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výchovný
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 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
pseudonymitě. 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
být 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 sé
grafické úpravy Úsvitu, zasí
lejte na adresu: Administrace
ÚSVITU, Brno - Běhounská Typos.

Všichni se zúčastněte na vý
stavbě našeho Časopisu vhod
nou propagací. Čím více bu
deme mít odběratelů, t. j. čím
větší budeme mít náklad jed
noho čísla, tím větší budou
jeho možnosti. Chceme jisté
všichni, aby náš list byl nej
lepší. Budujte i vy ÚSVIT při
hláškami nových odběratelů.

Časopis pro katolickou studující mládež

Všem našim předplatitelům a čtenářům přeje
me do nového roku mnoho požehnání Božího
a slibujeme, že jim vezmeme všecky důvody
k zlobení na nás.
Měli bychom však také několik proseb. Pokud urgujete zásilky,
které Vás z nejrůznějších důvodů nedošly, nečekejte je hned druhý
den po odeslání. Cesta poštou trvá určitý čas. Některé jsme zdrželi
my, neboť vedle vyřizování objednávek musíme rychle budovat kar
totéku abonentů, což není maličkost. (To je však konečně, díky Bohu,
skoro hotovo.) Dále Vás prosíme, abyste psali stručně, věcně a jedno
značně. Není opravdu čas se domýšlet,co vlastně po nás někteří chtějí.
Na >př. „zvyšuji počet na...“, ještě neříká, od kterého čísla mu
máme rozdíl poslat. Rovněž nestačí vzkaz, že panu P. Skočdopole
nemámp nic posílat, neboť nevíme, zda onen P. Skočdopole je sku
tečně totožný s tím naším v kartotéce, nebo když je jich tam více,
co potom? Úplná adresa je nutná. Nutné je rovněž hlásil změnu
adresy. (Zdá-li se to někomu směšně puntičkářské, zveme ho k in
formační spolupráci.) Konečně nezapomeňte, že na 10 placených
Úsvitu je jeden zdarma. Nevracejte tedy tyto výtisky, které Vám
automaticky přibalujeme a urgujte je, pokud jste je nedostali.

Díky za pochopení.

Administrace.

/právy dopispvutelům.

Všerň: všimněte si změny redaktora.

P. J.
Básně jsou průměrně dobré, ale mám jich dost, tož
otisknem prózu.
A. S. — Vybral jsem jednu. Pozdravení do té roboty a hodně
zdaru v apoštolátu.
Zd. K. — Je velmi sympatický váš zápas. Jste poctivá a máte
dar formování. Držte se. Dík za důvěru. Výkřiky otisknem.
K.
Tu druhou. Je dobrá.
M. V: D. — Rád.
/?. T. — Jak rád o vás slyším! Posílejte.

K obrázku na titulní straně:
Ant. Řecek: Poesie zimy.
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Ant. Reček:

Zimní krajina.

R. M. Dacík O. P.:

Mravní odpovědnost
Člověk je stvořen k obrazu Božímu. Lim
je vyjádřena jeho svrchovaná důstojnost, ale
tím je určena také míra jeho odpovědnosti za
každý čin. Zvíře jedná podle vrozeného in
stinktu. který vložil Tvůrce do jeho přiroze
nosti. Jde za určitým, přesně vymezeným cí
lem, kterým sleduje udržení své vlastní a své
ho rodu. Jde slepě, bez předběžné úvahy, jde
proto, že mu to diktuje jeho přirozenost. Pták
vstává s probouzejícím se jitrem a zpívá vstříc
vycházejícímu slunci, hledá potravu pro sebe
i pro svá mláďata, hledá útulek před zimou a
letí třebas do dalekých krajin, jakmile cítí při
rozené nutkání. Nerozhoduje se svobodně, jed
ná pod tlakem přirozenosti, nerozhoduje se,
protože nemyslí, jeho činy nepodléhají zákonu
odpovědnosti, protože nejsou výsledkem roz
umové úvahy a rozhodnutí svobodné vůle.
U člověka je tomu docela jinak. Kdybychom
věřili materialismu, řekli bychom ovšem, že
nejsme nic více než dokonalejší zvíře a že není
mravní odpovědnosti, protože není toho, komu
bychom odpovídali. Je věru s podivem, jak
stále přibývá lidí, kteří nechtějí být lidmi:
vzdávají se důstojnosti obrazu Božího, aby ne
cítili tíživou odpovědnost za své skutky. Jen
tím si vysvětlíme neuvěřitelnou obhajobu mrav
ního úpadku dnešní mládeže jednoduchým slo
vem: Proč by neužívali? Řeč o mravním dob
ru a zlu, o mravním řádu a mravní odpověd
nosti je výsledek přecivilisovaného člověka a
jeho přecitlivělosti. Je třeba být přirozenějším,
je třeba blíž k přírodě, ze které jsme vyšli...

