine-li za ním, jdeme za Otcem, učíme-li se od něho, učíme se od Otce, napodobujeme-li jeho, napodobujeme Otce. A tak plníme
svou základní povinnost: vytváříme v sobě po
dobu nebeského Otce, jak ji vidíme v jeho
vlastním božském Synu. Nuže, následovat Krista
znamená usilovat o podobu s Bohem.
To měl na mysli svátý Pavel, když tolikrát ve
svých listech zdůrazňoval křesťanům jakož
i všem, kdo toužili po mravním zdokonalení:
»Oblecte se v Ježíše Krista.« (Řím. XIII. 14.)
Apoštolu národů nejde jen o přetvoření člověka
posvěcující milostí, která činí z hříšníka dítě
Boží; má nepochybně na mysli i mravní řád.
Proto chce, abychom svlékli starého člověka
s jeho skutky a oděli se v Krista, to jest připo
dobnili se mu v řádu mravním, v řádu lidských
skutků. Jinými slovy: chce, abychom také ná
sledovali Krista, když jsme se stali milostí jeho
bratry a sestrami, dětmi nebeského Otce. Chce,
abychom si postavili Ježíše Krista jako vzor,
jako obraz, který bychom se snažili napodobit
ve svém denním životě.
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Tu pak vidíme zcela zřetelně, jak podstatný
rozdíl je mezi člověkem, který se snaží celým
svým životem vyjádřit život Kristův, a člově
kem vedeným duchem materialismu. Zároveň
si uvědomujeme, že ve skutečnosti je velmi
málo těch, kdo opravdu jdou za Kristem, a to
i mezi těmi, kdo jsou alespoň navenek jeho,
protože se nazývají křesťany. To je smutná skuiečuost, pro kterou nacházíme vysvětlení jen
v tom, že následování Krista je těžké a že lidská
přirozenost uhýbá všemu těžkému a vyhledává
pohodlí. Chce-li Kristus, abychom šli za ním,
nechce od nás málo. Jeho cesta vedla sice к slá
vě vzkříšení a nanebevstoupení, ale vedla přes
Kalvárii. Kalvárie však je nutně spojena s po
jmem kříže. Proto také jeho vyzvání ke všem,
kdo chtějí být jeho, mluví o kříži: »Kdo chce
přijíti za mnou, vezmi kříž svůj každodenně ..«
Kristus je Vykupitelem lidského pokolení a svůj
úkol vykonal pomocí kříže, takže bez kříže si jej
nedovedeme představit. Následovat, napodobo
vat Krista jako svrchovaný vzor je proto ne
možné bez lásky ke kříži, který ho provázel
po celý život, který mu zjednal slávu. Kříž je
však vždy tvrdý a lidská přirozenost se vzpírá
už při myšlence na něj. Je možno se divit, že
ve skutečnosti je jen velmi málo křesťanů?
A přece není pro člověka nic slavnějšího než
následování Krista, jeho mravní život nemůže
nic tak obohatit jako cesta za Kristem. Materia
lismus hrubý, který hoví a povoluje všem tou
hám lidské přirozenosti, sníží člověka na zvíře
a třebas i pod zvíře. Tak zvaný materialismus
idealistický chce sice v řádu mravním pozvedat
člověka, ale ve skutečnosti se mu to špatně daří.
Ničeho velkého nelze dosáhnout bez sebezáporu.
Než nač se zapírat, když jediným a posledním
smyslem života je pár lei na této zemi? Proč
neužívat, proč nepít plnými doušky z poháru
života, když co nevidět skončí vše a člověk má
jen to, co zde užije? Snažit se o mravní doko
nalost kvůli lidstvu, národu, státu? To je sice
myšlenka idealistická, ale kdo ji uskuteční,,
když nenachází člověk jiné opory než svou
slabost? A tu je těžiště otázky. Idealistický ma
terialismus může člověku postavit také jisté
vzory mravního života, které povzbuzují, ale
nemůže dát vnitřní sílu milosti, bez níž se člo
věk nerozhodne pro mravní dobro. Mravní život
není pouhé uskutečnění vnějších pravidel sluš
nosti a mravně dokonalý člověk není ještě ten.
kdo má bezvadné vnější chování. Mravní život
obsahuje souhrn všech ctností, které utvářejí
vnitřní život lidský a staví člověka v náležitý
poměr к němu samému. к Bohu а к bližnímu.
A zkušenost nám ukazuje na každém kroku,
jak těžké je být dokonalým člověkem a jak
nekonečně těžší je být dokonalým dítětem Bo
žím. Chce-li Kristus, abychom ho následovali

a tím postavili svůj život do nejdokonalejšího
mravního rádu, dává nám zároveň svou nad
přirozenou pomoc. Pozvedčí náš život nad jeho
úroveň lidskou, dává mu božský smysl a božské
zaměření, činí z člověka dítě Boží, ale dává
svou milostí zvláště ve svátostech také sílu,
abychom jako děti Boží žili.
V Ježíši Kristu uznávají dokonalý mravní
ideál i ti. kdo v něm vidí pouhého člověka. Je
nedostižným vzorem lásky, která jej přibila na
kříž, má hluboký smysl pro sociální spravedl
nost. ujímá se slabých a utlačovaných, statečně
bojuje proti pokřiveným pojmům zbožnosti,
tepe každý projev lži a pokrytectví, jeho po
měr к nebeskému Otci je vyjádřen dokonalou
oddaností a poslušností až к smrti kříže a jeho
poměr к bližnímu jej činí největším dobrodin
cem lidstva. Není proto divu, že bylo vždy
mnoho těch, kdo zůstávali v hlubokém obdivu
při pohledu na osobnost Ježíše Krista. Nebylo

však nikdy nazbyt opravdových následovníků.
Je to jistě snazší a pohodlnější těšit se pohle
dem na mravní krásu velké osobnosti než jít
za jejím příkladem. Každá skutečná krása vy
volává obdiv, i krása mravního příkladu. Má
však člověk vždy dosti odvahy jít za velkým
vzorem ?
A přece víme, že musíme uskutečnit Kristův
příkaz, chceme-li se zvát a být jeho: chceme-li
dospět za ním, musíme nutně jeho cestami.
Jsou to cesty lásky a pokory, milosrdenství a
spravedlnosti, oddanosti Bohu a služby člověku
na místě Božím. Víme-li pak. že po těchto
cestách následování Krista dospějem к podob
nosti se svým nebeským Otcem, dáváme se na
nč rádi a ochotně v důvěře, že za pomoci Boží
na nich také vytrváme, až dokončíme obraz
Boží ve své duši, když »dospějem v muže do
konalého v míru věku plnosti Kristovy.« jak
chtěl sv. Pavel (Efes. IV. 15.).

Dědictví krve
Nemohl doma nalézti klidu. Podléhaje znovu
dojmu naprosté slabosti a vnitřní pustoty,
shrábl popsané listy a ncurovnaně je pohodil
na stolek. Zas už si mučivě uvědomoval, že jeho
cesta je nepřekonatelně tvrdá. Že dílo nedokon
čí. Že se marně rve sám se sebou. Že buď jak
buď zhnusí si vlastní postavy a všechny je na
jednou zahodí. A že se к nim už z prostého
ostychu nad svou vinou nikdy nevrátí.
Sklíčeně odcházel do města. S nejasnou na
dějí. že najde některou z těch, jimž se někdy
rozhodl věnovat kousek času. A při tom si zá
roveň přál, aby zůstal v tom večeru bezvýhrad
ně sám. U sebe bezpochyby doufal, že přece jen
rozvine svůj motiv ještě dřív, než jej pochová.
Pomalu padala mlha. Dláždění se lesklo v na
fialovělém svitu lucerny, jíž kymácel vítr.
V parku bylo říjnově pusto. S tichou zasmušilostí padalo listí s kaštanů. Rezavé a žluté byly
koruny stromů. Zkrásněly v tomto podzimu.
Šel tesklivě kolem reformátorovy sochy. V té
chvíli už si nepřál společnosti. Bvl zcela v zajetí
prašivé bolesti, tvrdého a neodpovědného ste
sku, který ho přepadal v kterýkoliv čas. aniž si
žádal příčiny. Byl to bezpochyby matčin od
kaz. Té tiché, nostalgické a přecitlivělé. Sto
krát oklamané. Osamocené, tak beznadějně osa
mocené v každé chvíli, jako on byl teď.
Pořád se mu navracel ten truchlivý odkaz.
Jako by matka měla v úmyslu, trvat n něho no
všechen jeho čas. jako by nevěděla, že žádná
žena mu nic neznamenala, jen ona. jen ona je
diná.
Myslil na ni se zasmušilou trpkostí. Bvl na
kloněn. vyčítat jí svou slabost. Svů j náhlv pocit
těžké beznaděje. A říkal si potichu, že jeho mís
to má být v tomto okamžiku doma, v pracovně
s rudým ubrusem na napuklém stole. Měl vy
užít své nálady, když se jí dovedl poddat. Ale

zároveň ho fysicky bolela vzpomínka na do
mov. Jda parkem ke kostelíčku, spoléhal ne
určitě na klid usínající přírody, na říjnový pod
večer s padajícím listím a s hvězdami na nebi
zcela vyjasněném.
Nahoře u hrobky se posadil. Kolem šly dvo
jice milenců. Braly život prostě, byť s lehko
myslnou nestřídmostí. Braly jej tak, jako on
jindy, kdy nebyl mučen steskem a kdy byl ho
tov přivlastnit si všechno, na co má právo mlá
dí, i za cenu bolesti někoho druhého.
Dneska ovšem je sledoval zádumčivé, nevěnu
je pozornosti milenkám. Byl dalek toho, říkat si
s nedozrálými tlučhuby, že mu nikdo nerozumí.
Že je jiný než ti ostatní. Tak nechf hovoří cha
sa, obolavěná prázdnou nadutostí. On věděl —
a to je nejhorší, věděl sám nejlépe, že není ji
ným, ani on ne. že je také krvavě mlád a dovede
sílit mládím, ale dneska ne. dneska ne, teď že
ruší jeho vlastní krev krev někoho jiného a on
jí podlehl s iísnivým pocitem vlastní bezmoci.
Seděl tiše. Nepokoušel se o marný boj s tou
cizí krví. Do krajiny padal soumrak. Ale on jej
neviděl. Rozeznával zoraná pole do dálky, za
stíraná ponenáhlu mlhou? Slyšel šelest listů
ještě před dopadem к zemi, smáčené večerní
resou? Dovedl se podívat к nebi, nastavu je tvář
západnímu větru? Nic z toho, co má rád. Nic
nevidí, zabrán do sebe. Nic z těch proměnných
kouzel podzimku. Nic necítí na tváři. Nic, co by
bo konejšilo. Sedí zabrán v sebe. v svou samotu,
jež je tentokrát opravdovou, otřásá se chladem
a nejasnou lítostí a vidí před sebou jedinou
ženu. Svou matku, která ho drží nelítostně v své
moci, vítězná a převládající nad všemi ženami.
К nohám mu spadl list. Se suchým a rušivým
zachrastěním. Zachvěl se. ale neměl sil, aby
vzpřímil hlavu. Nechal ji ochotně schýlenu
smrští bodavých myšlenek. Pomalu si jel prsty
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po čele. Jak sám sobě nerozuměl. Sám sobě!
Věděl, .jaký byl včera. Ale jaký se probudí zítra
ráno? Kdo mu zaručí, že najde svou krev? Že
se bude umět vrátit к dílu, které lio tolik roz
trpčilo a nakonec ubilo?
Ztěžka se pozvedl. Rozhlédl se zdivočelýma
očima. Měl najednou chuť zaklínat se svým
mládím. Chtěl se bránit kolika láskami, ale
s hrůzou si uvědomoval, že ani jedna z nich
není s to, dáti mu oporu. Гак je neuměl prožít!
A tak byly prázdné! Znechuceně je od sebe
horempádem odháněl. Všiml si. že se už docela
setmělo ...
Na mostě se na chvilku zastavil. Tady to bylo.
Padv postál v noci s tou poslední. Okouzlen
hloubkou nebe a blízkými a tichými hvězdami,
které zářily větvemi stromu, naprosto černých,
a zrcadlily se ve vodě. Bylo to teď právě tak.
Ale v něm se nic neozývalo. \ něm — bohužel.
Tenkrát ji mimoděk přitiskl к sobě. Dneska se
tomu pustě a syrově vysmívá a je sžírán závistí,
ač si to nepřizná, podiva, že to někdy dovedl
mít rád.
Otřásá se mimoděk hrůzou. Hrůzou ze své vy
pálené pustoty. Nachýlí se přes zábradlí a po
hlíží upřeně dolů ke hvězdám, sleduje, jak se
houpají na vodní hladině a ještě jednou se skrz
naskrz pitvá, aby znovu nalézal svou nenadálou
trpkost a bolestivou sklíčenost.
Ve městě potkal málem tu. s níž tenkrát stál
na mostě. Honem zahnul velkým obloukem.
1 ted chtěl být ještě zhola sám. Nemuset ho
vořit s nikým o ničem.
S tvrdým vědomím neuzdravenosti otvíral
dveře. A už ve tmě ucítil únavu, jíž ho sužovaly

nejdůvěrnější věci. I na nich byly neznatelné a
tím nebezpečnější otisky matčiny duše. Z nich
také prýštila divná tesknota a zoufalé uvědo
mění jakési neujasněné nicoty, kterou tu zane
chala matka svou mlčelivou a nemluvnou zasmušilostí.
Letmo pohlédl na papír s nedokončeným
řádkem. Slova jako by ohluchla. Duněla vý
směšnou prázdnotou, tupou a bezhlavou sláta
ninou nafoukle dutých myšlenek. Jediným po
hybem smetl ty hadry, ty cucky bez života na
zem. Už ani to nedovedlo dát klidu.
Padl na postel a vjel si prsty do vlasů. Začal
nenávidět živelně své mládí, jehož si dotud nej
výše cenil. Svou prudkou a zbabělou krev. Vše
chny řvouny, kteří ho hodlali učit žít a zapo
mněli ve vší slávě svých hliněných moudrostí
na moc té zděděné krve, kterou on sám neuměl
přehlušit, která mu byla dána, aniž o tom vě
děl. kdy a kým.
Chvěl se a hleděl zděšeně do tmy. V té chvíli
jako by se к němu znovu blížila matka se svým
bolavým a zraňovaným srdcem a osobovala si
právo na jeho život. Jako by mu dávala do ru
kou svůj odkaz, aby jej nesl ve vší truchli vosti
a tíze dál. Aby si jej časem uvědomoval, pokaž
dé stejně tvrdě a jasně, se vší holou pravdivostí.
A aby konec konců marně hledal ženu, po níž
v hloubi duše prahl, jež by mu pomohla z půli
nést to mučivé břímě, jen proto marně, že ona
bude stát provždycky jediná v jeho nitru.
Zasténal do tmy. A v té chvíli závan podzim
ního větru, jenž zařinČel na skle, sprovázel tesklivě ten bolestný zvuk.

Ze zápisníku starého profesora
Abv se nám někdo líbil, musí mít nějaké
pěkné vlastnosti. Snad má pravdu Pascal,
když říká, že nemilujeme lidi, nýbrž vlastnosti.
Místo pěkné vlastnosti se říká také: hodnoty.
Hodnota je dobro, které je hodno našeho
zájmu, úsilí a ocenění. Proto láska je do určité
míry úkonem spravedlnosti. Dobro zaslouží
aby bylo poznáno, oceněno a zhodnoceno.
Hodnoty nejsou stejného řádu či stupně.
Jsou hodnoty vnitřní a vnější. Hodnoty těles
né a duševní. Hodnoty rozumové a mravní. Na
nejnižším stupni v řádu hodnot jsou hodnotv
hmotné: tělesná síla, obratnost a krása. Výše
stojí hodnoty umělecké — vkus, smysl pro
krásno, zájem o umění, umělecká tvorba. Výš
pak hodnoty rozumové a vědní — paměť, vě
dění, úsudek, moudrost. Je"
výše hodnoty
mravní: nezištnost, láska, pravdomluvnost, po
ctivost, píle, svědomitost, sebekázeň. Nejvýš
pak stojí hodnoty náboženské, jednak proto,
že jsou zaměřeny к poslednímu cíli člověka,
jednak proto, že ostatní hodnoty, zejména
mravní, v nich mají základ a oporu.
Charakter bývá různě definován. \ podsta
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tě vsak je to smysl pro řád hodnot. Pověz mi.
Čemu dáváš přednost, a já ti povím, jaký jsi
Člověk bezcharakterní dává věcem nižším
přednost před vyššími, proviňuje se iedy proti
řádu hodnot a z toho důvodu je hoden opovrže
ní. Komu je tělo víc než duše, peníze víc než
mravní zásady, tvor víc než Tvůrce, není cha
rakter.
Také naše sympatie, přátelství a lásky jsou
tím opravdovější a cennější, čím více jsou ří
zeny smyslem pro hodnoty a jejich řád. Hlav
ní příčina nejrůznějších zklamání a citových
pohrom našich je v tom. že naše přízeň к lidem
nebyla přiměřena řádu hodnot, jinými slovy,
že jsme oceňovali u lidí hodnoty nižší na úkor
vyšších, zejména náboženských a mravních.
Jeden profesor začínával výklad žertem. Ten
žert se nehodil vždy к látce, to je pravda, ale
byl to žert — něco teplého, něco, co je protivou
oficielnosíi či co udělá dobrou náladu. »Když
jsem šel dnes do školy,« povídal jednou v pří
mě, »viděl jsem dole u schodů kocourka. Ptal

jsem se ho: Kocourku, jak se máš? A víte, co
mi povídal?« Napjatá pozornost. Po chvíli;
»Prosím, co povídal?« »No nic.« Projevy smí
chu i nevole. »A tak jsem si řekl, co se s tebou
budu bavit, hloupý kocoure, já půjdu do školy
a budu něco hezkého povídat studentům.« Celá
třída: »Ano, ano!«
Є

Učil se všemu: nejprve latině a řečtině, po
tom rhetorice a poesii. Studoval filosofii a theo
logii, ale přešel к matematice, alchymii a fysice.
V matematice proslul objevem infinitesimálního
počtu, v psychologii zjištěním zákona konti
nuity, ve filosofii učením o harmonii jako nejvyšší metafysické pravdě, v theologii jemnými
distinkcemi mezi naukou katolickou a protes
tantskou jakož i snahami o sjednocení křesťan
ských vyznání. Byl vším: matematikem, psy
chologem, metafysikera, historikem, právníkem,
filologem, diplomatem, theologem a moralistou,
slovem živou encyklopedií korespondující s ce
lým světem a radící učencům, umělcům a vla
dařům. Muž ten byl Leibnitz — poslední po
lyhistor. A když si toho muže představíme en
miniature, obdržíme obraz středoškolského stu
denta, ne sice v jeho skutečném vědění, nýbrž
ve vědění od něho požadovaném a jemu v osno
vách předpisovaném. Ten student je totiž filolog,
klasický i moderní, matematik, fysik, chemik,
botanik, zoolog, fysiolog, geolog, geograf, histo
rik, filosof, theolog a dokonce i politik. Osno
vami se mu předpisuje obírati se všemi těmi
vědami a osvojiti si jejich hlavní poznatky. Ty
osnovy jsou sice stručné, ale každý řádek
v nich odpovídčí asi třiceti stranám učebnico
vým. Učebnice pro reálky mívaly dohromady
asi 8000 stran: obsahovaly tolik, kolik pět svaz
ků naučného slovníku Ottova. Kdybychom se
tázali, proč se toho tolik požaduje od žáků, od
povídá se, že je toho třeba к všeobecnému vzdě
lání. Ale všeobecné vzdělání není hromada vě
domostí. Také není všeobecné vzdělání součet
speciálních oborů. A všeobecné vzdělání není
polyhistorické nebo quasi-polyhistorické vědění.