V člověku zápasil vždy duch s hmotou, ale
i když duch často podléhá, je už tento zápas
důkazem, že není člověk jen dokonalejším zví
řetem. S existencí lidského ducha však souvisí
mravní řád, v němž mají lidské skutky usměr
nění k náležitému cíli a v němž lidská svoboda
rozhodování je v přímém vztahu k odpověd
nosti za každý uvědomělý a chtěný čin. Člo
věk nejedná jen pudově, jeho činnost nejde
vždy jedním směrem' není určena k jednomu.
Jedná-li jako člověk, jedná ve smyslu poznání
rozumu a chtění vůle, která se může rozhodo
vat svobodně, a proto je odpovědný za své roz
hodnutí a všechny předvídané důsledky, ply
noucí z tohoto svobodného rozhodnutí. V této
skutečnosti je pravá důstojnost člověka, ale
také vážná a těžce doléhající povinnost.
laková je povaha lidské přirozenosti. Jde
nyní o to, aby tato skutečnost psychologické
stránky odpovědnosti byla uznávána a usku
tečňována i na poli mravním čili v praktickém
životě. Zkušenost totiž učí, že i ti, kdo theoretic
ky uznávají skutečnost mravní odpovědnosti,
v životě s ní takřka nepočítají. Pravíme o nich,
že nemají smyslu pro odpovědnost. A toto
ethické hledisko odpovědnosti je nesmírně dů
ležité. Zvláště mladý člověk, utvářející svůj
mravní karakter. musí vynaložit veškeru píli
k tomu, aby si vychoval silný a hluboký smysl
pro odpovědnost. Tím. že jsme stvořeni k ob
razu Božímu a máme povinnost napodobovat
nebeského Otce, budeme odpovědni nejen za to.
co jsme vykonali proti této základní povinnosti.
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nýbrž i za to, co jsme nevykonali, ačkoliv jsme nc-li mladý člověk rozumu, který inu mluví
to vykonat měli a mohli.
o odpovědnosti, bude se stávat stále nedbalejší,
Je to dnes nářek zcela obecný, který kon bude opomíjet své povinnosti a tím bude sláb
statuje praktický nedostatek smyslu pro odpo nout celý mravní karakter.
vědnost. Slyšíme každou chvíli tvrzení: dnes na
Proč máme ve veřejném životě tak málo sil
nikoho nelze spolehnout. Vychovatelé hledají ných, opravdu zdatných jedinců? Proč vidí
příčiny tohoto nedostatku smyslu pro odpověd me kolem sebe tolik lidí podprůměrných, mo
nost. Morální liberalismus ve výchově mladých rálních slabochů, kteří nebudou znamenat nic
lidí. Obecné uvolnění mravních zásad .násled ani v životě tomto, ani v onom? Nevychovali si
kem moderních prostředku, zpříjemňujících ži hluboký smysl pro odpovědnost v každém smě
vot. A ještě mnoho jiných důvodu mravních, ru, tím oslabili také svou vůli vzhledem
hospodářských, sociálních. Změkčilost, podpo k mravnímu dobru, jejich mravní karakter za
rovaná na všech stranách, nemůže vychoval krněl, dospěli sice fysicky, ale nikoliv duchov
pevné karaktery s hlubokým smyslem pro ně a mravně. Nestali se vůbec lidmi hotovými.
mravní odpovědnost. A změkčilost je nepo
Řekněme si to ještě poněkud prakticky. Odchybně znakem dnešní doby. Život však je váží-li se operovat nemocného lékař, který se
tvrdý. Co v něm inirže spravit člověk změkčilý? nevyzná v chirurgii a proto pošle nemocného
Uhýbá tvrdé povinnosti a pak tlumí v sobě na onen svět, řekneme, že to bylo neodpovědné.
hlas, mluvící mu o neúprosné odpovědnosti za B tided i chtít hájit spletitou soudní při advokát,
každý čin, ano i za jeho nedostatek. Pak máme a nepřipraví se na ni a proto ji prohraje, pusti
spoustu mravních slabochů, kteří nejsou s to li se do stavby architekt a špatně počítá, protože
uplatnit se v lidské společnosti, přibývá jich den lépe neumí, a proto se mu stavba v nejlepším
zc dne, a kdyby jich nepřestalo přibývat, mu zhroutí, řekneme, že je to neodpovědnost. Pojď
seli bychom se obávat, že jednou lidská spo me však do minulosti a uvidíme, že tuto neodpovědnost předcházela pravidelně neodpověd
lečnost zahyne na jejich přemíru.
Nikdo nepotřebuje tolik uvažovat o problé nost v době studia. Jestliže student nestuduje a
mu odpovědnosti jako mladý člověk, student. jedinou jeho snahou je dostat se nějak z jedné
Vidí-li před sebou velké úkoly, které ho Čekají, třídy do druhé a později z jednoho semestru do
u.vědomí-li si, co od něho chce rodina, národ, druhého a od jedné zkoušky ke druhé a nezá
Církev, pak nutně cítí, jak každý jeho skutek, leží mu na tom, aby jeho věku a dosaženému
i ten nej nepatrnější, má velký smysl před tváří vysvědčení odpovídaly také vědomosti, je to
velké odpovědnosti, kterou má vzhledem k bu právě tak neodpovědné, jako když lékař léčí a
doucím úkolům. Mládí je doba, tvořící budou nerozumí tomu nebo když advokát zbytečně
cího hotového člověka. Nebude-li jednou z člo prohraje při a staviteli spadne dům. protože
věka mladého, z člověka nehotového člověk nekonali řádně svou povinnost; neměli smyslu
opravdu hotový, pak jsou za to odpovědni vši pro odpovědnost. A můžeme ještě říci, že jen
chni, kdo spolupůsobili a to nedostatečně na proto lékař špatně léčí a advokát prohrává
jeho dohotovení. Ale v prvé řadě je vinen on při a staviteli padá dům, protože špatně studo
sám. Malé dítě je ve všem závislé na svých vy vali. Tak je neodpovědnost doby studentské
chovatelích. Dospívající člověk není už malé zřetězena s neodpovědností doby zralosti. A
dítě. Jeho rozum je vyvinutý a právě tento roz neměl-li kdo citu pro odpovědnost v mládí, ne
um je pro něho ukazovatelem životní cesty. bude ji mít ani tehdy, kdy dospěje. Můžeme se
Tento rozum inu mluví o velké odpovědnosti pak divit, že je tak málo opravdu hotovvch
vzhledem k budoucnosti. Poslechne-li ho, po lidí?
To jsou věci, na které nesmí student nikdy
roste u něho cit pro mravní odpovědnost a
tento cit mu bude umožňovat dokonalé plněni přestat myslet. A hlavně nikdy nesmí učinit
všech stavovských povinností, l im poroste celý něco, o čem by si musel přiznat, že to bylo ne
mravní karakter mladého člověka. Ňcuposlech- odpovědné.

Dominik Pecka:

Člověk jako bytost sociální
Člověk jest bytost nejen individuální, nýbrž
i sociální. Jako bytost sociální má člověk četné
vztahy k bližním. To jsou především vztahy ro
dinné: manžel — manželka: rodiče — děti:
bratři — sestry; vztahy stavovské: představení
a podřízení: zaměstnavatelé — zaměstnanci;
učitelé — žáci; a tyto vztahy určuje jednak
spravedlnost, jež káže dáti každému, co mu
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patří, jednak láska, jež káže dáti každému, čeho
potřebuje.
Jako bytost sociální má člověk vztahy i k spo
lečnosti, jejíž je částí. Člověk jest individuum
i osoba. Jako individuum jest člověk částí lid
ské společnosti a z toho důvodu jest podřízen
celku. Kdyby byl Člověk osobou čirou, byl by
schopen státi zcela o sobě, mimo oblast života

A tak se jeví postavení člověka ve společnosti
společenského, a neměl by vlastně důvodu cítiti
se částí celku. Avšak jako osoba má člověk jako protiklad: lidská společnost má časný cíl.
v spbě hodnoty, které se vymykají řádu spole jehož muže dojiti jen součinností všech — a
čenskému. Člověk nenáleží společnosti cely a se v tom smyslu jest člověk podroben společnosti
všemi svými vlastnostmi. (S. I li. 1—2, q 21, a 4. jako část celku: avšak to. co jest v člověku nej
hlubšího. jeho určení věčné, oblast svědomí,
ad 5.)
jako individuum jest člověk částí celku: ne skutečnost vnitřní svobody a všechny hodnoty
stojí tudíž a nesmí státi o sobě. Pokud jest je na ní se zakládající, to vše jest společnému cíli
dinec údem společnosti, nesmí si hiát i na osobu, nad řáděno.
Společnost lidská jest útvar časný. Duše člo
nýbrž musí se podříditi celku. Od celku přijímá,
celku musí i dávati. Zdůraznilje-li před společ věka je nesmrtelná. V nejhlubší své podstatě jest
ností svá individuální přání, svou touhu po vy tedy protiklad jedince a společnosti protikladem
žití. mluví-li o svobodě, nároku na štěstí proti časnosti a věčnosti.
společnosti, jako by jedinec byl vše a společnost
Jako bytost časná musí jedinec spolupracovanic a jako by společnost byla jen k tomu, aby ti na díle sociálního blaha. Toho blaha lze do
vyhovovala bezmeznému egoismu jedince, je to jiti dvojí cestou: cestou sociální spravedlnosti
hrubý přehmat, jakési přestrojávání individua a sociální lásky. Úkolem spravedlnosti jest dáti
za osobu: blud, který se nazývá individualis každému, čeho jest hoden. Úkolem lásky jest
mem.
dáti každému, čeho potřebuje. Ani spravedlnost
Člověk není ovšem částí společnosti podle sama, ani láska sama není cestou výlučně správ
celé své přirozenosti a podle všech svých hod nou. Spravedlnost sama nestačí: jako každé
not: jako duch rozumný a svobodný stojí člo dílo lidské, tak i spravedlnost, byť sebe lépe
věk o .sobě, má vlastní, osobnostní život a vlast míněná a sebe dokonaleji uskutečňovaná, má
ní, nesdělitelné a nezadatelné určení. Proto ne své mezery a nedostatky: i přísluší lásce, aby
náleží společnosti cele. Tvrdí-li se. že společnost jí napravovala. Avšak ani láska sama nestačí:
je vše a jedinec nic. či nanejvýš atom, zrnko dávati někomu z důvodu lásky, co mu patří
písku v hromadě lidstva, nemající žádných 7. důvodu spravedlnosti, bylo by ponižováním
práv, nýbrž jen povinnost cele a bezvýhradně důstojnosti lidské a snižováním pracujícího člo
sloužili celku, je to blud protilehlý individualis věka na žebráka. (Encyklika Pia XT. Divini Rcdemptoris, čl. 49.).
mu. totiž kolektivismus.