A dokonce ne souhrn odborných »potuch«, to
jest nejasných a polovičatých vědomostí, jež
jsou skutečným ziskem studia středoškolského.
Všeobecné vzdělání je třeba chápat přesněji, a
to více s hlediska vzdělávajícího se subjektu
než s hlediska učebné látky. Vzdělání je pěstění
všech schopností člověka, jak duševních a mrav
ních, tak tělesných. Náprava je možná jen v tom
smyslu, aby didaktický materialismus libující
si jen v hromadění vědomostí byl uveden v sou
lad s didaktickým formalismem, jehož cílem
je úměrné a přiměřené pěstění celého člověka.
Jinými slovy: Paměť není člověk.

o
V dopise ze dne 6. II. 1935 píše F. X. Salda
Františku Chudobovi o své Činnosti na univer
sitě: »Do města téměř nechodím, a mám-li vol
nou chvíli, potápím se do Danta, který mne
chytil a drží jakoby magnetickým očarováním.
Čtu o něm na fakultě za velkolepé neúčasti stu
dentstva, které nebifluje-li náhodou ke státni
cím, čte raději listy Stříbrného nebo přežvykuje
materialistickou dialektiku opravdu procezenou
jako postní polévka. Dotáhl jsem to na pět po
sluchačů, což je opravdu rekord, uváží-li se, že
jsem jich míval přes sto.« (Listy o poesii a kriti
ce. Vzájemné dopisy F. X. Saldy a Fr. Chudoby..
B. Rupp, Praha 1945, str. 136.)
Z toho nezájmu o Danta si vyvozuje Salda,
že si málo rozumí se svou dobou a utěšuje se
s Grillparzrem: »Přicházím z jiné doby a dou
fám vejiti v jinou.«
Zdá se, že vůbec nepotřeboval se utěšovat,
poněvadž nebylo skutečné příčiny к zármutku.
Kdo byl tou »dobou«? Těch devadesát pět ne
přítomných? Těch pět přítomných mu patrně
rozumělo. Bylo jich málo, ale byli. A pro ty
stálo za to být očarován Dantem. Nezáleží ko
nečně na tom. zan jmeme-li všechny, ale zaujmeme-li vůbec někoho. A dokonce nezáleží na tom,
postaví-li nám »doba« jezdeckou sochu na ruš
ném náměstí: stačí, odejdeme-li se světa s vě
domím, že jsme potěšili aspoň jedno lidské srdce.
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Гега Viskotová: ČtyřiIStek

I.
Na nebi vyzváněli
všemi zvony
Dokola v trávě v písku sypou se clěti a
pampelišky
Slyšelo jich pět
(mezi pěti
šesté neviděl)
slyšelo jich pět
slyšelo šesté
ty zvony vyzvánět
Vlaštovky neste
jaro jaro jaro

II.
Pět peněz dejte žebráku mezi zlatém
Pět peněz stoji les
vonící hřiby
Tomu kdo naklepe kosu
pět peněz slíbí
slíbí a nedá
jako černé tečce nad záplavou plavých
polostínů

Irma Pospíšilová: Adventní dumka
Jitříš nás, advente,
ač všechno žiješ prostě.
Na nebi láska je
a po Karlově mostě
chodí dnes lidé, lidé, hle —'
a já je vidím bosé,
bez masek. S mlhou na řasách
a moje srdce ví,
že překročili tentýž práh
jako já, jako ty,
práh země, Srdce ví.
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zpívající černé tečce okřídlené
pět peněz slíbí
pět peněz nedá
Ať si každý hledá
sám sám
hřiby
a pět peněz
III.
Vysoko vane
hvízdavě výská
nu st miska
na hrušky očesané
Kloní se líska
Kdo jste pane
Vítr

IV.
Zaječí tlapku pověste si na stromek lásky
Omrzlou zaječí tlapku zadýchejte
a bude teplá cesta za hvězdou
To pro štěstí
A srdce jako buchtu pocukrujte
děťátku na seně
aby se smálo

Jiří Karen:

УаПОСС P Čechách

Stmívá se...
Venku je zima. Bílé vločky к zemi krouží
Je svatvečer. V polích spí ticho bílé.
Sedím и kamen. V krbu voní pryskyřice.
Jak bujně praskají polena, jaký oheň sálá!
Maminka přechází po špičkách. V takové dálce
zniká hebký dotek její nohy bosé ...
Jc svatvečer. Má přijít Ježíšek.
Myslím na něho s lesknou radostí.
Brodí se závějemi po kolena,
mráz vytesal mu rampouch na jeho šál.
Z hluboké noci ozývá se štěkot psů.

Až přijdu domu dnes,
bude už Mikuláše.
Spadne mi radost hvězd
za okno — a já plaše
vyhlédnu ven, vzduch políbím,
bude mi volno,prostě------

V bílých dvorcích zažehli světla,
veselost přelila se přes jejich práh.
Těžce jde, na ručky si dýchá. Ale usmívá se.
Už je za humny, už je na zápraží, sníh oklepává,
už je v síňce, slyším jeho dech,
nu kliku sáhl, zlehýnka otevřel

V nebi je láska. Advent je
a po Karlově mostě
chodí dnes lidé bez masek.

Zhasl svícen tisíciramenný,
borová polena čmoudí... •
Ježíšek v Čechách.

Opiová cigareta
Tvrdil Cato v epigramech, že náboženství je
opiem jen pro nezralé lidi. Laik by takhle
myslel, uvažuje o tom, kdo je vlastně nezralý a
kdo zralý, že jsou to jen nevěřící a archaickém
pojetí, totiž ti, kteří se tím hlučně oháněn. Jak
by asi tato tázající se bytost užasla, kdyby
shledala, že těžkosčetné řady těchto kuřáků
opia — nezralců-„nevěrců" — jsou mezi věří
cími katolíky, u nichž platí vztah: věřím —
chodím do kostela.
Bylo vypsáno už mnoho anket na thema:
.,proč kouřím“, „čím je mně cigareta?" a bylo
by úžasně zajímavé pročítat ty tisíce malých
kuřáckych zpovědí, které veřejnosti ve výtaž
ku předkládá redakce. — Bekl-li jsem tu úžas
ně zajímavé, čím bych musel zesílit toto slův
ko, kdybych chtěl nyní navrhnout,aby se srov
nala anketa zmíněná s anketou: „proč věřím",
„čím je mi víra?". Zde by se musel ovšem od
stranit vliv zkoušeného na odpověď, abychom
tak předešli různým kulatým, nafouknutým
frázím a použít nějakých nových Y-paprsků.
které právě vší touto frázovitostí prostupují a
jsou pohlcovány jen nahým nitrem člověka.
Tak by se dalo toto nitro se vší černí i bělo
bou promítnout na matnici a odtud ofotografovat na statistický pás.
Je tu jen jediný snad, ale za to obrovský
rozdíl. Kouřit se totiž nikdo nikdy nikde ne
ostýchá ani nestydí. Doma, v úřadě, ve společ-

Alnjz Stankovič:

NEZNÁMÍ HRDINOVIA

— Iste. Či si nepočul, keď lekár hovořil, že
už překonal krízu?
— Hej, ale ...
— Mne sa zdá, že ešte aj ty ochorieš. Neviem, čo sa odrazu s tebou stalo. To si ešte ni
kdy nerobil. Ako je ten chlapec chorý, nedá
sa s tebou ani hovoriť. Do podnikov nechodíš,
málo jedávaš, nespáváš ...
— Keď je to tak vázne ... Čo, keby tak
umřel? Len pozři, ako má rozpálená tvář od
liorúčky. A tie odřeniny po celom tele. Kto
vie, čo sa s ním zase vtedy v noci stalo ...
— Čo? A nečiti si mu zase alkohol v ústach?
— Hej, hej, ale ... predsa . .. Hm ... Pravda
nebolo by zle, keby sa už odlučil od toho..
Aj leká'1 spominál...
— Ešte dobré, že sa skamarátil s tým Stanom... Zdá sa to byť statočný chlapec.
— Máš pravdu. Aj on má Viktora velmi rád.
Zo všeikých kamarátov len on ho navštěvuje,
alebo čo prídu s ním ...
— Veď keby on tu nebdel celé noci, už by
si aj ty ležal . ..
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nosti, ve vlaku, prostě vždycky, ať už se to
komu líbí nebo ne. Ale tu náboženskou ciga
retu se stydí kouřit před cizíma očima. Snad
takhle někde ještě za sloupem v onom kuřáckém saloně s věžičkami a pozlátkem si ji vy
kouří celou — a to se ještě bojí, aby ho
neviděl někdo známý, až půjde ven, aby mu
to potom v úřadě nepřipomínal se smíchem,
který pálí a žhne tváře —, ale jinak ji nosí
vždycky skrytou v rukávě, když náhodou hoří,
připraven ji kdykoli „stopnout", kdyby se
blížil nějaký „nekuřák“, nebo nejčastěji vytřepanou na dně nejtajnější kapsy, aby ten
tabák snad někdo neucítil.
Jestli tedy platí zmíněná these p. Cato, a
důkaz by se nepohyboval zrovna v abstraktním
etheru, pak tato nevinná větička zle zatápí
kuřákům opia, neboť jim pálí jejich dýmky...
Jejich počet a hojná místa výskytu nám bere
důvod к údivu nad tím, že když se na student
ských sjezdech a poradách sboru jedná o ná
boženství na školách a o náš studentský kato
lický tisk, že tam naše věc prohrává marně
hledajíc podporu našich lidí.Nedivme se,vždyť
tam za nás nemá kdo mluvit, neboť všichni
kuřáci opia odpadnou, jsouce zuřivě zaměst
náni sháněním něčeho, do čeho by ten proni
kavě páchnoucí náboženský tabák zabalili a
proto tak šustí Ia cigaretovým papírkem zn.
„strach z bigotnosti“.
Pavel.

Román

— Pst! Pozři zase otvára oči...
Viktor odchýlil trochu mihalnice. Zdíhavo sa
obzeral dookola, až jeho pohlad spočinul na
rodičoch.
— Už ti je lepšie, Viktorko?
— Áno.
— Nepotřebuješ niečo?
— Nie. nič ...