F. Korb:

Naše odpovědnost
Všude je u nás vidět, že jsme prožili válku.
Ještě se nám nepodařilo do žádoucí míry od
stranili zmatky, které nutně jako průvodní
znak sé přimykají ke všemu dění poválečné
doby. Je pravda, že taio pořádající práce ne
jde nikdy dosti rychle od ruky. Aby se odstra
nily některé závady života hospodářského, je
zapotřebí mimo jiné i zdvojnásobené fysické
námahy. Má-li se usměrniti i náš duševní život,
bude třeba více nežli dvojnásobné duševní ná
mahy mladé inteligence, nežli byl její dosavad
ní. Mám především na mysli inteligenci kato
lickou. Na ni bude uvaleno toto sladké jho ...
Žádný rozumný člověk nespaluje a neboří
za sebou všechny mosty, protože si nemůže
s klidem říci, že na sto procent svého zamvšleného cíle dosáhne a že se nebude ještě jednou
rád vracet po něm do svého klidného domova,
odkud si byl vyletěl za ilusí. Mnozí »inteligen
ti«. hodně vysoko sedící, i ti nižší, jejich quasiloutkové figurky, to učinili a dokonce i jmé
nem české mládeže, kterou se pokoušejí ovliv
ňovat. Vracejí se někdy dokonce o dvacet lei
zpátky, i více.
Dnes se díváme na sv. Václava již bez cizích
brýlí, jimiž jsme byli nuceni v něm viděti jen

horlivého poplatníka, případně i rozšafného
chovatele dobytka, který zásobuje tučnými
kusy, jež zrodila jeho země, stoly císařských
milostí. Odvrhli jsme politickou jedovatou pa
tinu. Obáváme se však zastati se velkého »ko
laboranta« Josefa Pekaře, kterv měl čestnou
odvahu (nikoli drzost, jakou zná jen rozvášně
ná luza, která po něm svého času plivala), říci
národu pravdu, padni, komu padni, kterékoli
příjemné, vysněné modle! Most, vedoucí k jeho
historické pravdě, je zničen pro módní vrstvy
našeho lidu. Leč jsou tu ještě bezpečná zadní
vrata otevřena: hodně starý dějepisec, který
by jistě nebyl opět moderní u pánů nahoře,
kdybv nebyl jen tak povrchně studován! Při
tom se dovolávají mládeže, která je v celku dů
věřivá. Myslím však, že naše katolická mládež
tu nezklame. O duševně chudých výrostcích,
i když bezvadně oblečených, rychle se pohy
bujících po nakloněné rovině, tu není řeč.
Myslili jsme si. že ve třetí republice budeme
se na naše národní věci a zvláště na dějiny dí
vat s otevřenějším zrakem a nikoli jako malé
děti. Když se svoboda vědeckého bádání ne
mohla projevit za válečného útlaku, domnívali
jsme se. že se tak stane po válce. Svoboda vě
71

deckého bádání je zaručena ústavou naší re
publiky. Tento veliký a skutečný pokrok je
snad to jediné, co naše pokrokové šedivé dětič
ky nemohou uznat. Spíše se vydávají stohy
věstníků, jimž chybí stručnost. Rokuje se
v nich o tom, zda by náboženství nemělo být
omezeno na střední škole na čtvrt hodinu v tý
dnu. o velké přestávce — anebo se má škrtnout
vůbec? Mnoha věcí bylo za války zneužíváno,
mezi nimi i díla našeho historika Dr Pekaře.
Leč obávám se, že nikoli jen proto je Pekař »ko
laborantem«; spíše se tu proklubává z nevin
ného na pohled vajíčka oplzlá hlavička partajnictví a politického kramaření, jejíž dotěrná
očka se strpí se shovívavým úsměvem ještě tak
při promítání reklam na plátnech biografů,
ale rozhodně ne v tak posvátném odvětví naší
kultury, jako je psaní dějin českého národa ...
Na nás záleží, aby se zachovalo národu i to
dobré, co mu dala minulost a doba poslední vál
ky. Kdyby byly bývaly tehdy kultura a duševní
rozmach se zastavily, nebyli bychom válku pře

žili tak, jak se stalo (nehlcdíme-li na samozřejmé
ztráty). Právě v době války bylo zapotřebí síly
mravní i podpory, kterou skýtá člověku pravá
kultura. O zatracování špatného jsme se již posiarali a ještě se postaráme. Naším úkolem je
jistě na prvém místě rozšiřování současných
duševních a duchovních statků, leč od přede
šleho se také nesmí odezírat.
Přesto, že máme zaručenu svobodu projeví:
vc svobodné republice, »pokrokáři«, aby ji por
tlačili, si vymyslili populární slovo: reakcionář
Víme, čí ústa jím nejvíce oplývají. Přijmeme
tudíž tuto nadávku jako poklonu, vědomi si
svého křesťanství a pravé hrdosti, která stále
pro bližní pracuje s láskou, zatím co jiní v da
vových sedánkách vypouštějí blesky slov o pokioku, kterýmižto blesky jsme oslňováni vždy
po celý týden (i pan president se zmínil o tom,
že těch oslav je víc než dost... je nepsaný zá
kon, že manifestace musí trvat týden), abychom
pak s tím větší chutí mohli v neděli pracovat.

Pavel jabar:

Pošetilec
Vítr se utišil. Unavený usedl pod římsami
střech. Na cestách se válelo pošpiněné napada
né listí. V pozdním odpoledni bylo v parku
ticho. Teplý vzduch předpovídal déšť.
A přece kdosi zabloudil v tato mísia. Objevil
se v záhybu parkové cesty a zdál se zamyšle
ný. Šel zvolna a hlavu nořil do vyhrnutého
Jímce šedého zimníku.
Náhle zvedl hlavu.
Byl to mladík s dětským skoro obličejem.
Jeho oči byly veliké, že by se do nich vešel
celý svět, a tak měkké jako oči dítěte.
— Jdu se rozloučit z podzimem, bylo napsá
no v jeho tváři. Příroda je moje sestra a ptáci
moji bratři. Samotu miluji jako svoji družku
-- a lidé jsou mými nepřáteli.
POŠETILEC! ’
Večer zhoustl, l ak náhle, že toho mladý bá
sník ani nepostřehl. Šel. Stále šel. až zašel tak
daleko, že nevěděl, kde je.
S očí mu pojednou spadly šupiny snění. Za
pomněl, že se šel rozloučit z podzimní krajinou.
— Kéž by tu byl nějaký člověk, který by mi
ukázal cestu k městu!
Nikde však se nepohnul ani lísteček.
Ticho ho objalo a samota ho děsila.

Rozběhl se po úzkém chodníčku a běžel stále
kupředu, tam, kde jsou lidé.
Celý uřícený a zpocený doběhl na širokou
silnici.
Ale nevěděl kudykam. Jako zoufalec stál
zdrcen u příkopu. Vroucně si přál, aby potkal
člověka.
Bylo mu úzko.
— Bože, nedej, abych musil bloudili.
Uběhlo několik minut a on pořád stál. A ná
hle zajásal. Na cestě po levé ruce se k němu
blížilo světlo.
Pomalu se přibližovalo. Mladý básník ne
trpělivě čekal.
Konečně!
— Prosím vás, zastavte! — zavolal.
Neznámý zastavil.
— Co si přejete?
— Kudy se dostanu k městu?
— Jděte po této silnici stále dozadu za mnou!
Vyjdete na kopec a odtud už uvidíte město.
Jedu odtamtud!
— Děkuji vám!
Mladý básník se vydal naznačeným směrem.
Lidé se mu stali najednou přáteli.
Zatoužil po jejich přítomnosti. Přidal do kro
ku. Pošetilec!

9

Ví už Tvůj soused, Tvoje sousedka, že vychází časopis Úsvit?
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Pozd rav ze sídla Pax Romany
Švýcarské město Fribourg je sídlem Pax Ro
many, konfederace jednotlivých studentských
hnutí. Ve Fribourgu byla Pax Romana založena,
ve Fribourgu má také svou kancelář, v níž pra
cují jednotliví funkcionáři. Práce mají mnoho,
neboť spočívá hlavně v rozsáhlé korespondenci
se studentskými katol. sdruženími téměř celé
ho světa. Pokud pracovníci nebydlí ve Fri
bourgu, přijíždějí vlakem alespoň na několik dní
v týdnu, které pak stráví téměř celé v kancelá
ři. Co tam cizinec vidí při vstupu? Plakáty

jednotlivých kongresů, přihrádky s knihami
podél stěn, stoly pokryty studentskými časopi
sy z různých zemí, speciální revue. O Úsvit
mají v Pax Romaně velký zájem, místosekretář
Ducret žádá si dokonce překládání jednotli
vých článků.
Velké sympatie Pax Romany pro naše Ústředí
katolického studentstva ukazují nejlépe slova
předsedkyně Federace švýcarských katol. stu
dentek a předsedkyně sekretariátu studentek
v Pax Romaně. Mlle Rose Marie Lorétan. na
psaná výhradně pro »Úsvit«:

Les Journées cle Fribourg ou Pax Romana réunissait aprěs 25 ans ď existence ses fideles,
furent enthousiasmantes, cordiales et belies. Elles furent plus: une source ďexperiences,
la sollicitation á V engagement total, V occasion ďacquérir des conceptions nouvelles, des
oues plus justes sur des problemes essentials.
Les amis tchécoslovaques revenant de Suisse ont certainement donné des informations
ires completes sur le Congres aux membies de leur Federation.
Nous-mémes — étudiantes suisses — nous voudrions parier ici de ce qui fut pour nous
la revelation des reunions de Fribourg.
Pour la premiere fois. au sein de Pax Romana méme, les mouvements ď Action Catholiques ont constitué un ensemble organique defendant des oues identiques. Et nous avons
pu voir de nos yeux des federations entieres more véritablement 1’idéal jusquici théorique de I'universitaire engage consciemment au service de I’Eglise.
Ce fut pour nous-memes et pour certains de nos compagnons I’heure d’un examen de
conscience anxieux. Et nous avons considéré děs tors dun oeil averti la douce somnolence
de nos groupements universitaires, I’encrouiement, la routine paralysante qui saisit nos
meilleurs et les difficultés du recrutement.
Dans le monde daujourd'hui une Federation qui se charge uniquement de representer
ses étudiants trahit en quelque sorte la mission de ces memes étudiants... Et nous
croyons en toute cincérité que ceux de nos amis en Pax Romana qui se sont déjá avancés
plus loin sur la voie de I'Action Catholique universitaire ont auprěs de nous un grand
role á remplir, celui déclaireurs, de guides peut-etre.
Car, je le crois, seul un principe daction aussi entier et aussi puissant que le service du
royaume de Dieu peut satisfaire en ce temps les aspirations de coeurs jeunes et dévoués.
Rose-Marie Lorétan.
(Dny ve Fribourgu, kde Pax Romana shromáždila po 25 letech svého trvání své věrné,
byly srdečné, krásné a plny jiadšení. Ještě více: byly zdrojem nových zkušeností, popu
dem k dokonalému obětování se, příležitosti k získání nových názorů a správnějších po
hledů na základní problémy.
Českoslovenští přátelé, kteří se vrátili ze Švýcar, zajisté podali členům své federace
přesné informace o kongresu.
My, švýcarské studentky, chtěly bychom vám zde sdělit, co bylo pro nás ve shromáždě
ních ve Fribourgu opravdovým odhalením. Po prvé, v-lůně samé Pax Romany, ustavilo
hnutí Katolické Akce organisovanou jednotu, která má hájit zájmy jí vlastní. Měly jsme
příležitost vidět na vlastní oči, jak celé federace prožívají opravdově ideál, až doposud
theoretický, svědomitou službu universitního studenta Církvi.
Pro nás a pro jisté naše druhy nastala chvíle úzkostlivého zpytování svědomí. Počaly
jsme zkoumat obezřelým okem sladkou ospalost našich universitních sdružení, jejich
zkostnatělost a nehybnou rutinu, která zachvátila i naše nejlepší, obtíže při náborech.
V dnešním světě zradila federace, jejímž jediným úkolem je representovat své studenty,
jistým způsobem poslání samých studentů... A my věříme se vší opravdovostí, že ti
z našich přátel v Pax Romaně, kteří již pokročili dále na cestě studentské Katolické
Akce, musejí vzhledem k nám vyplnit velký úkol: úkol přední hlídky, snad i vůdce.
Neboť, jak věřím, pouze směrnice akce tak dokonalé, tak mohutné, jako je služba krá
lovství Božímu, může dostačovat v dnešní době tužbám mladých a oddaných srdcí.)
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Ve Švýcarsku je náboženská situace jiná než
u nás, jsou tam totiž kantony čistě katolické,
nebo zas téměř zcela protestantské. Proto i stu
dentské formace vypadají jinak. Většina stře
doškoláků bydlí v internátech a tak katolická
mládež studuje v klášterních školách. Na uni
versitách pak kromě spolků čistě sportovních
jsou velmi rozšířeny Konference sv. Vincence,
jejichž smyslem je charitativní činnost, nebo

studenti tvoří hnutí, chtějící prostě sdružovat
mládež studentského stavu. Po posledním kon
gresu Pax Romany kladou si však funkcionáři
otázku, je-li tento účel dosti veliký a není-li
možno pracovat s mládeží více. Ozvěnou těchto
aktuálních problémů švýcarského studentstva
jsou slova předsedkyně studentek, která jsme
zde uvedli.
Marie Mavová.

Gemma:

Jak-bych chtěla umírat
Chtěla bych umírat, jako se umírá u nás.
Dlouho bych stonala. Celé dny bych ležela
sama, všichni z domu musí za svou prací. Pod
okny poskakují křiklavě slepice, husa ostražitě
usykuje, po okně se míhají vlaštovky, bram
bory na plotně se bublavě dovařují. Dny sa
moty. Jako by mi domov řádně vymyly. Jeho
syté, veselé barvy, svěžest a krásu. Mnoho dnů
samoty. Abych mohla řádně prozpytovat svůj
život.
»Jde to s ní ke konci, měli bychom ji dát za
opatřit.« usoudila by jednoho dne rodinná rada
při nespěchavé, přemýšlivé práci.
»Kdo jí to řekne?«
Všichni by zamlkle sklopili oči. Nikdo by mi
to nešel rád říci. Konečně by bylo rozhodnuto,
že musí jít nejstarší žena.
Přišla by k mé posteli.
»Hleď, zítra tudy půjde pan farář do školy.
Což kdyby sem zašel? Umřít samozřejmě ne
musíš —«, chtěla by mě začít těšit a omlouvat
se.
----»Já vím, já vím,« pohladila bych jí vděčně
ruku a s porozuměním se na ni usmála.
Spěšně by vyšla do síně ukrýt slzy a sdě
lovala by ostatním:
»Chudinka, tuší konec! Vůbec se nezdráhala.«
Pan farář by ke mně jel s Pánem Bohem.
Přivítal by ho zvoneček na kapličce, lidé by
vybíhali z chalup a poklekali před ním. Ženy
by si v chvatu uvazovaly čistší zástěry a spě
chaly k nám.
»Už se zpovídá,« řekli by jim v síni a ukázali
na zavřené dveře světnice. Všichni by se polo
hlasem modlili.
Konečně by pan farář pootevřel světnici a po
kynul jim dovnitř. Na stole Pán Bůh, já na
posteli se zavřenýma očima a pokojným jasem
na tváři.
Nevím, co náš pan farář vypráví nemocným,
že když je opouští, mají všichni na tváři po
kojný jas. Už dnes se však těším na jeho vy
právění. A na pokojný jas po neklidném
chřestotu řetězu prací zaplněných dnů.
Druhý či třetí den bych zemřela.
Každému, kdo by přišel do stavení, vyprá
věla by teta o mém umírání:
74