— Stáno ešte nebol ...?
— Nie, ale pride hněď. Chodieva vel’mi
presne.
— Hej, presne ...
Potom znovu přivřel oči, a zdálo sa, že spí.
Ale len chvilku . .. Len čo sa ozval zvonec,
rýchlo sa vzpriamil a pozřel na dveře.
Dveře sa odchýlily. Vošiel Stáno.
— A, pekne vítám, pán hm ... kolega. Už vás
čakáinc, ako vidíte .. .
Príchodzí pozdravil a náhlivo sa obrátil
к posteli nemocného:
— A čo je s Viktorom? No, ako vidím, lep
šie, pravda, Viktor ...?

ako ked' Ту к niekomu prídeš? Ale ako je to
možné? ... Veď . .. naozaj, opravdu ... nie
som hodný ...
— Prišiel som ťa navštívit. Predsa si ma už
teďko ráz volal!
— Ach. vďaka Ti, Pane. Vidíš, od radosti
neviem ani súvislo hovořit’...
On pristúpi к písaciemu stolu. Převrátí nieкоГко listov.
— Pracuješ? To je dobře. Viem, že pře mňa
to píšeš.
— Áno. pre Teba. Pane ... i pře druhých.
Možno, že niekde daleko vezme to do ruky
niektorý nešťastník. PreČíta... azda začne rozinýšlať .. . A Ty, Ty mu dáš vel’a milosti...
— Dám. máš pravdu, dám. Aspoň dosia!
som dával. Odteraz dám dvojnásobné. Lenže ...
— Lenže?
— Ty to musíš zaplatit!
— Ja, Pane? Velmi rád! Veď som vždy tu
žil po tom. vziať na seba břemeno dru
hých . .. Ako si to Ty urobil ...
— Teda dobře. Odteraz budeš mať inú
úlohu.
— Pane. Tvoje želanie je mi rozkazom ..
— Odteraz nebudeš viac písať . ..
— Ako? Nebudem viac písať??
— Nie! Aspoň nie takto. Dnes posledný raz
— A prečo? Veď tým Ti najlepšie móžem
poslúžiť ....
— To si len svět tak představuje. Lepšie mi
poslúžiš, ak zaprieš sám seba. Ak nebudeš
hladieť na nič, len na moju vóTu. Ak mi vždy
urobíš a ochotné daruješ, bez rozmýšťania.
všetko, čo budem od teba žiadať. Také dary
dobře odměním. Vieš. že ma vo velkodušnosti
nik nezahanbí.
— Dobře, Pane. Ale, čože móžem dat Tebe
ja? Ja! Ja nepatrný človieček!?
BLAHOSLAVENÍ, KTORÍ STRATIA
— Co? Teraz například svoje oči. Áno, dne?
'SVOJ TELESNÝ ZRAK ...
som si prišiel pře ne.
— Ako? Moje oči??
Potom obrátil obalovú stranu a očami pre— Áno!
behol prvé riadky.
— Ale to predsa nemyslíš vážné!? Načo by
— ... vol’no, — povie po chvíli bez toho, že Ti boly právě moje oči? ...
— To už neprisllícha tebe posudzovať. Ty
by přerušil svoju prácu. Ktosi vstúpil.
len dat móžeš, čo od teba žiadam. Vieš, že dru
Ticho.
— Sadnite si na okamih, hned’ som ho hých som sa nikdy nenvtal, či súhlasia.
— Ach! Ale oči... Veď je to ... Veď je to
tový ...
hrozné ...
— Myslíš? A čo tvoje slov čí a vzdychy, kto— Mohol by som vám azda niečim poslúžiť?
rými
si mi sluboval všetko, čo len bude moja
Zase nič.
vóť?
To
si naprázdno opakoval každý deň?
Mladík odloží pero, vstane a obrátí sa к ne
— Nie, nie. Pane! Nesuď ma tak. Vieš predsa.
známému. Ako však na něho pozrie, zarazí
že Ťa milujem. A j život dám za Teba... Ale
sa a vykřikne:
— Bože moj! Co je to so mnou? — Pretiera oči! Načo to bude? To je celkom neúčelné...
si oči. — Nějaká fantázia? To. to ste vy? ba ... nesmysel ...
Ako? Ty? Ty si to. Pane???
On ako bv to nepočul.
— Ano, ja som i o. Netešíš sa azda. že som
— Mýl iš sa. Ja chodím a odoberám ťuďom
prišiel?
zrak, odoberám aj i né. ale vždy len vtedy, keď
Vo velkom vzrušení vrhá sa mu mladík im chcem dať vela milosti. Keď chcem mať
к nohám.
z uich svätcov. Potom už len od nich závisí, ako
— Akoby nie! Сі móže byť váčšia radost, to příjmů.
— Hej, omnoho ... Vieš, Stáno . . . Myslím,
že sa uzdravím ... Iste si sa vela modlil za
mňa ...
— Necháme vás teraz osamote, pravda, ma
mi, — přerušil Viktora jeho otec. — Oni si už
sami najlepšie rozumějú.
Dveře sa tíško přivřely a Stáno pristúpil
к posteli.
— Stáno, ako sa majú chlapci? Povedz mi
niečo o nich .. .
— Dobře. Pracujú velmi horlivo. Opravdiví
apoštoli... rybáři Pudí...
— Vieš, Stáno, keď si to tak rozmyslím, je
to velmi krásné .. . taká práca, ako vy ro
bíte... Nemóže byť nič krajšieho, ako zachra
ňovat druhých. I já by som tak rád ...
— To móžeš. Pravda, znamená to mnoho
rokov drobnej práce, a to bez toho, že by bole
vidno výsledok. Nie je 1’ahké vydržaf dc
konca ...
Viktor rozmýšlal.
— Vidíš, právě to ma trápi, — hovořil po
maly potom. — Bojím sa. že to nedokážem.
že na to nemám nadanie ...
— No, zase obávať sa nemusíš. Naozaj. Pře
apoštolovanie nie je dóležitý osobitný talent
Vola je hlavná. A láska. Velká láska. Ona si
už nájde cestu. Napoleon každý móže apošto
lovat v tom prostředí, kde je. a tými meto
dami, kioré sú mu poruke. Ostatně pride už
shora: len třeba prosif o to ... Ale skoro som
zabudol. Mám pře teba nrekvapenie. Pozři, tu
je článok od nášho Vlada. Iste ťa bude zaují
mat, veď je tvo.iím spolužiakom .. . Prečítaj
si ho! Ja sa zatial’ trochu připravím na zaitra.
Viktor chytil do rúk niekol’ko hárkov
úhladne popísaného papiera a pozřel na nad
pis:
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— Tak chceš preclsa urobit zo mňa žobráka?
Otrhaného žobráka, slepca? Zo mňa, študenta,
umelca v plnej mladosti??? Chceš ma postavit
na roh ulice? Chceš, aby som sa dovolával súcitu a milosrdenstva tých studí«? Aby som
sa stále díval do večnej tmy???
— A či vieš, syn mój, koíko svátých je
medzi tými otrhancami, čo vytřČajú dlaň na
rohoch ulic? Nezabúdaj, že tým všetkým sa
otvorily oči až keď oslepli!
— Nie, nie, Pane! To nemóžem! To je vel’a!
Nemóžem!!! Nie! Nežiadaj to odo mňa... Ne
in óžeš byť taký ukrutný ...
— Dobré, ako myslíš. Ja tam už nemám čo
pověda ť, kde člověk chce opravovat moje
plány.
Chví Га ticha.
A potom výkřik.
— Nie, nie!! Nie, Pane, prosím Ťa, neodchádzaj!! To som nechcel tak! Ostaň, prosím
Ťa, ostaň pri mne . ..
— Tak?
— Hej ... Vieš. slabý som .. . Nemyslel som
to tak zle... Veď by som sa mal těšit, že možem pře Teba trpieť ... Ale ... tělo sa biiri...
Vieš, celé vnútro sa mi chveie, vzpíná ... Ne
mám sily, aby som ho ovládol... Ach, ako som
len mohol tak hovořit!! Ty mi predsa vždy len
dobré chceš ...
— Vedel som to. Zvíťazil si! Len to som
chcel vidief. ten krásny boj. Teraz už pójdem.
Odo dnes budeš bližšie ku mne. 1’ahšie sa bu
deme rozprávať.
— Áno, Pane. Ďakujem. Viem, že som dobré
volil. Ale prečo sa tak ponáhlaš? Kam ideš?
Este chvil’ku ... opravdu ... už odišiel . .. niet
tu nikoho ...
Mladík vyčerpané klesne na stoličku a vnoří
hlavu do dlaní. Po hodnej chvíli úplného ticha
si začne pretieraf a ohmatávat oči, potom tvář,
ruky... Vyjavene sa obzerá dookola po izbe.
— Este vidím, áno ... Este ...
Zamyšlené prehrnie niekofko zapísaných listov. Pomaly čita slovo za slovem. Pohladí papiere, berie druhé. Skúša písať poslepačky.
— Čože to robíš, syn mój? — ozve sa mu za
chrbtom matka a krúti hlavou.
Mladík sa prudko obrátí a vyskočí, ako by ho
pri niečom přichytili.
— Ale, nič ... Vieš, to len tak ... Hrám sa ...
Či by som si vedel napísať měno so zatvorenými
očami...
— A nechceš si radšej nieČo prečítať?
— Ba, vidíš, skoro som zabudol. Hej, veď ešte
od včera ležia tu tie nové knihy. Aké sú pěk
né.. . Nevšimla si si, maminka, aké je to krás
né? Tak pekne natlačené... A tie obrázky...
aký dómysel... Nemyslíš?
— Hej, pěkné sú ... Ale prečo ťa to právě te
raz napadlo?
— No vieš ... zaiste ... Ale teraz sú mimoriadne pěkné ...
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Chví Ги ticho. Mladík vstane a začne sa prechádzat po izbe.
— Maminka? ...
— No?
— Čo by si povedala na to, keby sa mi niečo
stalo...
— Tak? A čo takého?
— No, povedzme, mohol by som si hlavu roz
bit ... Alebo zlomil by som si nohu, alebo ...
Alebo například, že by som tak oslepol...
— Ale, čo to hovoříš! Ako móžeš na také
myslieť! ...
— No veď ja nič, to len tak zo žartu ...
— Ale takéto žarty ...!
Zase ticho.
— Maminka . ..
— Chcel by si niečo?
— Počuj. maminka, nepáči sa ti hudba?
— Ale áno ...
— Vieš, len ma napadlo... Čo, keby som sa
začal učit na nějaký nástroj... Povedzme kla
vír. alebo husle ...
— Tereza?
— Prečo nie! Povedzme. zajtra by prišiel ně
jaký učitel’ a mohol by som mať prvú hodinu . ..
— Ale, syn mój, prečo právě teraz...
— Je to tak pěkné ... Představ si... Taký ve
čer ... Všade tma a ja sedím pri klavíri a hrám.
Vy všetci ste okolo a počúvate... A hrát predsa
móžem stále ... Aj keby som ... No. keby bola
tma ...
— Tma?
— Veď nemusíš myslieť na zlé ... Mohlo by
sa nám pokazit osvetlenie ...
— Hm, dnes hovoříš vel’mi zvlášine . . .
Opat ticho.
— Maminka ...
— Ešte niečo?
— Povedz mi. nezdá sa ti niekedy, že 1’udská
tvář je ... Taká pěkná ... Áno ... A tak zaujímavá... Pozři, teraz, keď sa dotýkám tvojho
čela, to je celkom iné. ako má otecko alebo
sestra.
— Ale, ale. Čo ťa to odrazu napadá ...
— ... alebo tieto oblúky nad očami... Zase
oči, tie mále skoro rovnaké. Hmatom sa nedajú
vcbec rozlišit. Ale ich farba a híbka...
— Čo sa ti robí, chlapče? Chceš byť sochárom,
že tak ohmatáváš moju tvář?
—... a tie ústa, nos, líca, spánky... To je
krásné. Ale vieš, maminka, najvačší zázrak je
právě v tom, ako sú tieto čiastky harmonicky
usporiadané ... Tá súmernosť ... Taká Lidská
tvář, to sú samé zázraky... To je umělecké
dielo.
— No. syn mój. niečo sa s tebou robí. Nebolí
ťa náhodou hlava?
Králky vzdych.
— Hej, trochu. Dnes neb údem už čitať, pó
jdem von.