»Chudinka, ty poslední dny vůbec nemlu
vila, jen stále spala. Poslední ráno zkroutila
oči po sklenici, chtěla pít. Zdvihla jsem jí hla
vu, jen malounko si lízla. A jdu škrabat bram
bory na oběd. Náhle slyším, že škytla. Kouknu
na ni. — Hlava jí klesla na stranu a z úst jí
vytékal pramínek vody s krví. Byla mrtva.
Umřela lehce.«
Na den a noc by mě položili do komory na
lavici. Celý dům by ztichl. Všichni by pra
covali mlčky.
Druhý den by mi přivezli rakev a třetí den
by se slavil pohřeb.
Ráno by mě v rakvi odnesli do největší svět
nice, na stole rozsvítili hromničky. Ženy z ce
lého domu v černých šátkách by tiše naříkaly
ii mé hlavy, muži by postávali s červenýma
očima, nemotorní ve svém smutku.
Ze známých by nejprve přišel starý zpěvák.
Na stole by rozložil tlustý zpěvník a celé jitro
vyzpěvoval ponuré pohřební písně. Domácí by
jej museli uctít skleničkou rumu, aby mu
hrdlo nevysychalo.
Pak by začali přicházet ostatní. Z každého
slavení ve vsi alespoň jeden. Pokřižovali by
mou mrtvolu, pomodlili se Otčenáš, položili mi
do rakve svátý obrázek. Jen Rozka by se krčila
za vraty a bála se nahlédnout i do síně. Ne
snese mrtvolný puch, hned se jí dělá zle.
Přišla by i sousedka s malou Márinkou na
lokti, drobečkem kyproučkým a všetečným.
Márinka by chvíli hookovala bystrýma oČičkema po nezvyklém okolí, pak by se soustře
dila na rakev a konečně by se obrátila k mámě;
»Spí?«
Máma by jí položila varovně prst na ústa.
Márinka by se jí vysmekla a tvrdohlavě si
opakovala:
»Spí, spí, spí ...«
Máma by jí musela přisvědčit: »Spí.« Slza
vý pohled od rakve by se jí stočil na miloučkou tvář Márinčinu a prosvitl jasným štěstím.
»A proč spí?« spustila by opět neúnavná
Márinka a celá světnice by se k ní obracela.
Máma by s ní musela odejít.
Náhle by si kdosi všiml, že už je devět hodin,
nejvyšší čas vyjít z domu. Zpěvák by začal

rozplakávající píseň loučení, dva ochotní ha
siči by na mne začali přitloukat víko. Každá
rána, každý hřebík, který by vjížděl do rakve,
vjížděl by také do srdce všech domácích. Roz
plakali by se s nelíčenou lítostí.
Pak by mě vynášeli. Ze světnice, na dvůr,
před stavení, na vůz. Ba, to bývá nejbolestnější
chvilka. Vzpomenou si. co se přes ten dvůr na
běhla. co ve světnici naotáčela — ne, nikdy už
jí zde neuvidíme, nikdy se sem nevrátí.' A pláč
je tak hlasitý, tak srdečný.
Naložili by mě na selský vůz a jeli vsí. Ze
stavení by ještě vycházeli lide a přidávali se
k pohřebnímu průvodu.
U kříže na návsi by zastavili. Zpěvák by se
pomodlil a pak se obrátil k shromážděným:
»Prosím vás jménem v Pánu zesnulé, jestli
vám někdy ublížila, abyste jí křesťansky od
pustili.«
Všichni by sborově odpověděli:

Odpusť jí Pán Bůh!«
Až do této chvilky bych ležela v rakvi za
chmuřená, obtěžkaná vinami, kterými jsem se
prohřešila na svých sousedech a sousedkách.
Jejich odpusť jí Pán Bůh bych však rázem zešiastněla. bylo by mi tak nesmírně lehce. Hle,
Bože, již mě nic nepoutá k zemi!
Zpěvák by přidal ještě Otčenáš za toho, koho
si Pán Bůh ze vsi nejdříve k sobě povolá.
Všichni by sklonili rozjímavě hlavu. Kdo to
bude? Nebudu to snad já?
Průvod by se hnul po silnici do sousední vsi,
kde by čekal pan farář a hrob.
Ležela bych naznak v rakvi a vzpomínala,
kolikrát jsem právě touto silnicí jela na fůře
jetele, sena, obilí. Ležívala jsem právě tak na
znak a uvažovala, že snad jednou tudy pojedu
naposled, ke hrobu, v rakvi. Dočkala jsem se.
Dobře, že už tehdy jsem myslela na svou po
slední cestu. Proto mi dnes připadá samozřej
má. známá, ne nezvyklá, ne obávaná.

František Korb:

Znamení prokletí
Za večerního zmlknutí letního dne pomalu
splývá pás lesů, přerušený pasekami a čtverci
polí, s tmavějící modří nebe. Opět uprchly cen
né úseky desítek, zmnožených zlomku hodin.
Nezachytili jsme jich svýma bledýma, tápavýma rukama, jimž, hmotě, oddálilo se nehmotné
sn ad navždy . . . Nyní se oddáváme klidu všed
ního večera a ponecháváme Bohu rozhodnout!
o drobečkách zásluh a hrůze neviditelných vin.
Před několika hodinami, dříve nežli z pro
hlubní nebes počalo splývati přítmí večerních
snů, jsem stoupal do zalesněného kopce. Nestál
jsem dnes celý den na nohou, lhal bych, kdy
bych si pro dnešek, protože je již přes jeho je
viště rozprostřena opona uprchlého času, osvojo
val jméno člověka unaveného tím, že většinu
sAého času prostál na nohou při těžké práci.
Dnes jsem neměl v úmyslu nic jiného vykonali,
než v mysli si živě vyvolat postavy dávno po
hřbených, jejichž myšlenky mi sdělily potiště
né stránky, o jejichž pravdivosti nejsem opráv
něn rozhodovat.
Proč se potáceli po cestách, jež prý si dobro
volně vytkli, proč Milost v okamžicích svého
vyznání, tolikrát tolikerými žehnaného, odepře
la jim jako v zanevření jasu svých čistých očí?
— Kdy, můj drahý, poznáme tíži uplynulých ži
votů a let, vepsaných v prostor, v němž se po
hybujeme; kdy bystrostí svého trochu pyšného
rozumu poznáme a pronikneme spletitost pa
vučinového písma, jež pokrývá lehce naše čtyři
stěny? Proč, tážeme se. nevrhají reflektory sve
oslepující světlo i na to. co. zdá se, zůstane pro
některé ukryto navždy?
A posléze jsem si v duchu položil poslední
otázku, které jsem se skoro zalekl: snad vrátila

sc mi nemoc mých dětských let, když jakýmsi,
byť neurčitým symptomem, je tu spřízněnost
myšlenek, opírajících se o týž bod jako tehdy?
A proč mě v této chvíli tolik bolí nohy, když
ani nejsem tělesně unaven ? — Jen má hlava by
mě měla, snad ještě více ohlušovat svým huko
tem, když si zacpu uši ve chvílích, v nichž se
snažím nemyslili na nic. odpočinout i si a zapomenouti i na ty. kteří mají největší nároky na
moje vzpomínky plné lásky ...
Dívám se z okna na blednoucí pásy, které
brázdí večerní oblohu nad dílem člověka jako
rozpálený krvavý kov, chladnoucí v padající
černi. Právě nyní zaletěl do cely starého klášte
ra, v němž jsem se ubytoval na několik dní, ne
topýr a jeho neslyšný let zčeřuje vzduch, na
sládlý tabákovým kouřem, a jeho tělo v podobě
černého kříže s pohyblivým příčným břevnem
vzdaluje se z otevřeného okna. Snad .domů, do
staré klášterní věže se rozletěl a vrátil se na své
místo jako moje myšlenky, jež vyvolala stará
kniha, se vrátily ke svému původnímu před
mětu — k těm. kteří leží pod těžkým puklým
kamenem, zčernalým prachem času, v blízkosti
oltáře.
Když jsem se po půlnoci probudil, navázala
st opět jiná, nová myšlenka na ty, které byly
včerejšího večera kolem desáté hodiny přeru
šeny spánkem. Vzpomněl jsem si, že jsem ne
správně předešlý odstavec včera, kdy jsem psajt.
ukončil slovy: myšlenky se vrátily k těm, kteří
leží pod kamenem ... Ne, nechci myslili na ty,
kteří si přáli býti pohřbeni v kostelní kryptě,
aby si zajistili snad slavné zmrtvýchvstání,
když již jim ruka ochabovala, majíc šermovat
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těžkým mečem. Nechci viděli vysoké, zvrásněné
límečky v mysli ani nyní ve dne, a teprve ni
koli v noci, kdy, jak se tu tvrdí, kráčejí v naříkavýcli modlitbách po vymřelých chodbách.
Nikoliv, na vás jsem nevzpomínal a vzpomínati
nechci. A nepodívám se do lepkavé, syté tmy
vašich hrobek, zavalených tíží pestrého kameni
snad před třemi sty lety — více miluji a těším
sc na posmrtné setkání s těmi, jejichž hlas zně!
před tisíci lety s řečnišf pod zářivým jižním
nebem: na ty. jejichž tógy svým řasovíin hladi
ly výhonky vlahých trav podél antických sil
nic, jejichž oči toužily viclěti to, co my vídáme

a viděli jsme... Zapomněli jsme totiž na nové
poslání a ochromili jsme prsty toužících a básnivou krásu, která si u nich vyvolila domov,
jsme ve své barbarské závisti zapudili tak da
leko, daleko, že teprve po stech letech se k nám
ustrašena vrací a jen vyvoleným dá zachytit
něco z vůně svého krví zvlhčeného šatu, jímž
zastiňuje pukliny v zemi, kterou opustila
Poesie.
Kdy, můj drahý, spatřím více slunce, kdy
prolne sladkostí se chvějící vzduch mé plíce,
vzduch, který ovívá torsa soch, oděných v kří
dové závoje?

Ze zápisníku starého profesora
Aldus Gellius vypravuje, že kdysi jeli na
lodi dva filosofové: jeden byl stoik. druhý hedonista. Stoik tvrdil, že vrcholem moudrosti
je necitnost k bolesti a radosti a neotřesnost
v bouřích života. Hedonista byl skromnější
a tvrdil, že pravá moudrost je v tom, že člověk
hledá rozkoš a vyhýbá se bolesti. A za chvíli
sc rozpoutala bouře. Loď se zmítala na vlnách,
div se nepotopila. Stoik se velmi bál, kdežto he
donista byl klidný. Když pak se bouře opět
uklidnila, vrátili se oba filosofové k své roz
právce. Hedonista se chlubil, že se nebál a vytý
kal stolkoví, že se bál, ač podle svých zásad měl
být neotřesený a klidný. Stoik mu odpověděl:
'»Tys učinil správně, že ses nebál, poněvadž
život bídného hedonistv nestojí za mnoho. Já
však jsem učinil správně, že jsem se bál, po
něvadž kdybych se utopil, zahynul by oprav
dový mudřec.« Mnohokrát se poukazovalo, že
většina filosofu se neřídila zásadami, jež hlá
sala. Mnozí filosofové hlásali smrt a milovali ži
vot. Mnozí hlásali život a milovali smrt. A tak
všelijak. Jistě je mnoho pravdy v domněnce, že
každý filosof myslí nejen za sebe, ale i pro sebe.
Jsou soustavy filosofické, které byly filosofu
náhražkou toho, co mu bylo odepřeno, zrcadle
ním jeho nesplněných iužeb, ohlušováním moc
ných hlasů vnitřních, k nimž se nemohl nebo
nechtěl přiznat, vytvářením světa pomyslného,
snadněji ovládatelného než svět skutečný. Nej
starší rod na světě je rod básníků, metafysiků
a snílku, kteří denně si tvoří svůj svět ze slov,
běloby a hlíny. Nesmíme je brát vždy za slovo.
Neřídí-li se někdo zásadou, kterou hlásá, není
to ještě důkazem, že ta zásada není správná, ale
vždy je to dokladem, jak je člověk ubohý.

Terciánka panu profesoru ruštiny: — Pro
sím, loni jste mi dal jedničku, a prosím, teď jste
mi dal do konference trojku! — Milé dítě, od
povídá pan profesor, já jsem měl loni také víc
vlasů na hlavě než jich mám letos.
To znamená především, že terciánkv toho
druhu jsou vinny, že páni profesoři ztrácejí
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vlasy, šedivějí a vůbec stárnou. Dále, že ubý
vání rozumu studentského je v přímém pomě
ru k ubývání nejen vlasů, ale i zdraví a křep
kosti profesorské vůbec. A konečně, že ubývání
rozumu bývá v přímém poměru k přibývání
drzosti.
•
V každém balvanu, říkal jeden sochař, se skrý
vá krásná socha: jde jen o to, dostat ji odtud.
V každém žáku se skrývá budoucí lékař nebo
inženýr, soudce, stavitel, profesor — ach ano,
také profesor.
Heslo dne: Mladí vpřed! Heslo hloupé a ne
mravné. Moudré a mravné by bylo, kdyby
mládí samo o sobě bylo hodnotou. Po pravdě
nepatří vpřed ani mladí, ani staří, nýbrž roz
umní a dobří.
Staré příručky pedagogické požadovaly, aby
profesor byl znalý svého oboru, věrný své po
vinnosti a hlavně důstojný ve vystoupení.
Osobní »důstojnost« je dnešním studentům cel
kem k smíchu. Vše, čím si hledí profesor dodati vzezření a zdání důstojnosti, je dráždí
k posměškům a karikaturám: odměřené pohy
by, vážná a pomalá chůze, staromódní šat, plno
vous, archaická mluva: vše, co před pul stole
tím se pokládalo za přívlastky vychovatelské
důstojnosti, bylo by dnes spíše překážkou než
podporou výchovného vlivu.
Důstojnost je vlastnost stáří. A staré profe
sory nemají studenti rádi. Příliš mladé také ne.
Ideální profesor je muž středních let — ne pří
liš starý, aby nemohl rozumět mládeži, a ne
příliš mladý, aby nemohl mít zkušenosti. Osob
ně je ovšem to středoletí úděl neveselý. Muž
středních let je muž, který se už nemůže po
čítat mezi mladé a mezi staré se počítat nechce.
Budiž mu útěchou, že je v letech nejpřiměře
nějších pro působení vychovatelské. Prostorově
žije profesor v téže oblasti jako jeho žáci, ale
i

časově už žije v jiném světě. Čím kratší je ča
sové rozpětí, jež dělí dvě generace, tím silnější
může být vliv staršího na mladšího.

Stáří samo není překážkou tvořivé činnosti,
jak ukázal Paul Herre v knize Schöpferischen
Alfer (Haase & Koehler, Lipsko 1945) na čet
ných příkladech ze života učenců, politiků,
umělců, kněží, kteří ve vysokém věku vyvíjeli
bohatou a záslužnou činnost. Je však rozdíl
mezi stářím a stařeckostí. Stařeckost — kromě
objektivních příznaků ochablosti duševní i tě
lesné záleží i v subjektivním pocitu, že už je
pozdě, že hra už je ztracena a že jeviště už na
leží nové generaci. Stařeckost je rcsignace a du
ševní lhostejnost. A proti té resiunaci a lhostej-,
nosti je třeba bojovat. Nejpomaleji stárnou lidé,
kteří si zachovali důvod k životu. Stárnutí ve
smyslu duševním jest jen špatný návyk. Lidé
činní, tvořiví, bádající a bojující nemají kdv
navykat myšlence, že stárnou. Antika si vážila
starců pro jejich zkušenost a moudrost.
Agamemnon si nepřál mít deset druhů tak
silných a obratných, jako byl Ajax, nýbrž de
set tak moudrých a zkušených, jako byl Ne
stor — a kdyby je měl, byl si jist, že Troja by
byla už dávno podlehla.