Matka krúti hlavou. A potom prisviedča:
— Zvláštně! Ale choď, azda ti to přejde.

O krátký čas stojí už mladík predo dveřmi.
Poobzerá sa dookola, či ho niekto nevidí. Potom
ohmatává к Tučku, dveře, múr, zábradlie. Skúša
cbodiť po schodoch so zavretými očami. Potom
v} kročí na ulicu. Keď sa nik nedívá, pokračuje
vo svojich pokusoch a pomáhá si pri tom palicou, ktorú kdesi našiel. Před každým výkladom
sa zastaví a obdivuje všetky maličkosti.
— Zaujímavé! ja som bol dosiaT slepý, žfe
som to všetko nevidel.
Prichádza ku kostolu. — Vkročí. Ohmatává
lavice, obdivuje sochy a malby. Potom klakne
před oltárom a pohrúžený do hlbokého rozjímania, dokončieva s Ním smluvu ... Keď vychádza, uzrie pri dverách žobráka. Vytiahne peňaženku a celý obsah vysype do klobúka ...

Na druhý den, zavčas rána, tupý výkřik vy
burcuje zo spánku celý dom. Všetci sa sbehnú
okolo jeho postele.
— Dívajte sa... na mna, — křičí z celého
hrdla. — Dívajte sa na tieto oči! Oči!! Slepý
stmi!! Oslepol som! ... Nevidím!!
Rodičia zblednú. Súrodenci zhíknu. Malá
sestřička sa pustí do pláču. Všetci s vytřeštěný
mi očami hladia na jeho tvář. A on si utiera za
lepené oči...
licho.
Potom zazněl zvonec.
Ktosi prichádza.
Odborný očný lckár.
— Niekto mi telefonoval, aby som sem prišiel.
— Kto to bol?
Nik sa nehlásí.
— Tak to bol asi omyl — ospravedlňuje sa
lckár. — Nebudem vyrušovat .. — Ba nie! Prcdsa nie! Tu je to! On... Po
zři te, prosím, čo mu je.
Lekár sa zohne к mladíkovi. Dlho pozerá a
skúma. Potom položí na oči tmavý obvaz.
— Je úplné slepý.
Ticho. Všetci mlčí. Len matka trochu kýve
hlavou. Každý je ako omráčený.
A znova zvonec.
Zase prichádza niekto. Prináša písací stroj
pře slepcov. Včera ho niekto objednal...
Shromáždění sa pozru na seba. Nik sa neod
váži přerušit hlboké ticho.
Ale tak to bolo len v ten deň. O mesiac sa už
všetci vžili do novej skutočnosti. V celom meste
poznali slepého mladíka-študenta, ktorý každé
ráno v sprievode svojej malej sestřičky přistu
poval ku stolu Pánovmu a vždy sa blažene
usmieval...

A přešly zase mesiace a roky, kým On opät
zaklopal na jeho izbu.
— Volno, — povie mladík a vstane od písa-

cieho stroja. Ruky natiahnuté dopředu, tvar
hladiaca do nekonečna. Usmeje sa ...
— To si Ty, Pane, pravda? Áno, už Ťa dobré
poznám. Ako som rád ...
— Áno, zase som prišiel. Pozrief sa na teba,
pochválif fa a ...
— ... vziaf si zase niečo? Rád Ti dám už teraz, čo len chceš, vel’mi rád. Azda mój sluch,
alebo hlas, moje údy, alebo ...
— Nie, nie! Právě naopak. Chcem sa ti poďakovať za oči, ktoré si mi vtedy daroval.
— Ty, Pane, poďakovaf? Ach, ako ma zahan
buješ! Či nie ja to mám urobit? Veď si mi ni
kdy viacej nedaroval ako vtedy, keď si přijal
moje oči.
— Dobré, dobré. Pri tejto skúške si velmi
pekne obstál. Už som ti ich priniesol zpat.
— Zpiiť! Ale nie! To nie je možné!
— Ba áno, už budeš zase vidieť!
— Nie, nie! Nerob to, prosím Ta! Načo mi
budú? ... Tak dobře mi je teraz ... Akoby som
sa ani nepohyboval na tejto zemi... Nechaj si
ich ... Opravdu len odvtedy vidím tak jasné,
ako som oslepol. Len odvtedy kráčam každý
deň s Tebou. Len odvtedy sa dívaní do híbky
a vyberám odtial’ najcennejšie myšlienky, ktoré
idú priamo z Tvojich úst. A čo bude z toho
všetkého. keď sa budem rozptylovať pohTadom
na pochybná krásu pominuteTnosti...?
A zase nilčanie. Ticho. Mladík znova — ako
před rokmi — cíti, že sa rozhoduje o jeho osude.
A znova má rozvířené vnútro a znova sa trasie
v očakávaní toho, čo Pán povie.
A Pán znovu sa pozerá na něho s láskou a
s láskou aj v hlase znova začína hovořit:
— Vedel som, syn mój, že budeš takto smýšFať. Moje jarmo je příjemné a břemeno 1’ahké.
Ty si už dozrel pre svoju odměnu. Poď teda so
mnou. Že si nad málom bol věrný, nad mnohým
fa ustanovím ...
Blahoslavení, ktorí oslepnú, lebo oni uzrú
pravé světlo ...
*

— Nádherné, — vydýchol si Viktor, keď pri
šiel к poslednému slovu.
— Už si prečítal? — přerušil svoju prácu
Stáno. Aj mne sa to páčilo. Štýl azda nie je ešte
úplné dokonalý, ale myšlienky sú pravé perly . .
Chudák Vlado, možno že ani nevie, že tam
o sebe písal.
— On musí mať opravdu krásné vnútro ...
— Áno, i ja tak súdim. Kto prešiel toTkým
utrpením, ten musí už jednou nohou kráčat
v Bohu ... A ešte i teraz musí znášať veTa trp
kostí, hlavně od inovercov. Vieš, on nebol vždy
katolíkom ...
— Škoda, že som ho dosial’ bližšie nepoznal
Ale vždy som mal ten dojem, že vo veselosti a
v zdravom humore ho málokto prevýši...
— Vidíš, v tom je právě jeho sila... Носі
trpí,- znáša všetko veselo a hoci on potřebuje
(Pokračování příště.)
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Krůpěj krve aneb odyssea na parketách
Doopravdy nerad vzpomínám na ony trpké chvíle,
které předcházely thema tohoto vypravování. Chystal
jsem se totiž na prodlouženou taneční hodinu. Za dobu
svého krátkého žití jsem slavil jaro na tomto světě
dosud jen sedmnáctkrát; nezažil jsem však bolestněj
ších okamžiku než tehdy, když jsem stál před zrca
dlem a zřel na proudy krve, valící se z mých ustara
ných skrání. Chtěje si oholiti své mladistvé chmýří,
jsem si při zušlechťování svého dosud sličného obli
čeje obě tváře, nepočítaje v to levé ucho a pravé ko
leno, hrůzně znetvořil. Konečně jsem docílil částeč
ného uspokojení červených krvinek a při oblékání
košile jsem si takové dva nátělníky zkrvavil strašný
mi skvrnami. Jsa poslušen rozkazů vyšších instancí
hodlal jsem si vzít к svým žlutě károvaným večerním
šatům motýlka. К vlastní hrůze jsem však zjistil, že
si ho neumím uvázat. Otec bohužel nebyl doma a tak
jsem byl nucen požádat někoho z našeho rozložitého
domu, aby mi nákrčník uvázal. Po každém zazvonění
mi bylo řečeno, že za mladých let to ano, nebo, na
jincm krku že to nejde. Po strastném oběhnutí všech
partají jsem znaveně klesl opět před nám již známé
zrcadlo a jal se vázat cosi pod bradou. Po několike
rém dušení jsem si vytvořil pod ohryzkem jakousi
můru a křepkou nohou překročil práh, abych po této
téměř rodinné tragedii se osvěžil, pobavil a si zatan
čil. Dle pozdějšího průzkumu jsem zjistil, byly to
pouhé větrné zámky a růžové iluse.
Po menších cestovních potížích jsem dostihl bytel
ných vrat Besedního domu, z jehož útrob se již valily
břeskné fanfáry polonézy. Ve vteřince jsem si již od
váděl dámu к zahajujícímu tanci. Každý jevil jakýsi
nevídaný zájem o moji černou oprátku s křidélky
a já. učiniv zadost společenskému klasobraní, skrýval
jsem si volnou levicí onu příšernou kreaturu na svém
ohrdlí, z kterého ještě kapala na vyleštěné parkety
ohnivá krev. Při polonéze jsem zkonstatoval, že val
čík. který mi minule připadal jako úplný dětský ta
neček (na př. Škatule, škatule hejhejte se. nebo Auto
jede do garáže), se stal takořka přes noc mým dolním
okončetinám kompletní španělskou vesnicí. Neznalost
tohoto druhu pohybové kultury byla vděčně kvito
vána celou galerií, přes jejíž zábradlí se ježila spousta
dalekohledů, jak námořních, tak hvězdářských. Za
pomněl jsem se zmínit o počátečním překvapení, o ša
tech dlouhých, které si zcela získaly moje sympatie
jak pro výhody z nich plynoucí etické, tak estetické.
Po několika únavných tancích mi bylo nešetrně sdě
leno, že jsem taneční embryo. Spěšným krokem jsem
zamířil na boulevard zločinu. (Pro papírovou kalamitu
a jiné závažné příčiny nemohou zde rozebírat původ
a význam onoho řečeného místa.) Byl již i s přileh
lými komnatkami plně obsazen a jeho osazenstvo se
oddávalo kýženému odpočinku.
Po delší době jsem opět zkusil poškádlit Terpsychoru. Přišlápl jsem však tanečnici šaty, které jí ne
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vysvětlitelným způsobem praskly. Kvapné jsem .-e
vzdálil z místa činu a za chvilečku jsem již opisoval
smělé diagonály před kondořím zrakem mistrovým.
Promenáda mne zanesla do rajských zahrad slunného
dětství v mateřské školce, chyběl mi jen kyblíček a
lopatička.
Při sólu gardedám jsem se úskočné vytratil ze sálu.
Lelkuje ve vestibulu mezi hloučkem kolegů najednou
zočíin obtloustlého muže, an se na nás žene rychlostí
rozvášněného slimáka. Tento pán, živě mi připomína
jící mythického Cerbera, nám nadal s důtklivou ote
vřeností pro kouření bez doprovodu rodičů. Přes pí
semné dovolení našich poručníků, opravňující čuřiti
nastřádané špačky, nás z předsálí zhurta vypudil.
Zanechavše ho za svými společenskými saky, odebrali
jsme se občerstvili teplou vodou s bublinkami. Ta
jnější pan vrchní se ochotně po delším zdráhání uvolil
znovu uvázati mého motýlka, který pak již byl vy
soce elegantní a plně zasluhoval své vznosné metamorfosy.
Při rozprodej i kotilionů jsem prudce napadl úlisné
taneční výbory po bedlivém zjištění, že se zde ode
hrávala pustá šmelina. Po urputné potyčce byli tito
na hlavu naraženi a zběsile prchajíce volali: Pomoc,
pomoc! Monopolu pro prodej kotilionů jsem se zmoc
nil já se svou komanditní společností pro zužitkování
obnošených knoflíků. Plebs však zneuznala náš pokro
kový počin a manifestačním referendem celou dozorčí
radu svrhl a nastolil v čelo národní správu. Znechu
ceně jsem se vzdálil a při volence jsem se bezpečně
skryl. Po vyvolání menších pověstí, že jsem byl za
tčen a deportován na Sing-sing. jsem se za halasného
vítání opět objevil ve dveřích, které jsou stabilně vy
hrazeny pánům. S neutuchajícím zájmem jsem pozo
roval rejdící davy a milé pokochání mi poskytoval
mladík, poskakující v divém rytmu, oděn v apartní
fráček a škrcen bílým motýlkem, který si hověl'v měk
kém límci.
Znenáhla se blížil trudný ten čas, kdy za srdce
ryvného úpění se převtělujeme u tradičního pultu
šatny v sardinky na nej vyšší míru stlačené a pokor
ným kvílením ždáme svůj svrchní šat. Ještě v posled
ních kouscích jsem beztrestně vrážel do přítomných
kolegů a kolegyň, víře v jakémsi ďábelském extrasuper-swing-jitter-bugu s hezkou slečnou, která lepě
se na mne usmívajíc, mi vyprávěla o tom, jak ten,
kdo vypátrá, kdo v mlejně pod tím kopcem se roz
kládajícím čtyři hlídací psy otrávil, obdrží peněžitou
odměnu. I otázal jsem se jí, zda dává přednost sýru
ementálskému před pravým palcem na levé noze vá
lečného zločince, v Norimberku popraveného.
Dobrá nálada mne opustila teprve na přední ploš:ně
zadního vozu elektrických dopravních podniků, kde
lakotný průvodčí, který přes momentálně věčnou krisi
mého kapesního konta a nedbaje dne spořivosti, rafi
novaně vylákal moji poslední pětikorunu.
Molybden.

Polednice
U tabule dítě stálo,
zplna hrdla mlčelo,
nad rovnicí, jak se zdálo,
kvadratickou trčelo.
»Nu tak řešte, zde je křída,
zde je cirkl, lineál!«
I líchu tone celá třída,
a kluk taky neví dál.
»A zas nad tint trčí všici.
Lbodejž vás sršeň sám!
že na vás, vy nezbedníci,
direktora zavolám.

Pojďte, pane direktore,
vemte si je, mamlasy!«
Vtom se dveře otevřely —
šefula jde do klasy.

Malý, snědý, tváře divé,
used v zadní lavici.
Bud nám nebe milostivé!«
šeptají rty v zimnici.

Zkoušení je v plném proudu,
z žáků, žádný nezná nic,
každý kleje na tu boudu,
kantor řádí čím dál víc.
Kdo to vidí, »ten se stydí«,
ředitele jímá vztek.
»Saka, dyť vy nejste lidi,
lidí, vij jste dobytek.«
Vtom hle, prvá, druhá, třetí
koule sedí v notesu,
koule padá, koule letí,
»Teď si to já odnesu.«

Flek za flekem padá o rytmu
bez vteřiny váhání,
na hledaní logaritmů
kantor kluky zahání.
By zachránil »honor« třídy,
primus, hle, je vyvolán,
sotva však se dotkl křídy,
také jemu flek jest dán.

»Vidíte ho, co mně dělá?
Ustup — saka, to je hnus!«
A zas o tichu klasa celá
a v notesu nový kus.

Ve mdlobách tu kantor leží,
ze vzteku ho ranil šlak,
šefulu pak ještě stěží
vzkřísit trouba sanifák.
Nemo.

L Ochr.

Epigramy
Člověk na míru

Parmenides

Že člověk mírou věci všech —
tc heslo pragmatistům ňech.
Mně jiná otázka se vtírá:
Jaká as člověka je míra?
Ze nevíš? Někdo však ví:
ví krejčí, ví i švec —
a nejsmutnější věc:
ví dodavatel rakví.

Představ si velikánskou, krásnou kouli —
tak vypadá as bytí, jež se nemění.
Jen prašf si mě a udělej mi bouli —
ta boule, jářku, jest jen smyslů mámení.

Herakleifos
Nic se nehýbe — tak tvrdí Zeno.
Já však: Panta rei, v pohybu je svět.
Dobrá, ale co tím vyřízeno?
O to jde, zda vzad se hybem nebo vpřed.

Jazykozpytcům na uváženou.
Dopustil se chyby žáček pilný,
napsav »Marxismus je lidumylný«?

Cato

Jak se mluví
Pudové pohyby jsou základem duševní
ho života.
Toto tvrzení je východiskem amerického psycholo
gického směru, jenž se nazývá behaviorismus (be
havior — chování). Základní pojmy behaviouristické jsou situace a reakce jako objektivní složky
chování a hlavním výzkumným cílem je zákonité
přiřaďování mezi situací a reakcí. Že studium cho
vání je pro psychologické poznání velmi důležité,
je nepopiratelné a tradičuí psychologie jím vždy
doplňovala látku získanou sebepozorováním. Sahala
к němu zejména při výzkumu dítěte a zvířete.
Přesto se nemůže psychologie omezit jen na vý
zkum chování, poněvadž by se tak psychologická
oblast zúžila. Jde tu zřejmě o vědeckou jednostran
nost, která nemá naděje na obecné uznání. Pud
sám není nikdy předmětem pozorovací. Pud jest
jen hypothetický pojem, zavedený za účelem vy
světlení. Má podobný význam jako pojem síly ve
fysice. Jsou-li pudy nebo nejsou, je otázka, která
nebude nikdy rozřešena s konečnou platností.

Skeptik ví, že modlitba nemá významu.
Potopa přijde, af se modlíme nebo ne
modlíme.
Skeptik je člověk, který o všech věcech pochybuje.
Bylo by důsledné, aby pochyboval také o všech
svých tvrzeních a nápadech. Domnívá-li se. že
modlitba nemá významu, měl by pochybovat i
o této své domněnce. Jinak není pořádným skepti
kem. Podobně by měl pochybovat o tom. zdali
vskutku přijde potopa. A nepóchybuje-li je vidět,
že má jistotu a že aspoň něčemu věří. A věří-li.
není skeptikem. Smysl modlitby není v tom. aby
chom měnili řád přírodní nebo vůli Boží, ale aby
chom změnili sebe. A proto je modlitba výrazem
lidské touhy po dokonalosti. Odpor proti modlitbě
je vždy známkou pýchy, právě tak. jako modlitba
je školou pokory.

Víra o zázrak je nebezpečím pro soud
nost.
Zázrak je výjimka způsobená mocí Boží. Není-li
Boha, není zázraku. Avšak nevíra v Boha je vrchol
nesolidnosti: neboť není-li Boha, je třeba odmítnout
kausalitu a věřit, že něco vzniká samo sebou. A je-li
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Bůh. je rozumné a soudné připustit, že Bůh muže
zasáhnout do běhu světa. Vždyť do něho zasahu
jeme i my. Zachytím-li padající předmět, který by
podle zákona gravitace měl padat dál. neporušuji
zákon gravitace, nýbrž Činím výjimku pro jeden
případ. Dá-li lékař dítěti nemocnému záškrtem
Benringovo serum, neporušuje zákon smrti, podle
něhož to dítě by mělo zemřít, nýbrž činí výjimku.
Praví-li Kristus dceři Jairově: Dívko, vstaň! činí
výjimku, v tomto případě mocí božskou. Je-li mož
né činit výjimky silou přirozenou, je to možno i
mocí božskou. Nebezpečím pro soudnost je naopak
nevíra v zázraky. Kdo popírá možnost zázraku,
věří ve slepou zákonitost, které v přírodě není.
Nesoudný člověk by mohl usuzovat, že člověk je
bytost ryze symetrická, poněvadž, co je vlevo, je
i vpravo. Ruka vlevo, ruka vpravo, noha vlevo,
noha vpravo. Jedna mozková hemisféra vlevo, dru
há vpravo. A teď by si mohl říci, že netřeba dál
zkoumat, poněvadž je to zákon, aby bylo na pravé
straně totéž, co na levé. A usuzoval by, že když je
srdce na levé straně, musí být i na pravé. A není
tam. Srdce je výjimka od onoho domnělého ..zá
kona“.

...Nedávno jsme probírali v češtině dobu osvícen
skou. To se člověk dozví novostí! Najednou pro
hlédlo prý lidstvo, odhodilo od sebe nesmyslná
dogmata a víru, která ho dříve stále к sobě poutala
a bránila mu v jasných výhledech do života atd.
atd. Voltaire ... No a tak jsem se přihlásila o slovo,
a poněvadž mne pan profesor necnal, mluvila jsem
hezky dlouho. Nakonec jsem řekla, že knížka, ze
které to probíráme, je v té věci naprosto neprav
tlivá. Nyní jsem čekala, že dostanu nadáno, ale ten
hrozny' kantor mi pouze řekl, že je to ode mne
hezké, že přemýšlím, ale že to všechno nemůžeme
psát, musíme to probírat přece z knihy, af už to
bylo tak nebo tak ...
...V zeměpise tvrdila paní profesorka, že není
možno věřit, že svět je stvořen Bohem. Ptala jsem
se jí. proč. Víra a věda jsou prý v téhle otázce
v rozporu. Ptala jsem se opět, kde, na kterém kon
krétním bodě. Ten rozpor prý tam je. ale to by
chom ztratili celou hodinu zeměpisu, tak se o tom
bavit nebudem. Po hodině jsem za ní šla a řekla
jsem jí. abyr byla tak laskava. a pověděla mi o tom
rozporu. Říkala, že až někdy jindy. Tak nevím,
čtrnáct dnů už uplynulo a já o tom rozporu stáli*
nic nevím ...