Viděl jsem jednou v nemocnici stařečka,
o kterém si lékaři myslili, že se už nedožije
jara. Ale když se oteplilo, vzpomněl si ten sta
řeček, že má doma včely a že je nikdo neumí
dobře opatrovat. Myslil na včely — a za čtr
náct dní se uzdravil a šel domů.

Žijeme v různých formách životních. Čím
se od sebe navzájem lišíme, je právě různý
způsob myšlení, cítění a hodnocení, slovem, li
šíme se životním postojem. Různé typy život
ního postoje stanoví Eduard Spranger v šesti
základních formách životních, to jest v člově
ku vědeckém, člověku estetickém, člověku hos
podářském, člověku sociálním, člověku mocen
ském a člověku náboženském. Tyto životní for
my jsou dány různým poměrem člověka k ži
votním hodnotám. Záleží totiž na tom. čemu
dává člověk přednost a jaké zájmy u něho vy
stupují do popředí. Rozumí se, že není čistých
forem, nýbrž že poměrem k různým hodnotám
se jen vytyčuje převládající rys a jakási život
ní dominanta. A také je třeba poznamenat, že
člověk náboženský nejen že není typ jedno
stranný, neboť jak věda, tak umění, činnost
hospodářská, sociální a politická jsou mu pro
středky a stupni k dosažení hodnoty hodnot,
Boha, nýbrž že je-li nějaká universalita život
ního postoje, je to universalita člověka nábo
ženského.
A jako žijeme v různých formách životního

postoje, tak žijeme i na různých stupních ži
votního vývoje. S hlubokým procítěním zpíváj’ i mladí lidé píseň Zahučaly horv, píseň ne
návratna a marnosti. Tážeme se, jak je možné,
abv mladv člověk lkal, že jeho mladé časy se
někam podělv, když se ještě vůbec nikam nepodělv? Mladé časy se sice nenodělv. ale něco
se podělo — dětství. A proto již mladý člověk
v sobě cítí stesk po něčem, co se nenavrátí,
i kdyby kámen se ve voděnce obrátil. Život má
stupně: dětství, chlapectví, jinošství, mužný
věk. stáří. A ty stupně jsou přechody, v nichž
staré odumírá a nové se rodí. V tom smvdu
mluví i svátý Pavel: Když j~em bvl dítko,
mluviPjsem. jako dítko, smýšlel jsem jako dít
ko, soudil jsem iako dítko; když v«ak hem se
sůal mužem, odložil jsem, co bvlo dětinské.
(T. Kor. 15. 11.) Stesk, melancholie a Pessimis
mus mladých isou p'ávě příznaky onoho odumí
rání. Jen člověk nedobře poučený a nechápavý
sc diví, jak může mladý člověk skládat smut
né verše. Docela dobře je může skládat, poně
vadž v určitém smyslu již prožil smrt.
A jako je možná i universalita životního po
stoje, tak je možná i universalita životního vý
voje. Jsou lidé, kterým není cizí žádný stupeň
života. Jsou muži, v kterých je stále něco dětinného, něco chlapeckého a něco jinošského. Jsou
věčně mladí. Je to vzácný dar. V takových li
dech nic neumírá docela. A o jejich životních
proměnách platí, co se praví v prefaci za ze
mřelé: Tuis enim, fidelibus, Domine, vita mutatur, non tolli tur. Tvým věrným. Pane, život
se proměňuje, ale neodnímá. Neboť smrt není
zánik, nýbrž proměna.
Tak asi z polovice záleží výchova v tom. aby
se děti odnaučily to. co odkoukaly od dospě
lých.
Aristippa žádal jeden člověk, aby mu vy
chovával syna. Ajistippos za to chtěl tisíc
d’-achem. — Za tolik peněz si mohu kounit
otroka! zvolal .otec. — Kup si otroka, budeš
mít dva, odpověděl filosof.

Stáří nepotřebuje útěchy. Stařeckost ano.
Útěchy a politování. A ani mládeži nevadí, je-li
profesor starý. Ale vadí jí, je-li stařecký, a to ne
jen pro kontrast věkový, nýbrž pro známky
stařeckostí. Takový profesor si už nevzpomíná,
jaký byl sám, když bvl mlád; nerozumí žertu,
nerozeznává, co je vážné a co je k smíchu,
chválí staré časy a mládež svého mládí, mluví
stále o tom, co bývalo a ne o tom. co je a co
bude, je zkostnatělý v názorech, pedantský ve
svých požadavcích, nepřístupný, autoritářský,
nechápavý, žvanivý a dětinský. Ne, pro stařec
kého profesora není jiné útěchv než pensijní
dekret. Starý profesor nestařecký má však svoji
lítěchu denní: a to jsou jeho studenti. ✓
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Věra Bednářová: JXcdclllí

Liknavá nedělní odpoledne!
Venku když plíská v sněhu déšť,
spím u kamínek
s otevřenými zraky.

Pohádky?
Dnes půjčenu mám jinou knihu —
o lidech neznámých
a o životě.
Držíme všichni černou hodinku —
okna jsou tyrkysová za záclonou.
Jen prskej, ohníčku, a hřej,
když je nás tolik na besedě!

L. Ochrymčuk
Večerní odpočinek

Oldřich Kryštofek:

Po lásce toužím . . .

Matka má myslila v růžových snech
život můj že bude pohádkou,
člověk však mnohdy se mýlí
a slzy hází v kalich hořkosti.
Člověk sám nedělá osudy dětí,
obzvláště matka ne sama,
hřích činí z lidí žebráky,
životní ztroskotance.
Častokrát stávám u schodů nebes,
častokrát prosím o lásku,
obzvláště o lásku otcovskou,
po které tolik toužím.

Ruda Turek:
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Země zaslíbená

Chtěl bych psát básně na cesty,
na lásku, na mámu, na děti,
na smutek, který zůstane,
na radost, která odletí.

A velkou píseň, zazpívat
o světě dálek marnivých,
o tom, proč zraje zeměžluč,
o věcech posledních. —

Zamávat letním širákem,
zaseknout srpem do žita,
naslouchat tichým večerům,
jak bosé ticho cupitá . . .

Chtěl bych psát básně na život,
na srdce žalem stísněná.
Chtěl bych tě, země, obejmout
holýma rukama.

Jiří Kovtun: Nedočkavému

L. Václav: Hvězdné VlllO

Přijmi ho když se blíží
Po špičkách k tvému klínu
Svou láskyplnou hlínu
Narovnej sladce v kříži

I takové nocí život není nic,
kdy na obloze hrozny hvězd se houpou.
Čas lisuje z nich víno věků stoupou
jež opojuje smutným nečiníc.
Ani ty dálky nejsou bez vinic;
Buh-Vinař, věřme lidskou vírou skoupou
prochází jimi, v rose když se koupou,
s žebříčkem komet, kosmu kominic.
A každá kapka vína toho svítí
miliardy a miliardy dní.
Zc zrnko víry moc mi nabídni,
slávu a zlato — nebudu chtít vžiti:
Co může tomu svět dát morbidní,
kdo hvězdným vínem dovede se zpiti?
Koncentrační tábor Buchenwald
Svatodušní pondělí l. P. 1944.