Umíněný herec
Potkal jsem před vánocemi několik svých kamarádů; každý nesl ba
liček a velmi spěchal. Neměli čas se mnou mluvit, kupovali dárky
svým drahým. Dva mi řekli, že jsou z toho celí janči, že měsíc přemýšleli
a nic nevymysleli. Teď prý pobíhají od výkladu к výkladu a hledají,
co by se pro jejich přátele, rodiče, sourozence hodilo.
Vzpomněl jsem si. že je asi takových bezradných chlapců a děvčat
víc. Chci jim poradit.
Podívejte se kolem sebe a uvidíte, že vaše sestra nemá růženec (že
se jej dokonce neumí modlit?), že u vás doma na stěně nevisí kříž (když
jej nikde nedostanete, tak u starožitníka jistě), že váš přítel nemá ani
jedny modlitby, že vaše malá sestřenka nosí na krku jakési trety místo
křížku nebo mariánského obrázku, že vaše maminka nemá žádnou ná
boženskou knihu a ráda by ji četla (v tom vám poradí pan katechetu
nebo profesor náboženství), že tatínek by rád doma viděl kropenku na
svěcenou vodu, jako to mívali u nich doma. Přehlédli jste to tentokrát,
nezapomeňte příště, až bude mít někdo z vašich svátek nebo narozeniny.
Dbejte na to. aby v žádné rodině, kterou znáte, nescházel kříž, aby
nikomu z vašich příbuzných nechyběly modlitby a růženec. Takovými
dary se zasluhujete o apoštolát, takovými dary dáváte také Krista Pána.
-ggg-

. . . citujeme
Nejkrásnější a nejvznešenější je přátelství, jehož základ tkví v du
ševním životě a jeho krásách. Sdílejí-li si navzájem dvě nebo více osob
duševní hodnoty a krásy života, pak přátelství, které povstává, má
věčnou hodnotu. Není závislé na okolnostech, na rozmarech citů a vrto
chů. nebof duch je stále čistý, má-li v sobě vyšší život. Je to nejhlubší
přátelství, o němž napsal Lacordaire. že jako dva stromy vedle sebe
rostoucí mají dva kmeny, ale jejich koruny se navzájem pronikají a
jsou si oporou proti větrům a bouřím, tak dvě duše spojené vznešeností
přátelství splývají v korunách, ve vyšším životě duševním. To je ten
nej vznešenější poklad lidských srdcí, který však vyžaduje celé hloubky
duše, aby byla schopna takto milovati.
Dr. Metoděj Habáň: Sexuální problém. Edice Akord, Brno 1946. Str. 64.

Domníváme se, že při učených rozhovorech o smyslu a podstatě biologické
práce se vytrvale zapomíná na něco, co považujeme za nejdůležitější, totiž na
biologa jako na člověka. Vždyť konečně, lidsky vzato, je každý biolog napřed
člověkem a pak teprve biologem. Lidství je jeho podstatou a biologem je buď
zc záliby nebo z ušlechtilé touhy po poznání nebo konečně, že je vůbec třeba
si na tomto světě nějak vylělávat chléb. Jako v rozumném lidském tvoru se
v něm bude vždy ozývati touha po poznání smyslu jeho života, bude o něm
uvažovati a dá si nějakou cdoověď. A tu mu někdo přikáže, že on jako biolog
si nesmí připustili na mysl, že vznik života se váže na nějakou vyšší bytost.
To se nesluší, neboť se to příčí konstrukci jeho vědy. A pak mohou nastat dva
případy. Buď se ten biolog dá. uposlechne takového karatele a řekne si: »Jako
b olog Boha-Tvůrce neuznávám a budu jej proto psát s malým b. Jako člověk
však to docela říci nemohu a bucju ho potom psát s velkým B.« Anebo se ne
zalekne a řekne si: »Poznávám, ze je rozumné věřit v Tvůrce. Příčí-li se tato
má víra struktuře biologie, pak lituji, ale mně postačí, nepříčí-li se mému zdra
vému rozumu a mému svědomí. A to je to hlavní.«
(Dr J. O. Martinovský: Základy nauky o hmotě a životě.
Vyšehrad, Praha 1946, str. 149.)

Ondřej M. Petrů O. P.: Matěj z Janova o častém svátém přijímání. Edice
Krystal v Olomouci 1946, str. 114, cena 60 Kčs.
Eucharistický ráz náboženské revoluce husitské byl připravován živou po
zorností. kterou věnoval eucharistii theologové předhusitští, z nichž nejvýraz
nější je žák Milíčův Matěj z Janova. Podrobným rozbc.cm jeho názorů do-

Ajax, černý novofoundlantský pes.
se stal středem zájmu barrandovské
ho osazenstva a jeho vrtošivým roz
marům podléhá chtě nechtě celý
filmový štáb. Reflektory září.zkouš
ky jsou provedeny, kamera zaostře
na, režisér už už chce zvolat své
..jedem", ale Ajax. černý čtyřnohý
herec se začne loudavě procházet
po scéně: tu rýpne čenichem do
otevřeného kufru na zemi, kde tuší
„něco“ na zub. tu zase sekne pac
kou po třásních ubrusu, několikrát
zívne, olízne se. vycení hněvivě
chrup a vytratí se za kulisu. „Ajax.
pojď sem. lehni si hezky." Cukříček,
pohlazení, pes se ochotně nechá po
ložit podle přání pana režiséra, ale
sotva třeskne klapka, už je na všech
čtyřech a podrážděně vrčí. Je odve
den na chodbu, aby se uklidnil, ale
cestou ještě několikrát fafne po bí
lém plášti maskéra. Konečně se vra
cí zpět na scénu a filmaři, obrněni
nezměrnou trpělivostí, pokračují
v natáčení. Ještě štěstí, že natáčení
tohoto nového českého filmu řež.
O. Vávry ..Předthcha“ teprve zača
lo. takže dosud mají všichni nervy
v pořádku a „umíněný herec“ si
může leccos dovolit. Jinak — ale to
už si domyslíte.

Nová pracovní methoda
při režii filmu
Režisér O. Vávra učinil zajímavý
pokus a použil při filmu „Předtu
cha“ pracovní methody, která je
u nás doposud novinkou, ačkoliv
v cizině a ponejvíce v Rusku je
dávno vžitou pomůckou, usnadňující
a pomáhající v práci jak režisérovi,
tak hercům. Tato pracovní methoda
spočívá v tom. že se natočí celý scé
nář tak. že každý obraz, každý uzavřený výstup, scéna, jsou obsa
ženy v jednom záběru. Herci hraji
jen v náznakových rekvisitách. tedy
ku příkladu na ploše jeviště, bez
staveb. V Sovětském svazu mají pro
tyto pracovní zkoušky vlastní di
vadlo. filmové divadlo pro vybraný
kruh obecenstva, v němž se hraje
filmový scénář.
Po natočení a zhlédnutí tohoto
pracovního filmu, ve kterém je vi
dět jen dějová fabule a slyšet dia
log. zná herec přesný obraz svého
výkonu; nato se může opravovat,
usměrnit, kontrolovat.
К vlastnímu natočení filmu pak
přistupují herci i režisér po doko
ualé přípravě jako к premiéře po
mnoha pečlivých zkouškách. Herci
mohou založit na základě svých po
znatků z pracovního filmu jinak své
role, mohou si upravit podle vlast
ního pojetí dialogy, zkrátka vypra
covat celé představení až do detailů.
Ani sebevětší profesionál nemůže
podat svůj výkon hned napoprvé
s absolutní dokonalostí. Vždycky až
na konec přijde na to. co měl vě
dět na začátku. Proto je pro něj i
pro režiséra pracovní film, vyžadu-
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jící si celkem jen malé investice,
nedocenitelnou pomůckou ke stu
diu. vodítkem к dokonalejšímu vý
konu.
Dobré zkušenosti, které režisér
Vávra učinil, pomohou pravděpodob
né tuto novou pracovní methodu za
vést i do našich filmových atelierů.

Na křídlech lásky
Z pěti knězi amerických, kteří ne
dávno přibyli do Sydneye a pokra
čují v cestě do misie v Rabaulu
(Nová Guinea), jsou dva piloti, kte
ří mají za úkol vybudovati organisaci „Na křídlech lásky“, mající
sloužit přepravě misionářů vzduš
nou cestou. Ti piloti jsou A. Stenper a A. Cendusa. Vyškolili se pro
ten účel ve zvláštní škole v Illinois.

Zoufalec
Ve vzpomínce na sté narozeniny
Léona Bloy jsme si znovu četli jeho
knihu Zoufalec, kterou přeložil do
češtiny Josef Florian. V tiráži této
knihy čteme: „Kniha tato byla dána
do tisku 1. P. 1903 Dělnické tiskárně
v Praze, kdež vytištěno prvních 7
archův. ostatní natištěno v tiskárně
Frant. J. Trnky v Třebíči na Mora
vě I. P. 1915.“ Potřebovala tedy tato
kniha plných deset let. aby spatřila
světlo světa. A ještě zajímavější je
důvod, proč nebyla dotištěna v Děl
nické tiskárně pražské. Sazeči ode
přeli sázet knihu proto, že překla
datel se odvážil nepříznivě se vy
slovit o tehdejší modle literatury
české J. S. Macharovi, jehož dnes
sotva kdo čte. Habent sua fata libelli.

Náš zákazník, náš pán
Rozloučení, kteří hodláte uzavřití
nový, šťastnější sňatek, můžete jej
směle uzavřití ve sboru církve čes
koslovenské.
Církevní obřady při kremacích
jinověrců (i římských katolíků) a
osob bez vyznání vykoná na žádost
v domě smutku i v krematoriu du
chovní církve československé.
Církevní obřady osob bez vyznání
při pohřbu v domě smutku i u hrobu
vykoná na žádost duchovní církve
československé. Stačí, jestliže je ně
kdo z příbuzných příslušníkem
církve československé. Informace
Vám podá farní úřad církve česko
slovenské. To je pravá náboženská
snášenlivost! To je důkaz lásky
CČS ke každému člověku podle pří
kladu Milosrdného Samarit4.ua! To
je tolerance! Posloužit všude tam.
kde je třeba.
Podporujte s námi myšlenku žehu!
Zeh je mocná zbraň proti těm. kteří
nepřejí pokroku a svobodnému
myšlení, žeh je mocná zbraň proti
náboženské zaostalosti a zpátečnic
tví... (Z letáku církve českosloven
ské v Čes. Budějovicích.)
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spívá autor к přesvědčení, že sám požadavek častého svátého přijímáni má
u Matěje ráz zcela pravovčrný; totéž platí o podmínkách, které vyžaduje,
o účincích, které uvádí jako plody častého svátého přijímání, třebas jinak jeho
učení o poměru eucharistie jakožto oběti a jakožto svátosti je pochybené.
Úryvky z Matějových Regulae Veteris et Noví Testamenti ukazují, s jakým
zápalem pro věc Boží dovedl Matěj hlásat, že obroda Církve je možná jen
a jen živým chlebem svátostným. Tak se jeví předchůdcem i novodobého
hnutí eucharistického. Studie Petrova, po stránce historické i theologické
přesná a pečlivá, záslužně osvětluje málo známý úsek našich náboženských
dějin, jehož ohniskem je eucharistie: má nemálo co říci i dnešním duším, hle
dajícím Krista a pravdu. Bude čtena nejen se zájmem, ale i s užitkem.

F. Z. Skuherský: Čtyřiadvacet lehkých předeher pro varhany. Vyšehrad,
Praha 1946. Cena 96 Kčs.
Dnešní stav instruktivní literatury a pomůcek pro vyučování hře na varhany
je vskutku neutěšený. Cizí literatura nám chybí vůbec a z české původní
tvorby je toho málo. Tím více dlužno vítati záslužný čin nakladatelství Vyše
hrad v Praze, které vydalo ve své hudební edici F. Zd. Skuherského: Čtyři
advacet lehkých předeher pro varhany, op. 48. Tím se dostává po výborné
prstokladové a pedálové revisi profesora brněnské konservatoře Josefa Blat
ného do rukou varhaníků a adeptů královského nástroje jedinečné instruktivní
dílo, které je úhelným kamenem pro technickou erudici. Důležitost a peda
gogickou hodnotu těchto předeher, které jsou součástí Skuherského Theoreticko-praktické školy pro varhany, zvýšil prof. Blatný označením prstokladu,
aplikatury a frázováním. Krátký životopisný nástin z pera doc. I)r Boh.
Štědroně hutnými slovy seznamuje s postavou našeho výborného hudebního
theorebka a pedagoga.
Dr Metoděj Habáň O. P.: Sexuální problém. Akord, literární a umě
lecké nakladatelství v Brně 1946. Vydání čtvrté. Stran 79. Cena 50 Kčs.
Problém sexuální si neklade autor jako problém isolovaný od ostat
ních otázek psychologických a mravních. Sexus je třeba vidět jako
projev osobnosti. A jako nelze odlučovat plodivost od sexu, tak nelze
•odlučovat sexus od erotu a eros od ethosu. Autor vychází z psychologické
ho zkoumání sexuálního vývoje normálního i pa Biologického a zhodno
cuje výsledky jeho pro mravní život. Opírá se o moderní literaturu
psychologickou, ale zachovává pevné hledisko křesťanské filosofie a
pedagogie: v životě křesťanském přestává být sexualismus problémem,
poněvadž je vřazen do řádu hodnot lidského života a poněvadž dobrá
výchova celková, jejímž jádrem je výchova к sebevládě, je zároveň
i nejlepší výchovou sexuální.
P.

Svatá Terezie Ježíškova: Dějiny duše. Bohuslav Rupp, Praha 1946.
Stran 516. Cena 96 Kčs.
Nové vydání této slavné knihy, jejíž přesnější název by podle origi
nálu byl Příběh jedné duše — tak totiž nazvala světice svůj vlastní
životopis, který psala na přání svých představených
obohacuje naši
duchovní literaturu o vzácnou perlu, o knihu, provanutou kouzlem
panenské čistoty a oddanosti Bohu, zbožné naivity i velkodušné lásky,
síly i mladistvé svěžesti. Příští rok tomu bude padesát lei od chvíle,
kdy tato kniha po prvé vyšla v Paříži. Nelze ji nečíst bez hlubokého
dojetí a velkého duchovního užitku. Nové toto vydání životopisu té.
kterou Pius ХГ. nazval ..milenou hvězdou svého pontifikátu", jistě roz
množí u nás počet nejen jejich ctitelů, ale i napodobitelů mezi studující
mládeží.

M. K. Valšíková: Naše betlemy. Cyr.-met. knihkupectví Gustava
Francia v Praze 1946.
Knížka chce dáti podnět к oživení starého českého betlemářství. к oné
cenné a ryze české složce našeho lidového umění. Po krátkém úvodu
z Nerudových vzpomínek o jeslích následuje legenda o zakladateli
kultu jeslí, sv. Františku z Assisi. Několika novinových statí o českých
jeslích a betlemářích starší i novější doby převede autorka do hlavní
části, jak za dětskými vzpomínkami navštěvuje poličské betlemáře a
shledá s politováním už jen ubohé zbytky. Mnohý z nás si po čtení
vzpomíná na vlastní dětství, kdy sám stál s rozpálenými tvářemi před
takovými jeslemi a lituje dnešní děti, zkrácené o tolik krásných a bla
hých vzpomínek. S dojetím čteme o prostých poličských betlemářích.
jak tito lidé s menší či větší zručností, zato však s vroucností stavívali
к vánocům své hrady a kopce. Nemá dnešní doba skutečné už smysl
pro takové věci? Litujeme toho všichni, lidé dobré vůle, kteří chceme
býti alespoň jednou do roka dětmi a zpívat ne pod cizím stromkem,
nýbrž před svými českými jesličkami „Narodil se Kristus Pán. ve
selme se“.
Knížka přináší několik pěkných ukázek figurek a jesliček starých
• nových se zmínkou firmy, která vyrábí figurky moderního pojetí.
Přejeme malé knížce hodně rozšíření a úspěchů, aby se znovu ujal
krásný český zvyk.

HÁDANKÁŘSKÝ

KOUTEK

Rediguje Hádankářský O „Liiaoan".

Příspěvky a hádankářskou korespondenci na adresu Jenda Houšť, Bučovice, Nová ul. ?6?.

4. kolo řešitelského podzimního turnaje.
1 Pádovka (5. p.)
Otakar Jaroš

NEBESKÝ HŘÍCH dál nás tíží,
VINOBRANÍ byť SE BLÍŽÍ.

2. Obložka. *(5255)
Ot. Jaroš

Vod V hor CÍPY MNOHO PADÁ,
*)OD ZÁŘÍ JEN PRŠÍ v lada.
3. Přesmvčka. (1 slovo)

723365 4967 z nedopité číše
spár zrady v kámen křižovatek tříští
a sny jak motýl bouří sražen s výše
mokvají blátem v času propadlišti...
Jak 6745 29685 rybník v luny záři
pod strání se svitem stříbra leskne
a vlny jeho na břeh samotáři
v 12345 6789 šumí písně teskné...
8. Rebus.

»Začátečník«.
N К
Řešení: 325

12 3 4 5
Náznak: 15 2,2

Z

Vladimír Benda.

AKÁTÍ MLÍKU

9. Předponka. *(8 4)
V klínu lesu STRŽ ZDE ZEJE,
hloubka její leká.
dnem jejím hřmí přes peřeje
NENÁVISTNÁ ŘEKA.

4 Záporka. *(514)

VI. Benda.
VÝŽIVNÉ LÁTKY - to je síla zvyku *)RÁD PŘI JÍMÁM TÉŽ V TOMTO
OKAMŽIKU.

10. Sloučenka. *(2434).
Jenda Houšť.

5. Dvojpřesmvčka. (časová)
Amadeo.

MALÝ SVAK TUŠÍ
SALARY KATUŠÍ. m.
,
6 Přesínyčka (heslo).

Amadeo.
PÁTRAVÍ ZVĚDI

7. Číselka.
Jenda Houšť.

Tváře jak KVĚT nachem hoří,
slunce plane nebi,
štípáním se otec moří,
v prasklý špalek ranou noří
NABROUŠENÉ POTŘEBY.
Opodál však v stínu stromu
*)RVE KOŘÍST PES LOUDAVÝ,
myslí si —ach, co je komu
po tom, že dře pán se domu,
jen když mám dost potravy!

*

Je ticho. Sedím v stráni ruce v klínu,
kol 2313 4769. sova houkla z šeři —
Ach, kráso! 65232 891. jen hořkost blínu
cítím v srdci, které neuvěří...

Doufáme že pilně louskáte naše hádanky.
Ještě jedno kolo a máte možnost získati pěk
nou knihu. Tož. jen do toho!
Váš O »Litavan«.

Řešení nezasílejte hned! Uschovejte
si je i s kuponem a vyčkejte našich
dalších pokynů.

Hádanky: Kupon c. 4
/

Listárna.
Většina z vás, kteří jste již své příspěvky do soutěže poslali, správně pochopila náš úmysl,
t. j. snímky z prázdnin a poslala více nebo méně zdařilé ukázky svého prázdninového okolí.
Mezi nimi je ale mnoho těch, kteří se utápí v sentimentálních, nic neříkajících »záběrech«.
Kdybych je jmenoval, urazili by se těžce a víckrát by nám nic neposlali. Žili by v domnění, že
ti padavkové v redakci nechápou, co je »umělecký snímek«. Já je ale jmenovat nebudu,
neboť musím přiznat, že je v těch snímcích vidět aspoň jakýsi náznak snahy po vymanění
se z banálnosti a průměrnosti, a to nutno roviěž ocenit. Protože problém »umělecké foto
grafie« je velmi přitažlivý, otvírám tímto debatu na toto thema a na této straně nechť si
to rozdají zastánci i odpůrci t. zv. »um. fot.« Příspěvky zasílejte do administrace a připojte
na obálku poznámku: »fotodebata«.
Nakonec poznámku. Kdo z vás, kteří jste poslali snímek formátu menšího než 6X6 nebo
6X9 chcete mít svůj snímek v našem časopise, pošlete své zvětšeniny minimálně tohoto for
mátu.
Světlu zdar!
Tech, redaktor.

Naše předplatitele,
kteří dosud nepoukázali předplatné, ve vší uctivosti prosíme, aby tak neváhali učinit. Do 2.
čísla »Úsvitu« byla přiložena složenka a ti, kteří ji tam z nejrůznějších důvodů nenašli,
prosíme, aby příslušný obnos laskavě poukázali na náš šekový účet č. 116.326
nebo poštovní poukázkou na adresu: Administrace časopisu »Úsvit«, Brno, Běhounská—
Tvpos, II. зек. II. posch. 64. Děkujeme Vám!
. , ...
* г
к
ť
Administrace.