Vydej mu růst svůj přímý
Svůj loket bezúhonný
Jak ucho bere tóny
Ty noci tak ho přijmi

Do trav a do kopřivy
Jež věčně k slunci civí
Jej zaklej tichošlápka
t

Af v jeho listech pálí
Tím co jsme nepoznali
Průhledná čistá kapka

Josef Zahradníček: UdSllík

Kdekdo mu rytmus básně napovídá,
již umí říci jen on sám,
ač s námi krájí chléb a střída
mu stejně chutná jako nám —

Je zde, je tvůj i můj, je s námi,
mlčící a jakby stranou —
Čas měří svými hodinami
vášnivec s duší živlům zaprodanou —
<

/ ty mu napovídáš verše, rytmy
pro jeho velkou báseň příští,
v ní bude proklet nebo oslaven tvůj čas
jím, který vidí obraz v nesmyslné tříšti,
náš král, nám daný na pospas,
ozařující prudce věci v přítmí —

Josef Vágner:

Kdy přijde den?

Kdy přijde den —
jenž výrve mrákoty z očí mých
a nenávist lidí spoutá v okovy chladné —
kdo sejme s tváří zlosynů úsměv a smích
a tváří k pokání do prachu kdo padne?

Kdy přijde den —
žc zdupaná růže rozkvete v květ nový
a hůl žebráka v žezlo královo promění se,
kdo Ulici války přiková na kámen ocelový,
když vítěz s Vítězem nesnoubí se!

Kdy přijde den —
že ve sklepeních srdcí zasvítí paprsek bílý,
a vyprahlé údy ovlaží živý pramen,
tisícům dvanáctá zvoní, tisícům večer se chýlí,
tisíce z propasti volají: Amen ,,,

Kdy přijde den —
žc raněné hlavy zacelí balzám skvoucí
a v znavené ruce stařeny vrátí se syn její!
Kdy splatíš, dítě — Lásku nehynoucí,
jasmíny již zvadly — jara pomíjejí...
79

Cizí přesvědčení.
Kterýsi pan profesor dějepisu pro
nesl poznámku, že náboženství je věcí
soukromou. Když na to jeden žák pro
jevil svůj nesouhlas, prohodil profesor:
»Musíme též ctít přesvědčení druhých.«
Ovšem, ale pokud je správné. N kdo
nemůže od nás žádati, abychom ctili
blud a omyl. Nevím, zdali by pan pro
fesor ctil moje přesvědčení, kdybych
mu do testu psal, že se říše Samova
rozpadla v roce 1781. Zděšeně by jej
ozdobil tučnou »kulou«, o následcích ne
mluvě.
Chce-li můj přítel odjeti do Prahy a
nastoupí do vlaku opačného směru, ne
ctím jeho »přesvědčení«, nýbrž ho upo
zorním na jeho omyl. To jest mou po
vinností a ta je tím závažnější, čím
osudnější näs'edky může omyl mít.
Musíme proto mluviti a upozorňovali
třebas i pana profesora. - Nebo máme
mlčet jen proto, abychom si to u něho
»nezkazili«? To by byla zbabělost. Jeho
osud nám nesmí být lhostejný. To nám
přikazuje láska k bližnímu, jež nebere
zřetel na ieho postavení. »In Christo
omneš unum sumus.«
Jaké mínění má pan profesor o oněch
Edech, kteří byli za první republiky
horlivými demokraty, za protik:<,ratu
oddanými konfidenty gesta?.: a nyní
chtějí opět býti nejvěrněiCmi vlastenci?
Což tito nectí přesvědčení druhého? Ctí
je dokonce tak horlivé, že se stávají
jeho vyznavači. A přece jsou pro nás
odstrašujícím příkladem. Nesmíme být
takovými chameleony ani v životě po
litickém, ani náboženském, neboť tito
zbabělci vlastně žádné přesvědčení ne
mají, protože s ním takřka obchodují.
-- Nejsme takoví, proto mluvíme, ale
»fortiter in re, suaviter in modo!«
Leo Kuchař.
František Korb:

Život.
Život národa se podobá proudu vody,
jehož každý pás vln představíte jednu
generaci. Po pok: lení opravdovou myš
lenkou zaujatých st.edověkých fanati
ků, kteří nehleděli někdy, a to se jim
dnes h avně vytýká, na p-os‘ředek ve
doucí k účelu, nastoiipi'a clťadnoucí ge
nerace renassanční. cliaraklerstická od
vratem od Nadpřirozená. Opětné zvrouc
nění, které nás'edovalo. je vyst ídáno
chladem, postihujícím široké vrstvy ro
du osvícenců, chladných strojů 1 dských, jakoby podle principů pozemské
vědy konstruovaných. — Ale žádné
z těchto pokolení není g e n u s p u r u m
sui midi. 1 ti rozumní, kteří vystřídali
ony »méně rozumné«, zbožné, zahrnují
do sebe skupinky, které jsou kontra
jak už tomu vždy bývá... I náš věk,
živící se rrnutnou hlínou této země,
skrývá v sobě své nepřátee: jedince
v samotách, společnosti někdy i obrov
ské, romantiky v eminentním slova
smyslu, jejichž živé p'ice vydychují
tep'ou vibrující páru, bíle plynoucí ve
tmách umrtvení, jež často přihání me
dian snuis všedních dní jako mlýnské
kolo vodu. Tito vnitřní nep átelé ma
terialismu rostou den ode dne. protože
život je nejlepším připrovovatelem po
znání a bolest vede k Bohu. Není to
chvilková reakce, filosofický směr, kte
rý může být vystřídán jiným, třeba
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Z DUCHOVNÍHO ŽIVOTA
Dr. Sil v. M. Braito:

Neboj se, stádečko, já jsem přemohl svět
Dívám se jednou na nějaký náboženský průvod. Potácelo se
v něm několik stařenek, divných mužů a obstarožných starých
panen. Kdosi vedle mne utrousil poznámku: »To to Pán Bůh
dopracoval! Jen pár babiček jde za ním.« Jistě i vás kolikrát
chtělo zmást pozorování, že je vás málo; a když ne málo, jistě
aspoň méně než kolegů a kolegyň, kteří si nelámou hlavy ně
jakými náboženskými problémy, nebo dokonce si nedávají
otázku, které náboženství a které vyznání z mnohých nábožen
ství je pravdivé, že mnoho lidí kolem vás vyznává hesla daleko
iíbivější než jest vážný křesťanský názor na svět. Také někdy
se zamyslíte nad skutečností, jaké víření hesel, průbojných, ně
kdy průbojněji se tvářící než křesťanství, zachvacuje mládež.
Čtete třeba o Rusku, že tam v kostel ich, jež jsou svobodně
otevřeny náboženství, není viděti mládí, nebo vůbec jen mlad
ších lidí.
Povrchní člověk by to vyjádřil jak onen Člověk z davu, který
litoval »pánaboha«, jakou to má klientelu, kdo mu zůstal věrný.
Máte také zakolísat, zapochybovat o životnosti učení, kterému
uniká život, mládí?
Chci vám říci o tom několik slov, nad kterými se, prosím
vás, dobře zamyslete. Nejprve, jak mne znáte, symbolickou
anekdotu. Přišla prvorozená dcera satanova, Lež, a naříkala si,
že byla špatně vybavena do života, že se od ní každý odvrací,
jakmile vysloví své jméno. Satan přemýšlel a stvořil bezvad
nou masku, stvořil frázi, a tou přioděl svou drahou dceru. Tak
se vrátila na svět, potlouká se světem a plní vzorně své poslání.
Liší se od lži tím, že mluví kulatě, líbivě, takže je přejímána
z úst do úst. Dnes žijeme v úplné chumelenici frází. V závějích
polopravd. Tím nebezpečnějších, čím více podržují ze skuteč
né pravdy, protože bludy nejsou nebezpečné tím, co mají ne
správného, nýbrž tím, co si uchovaly správného, co přehnaly,
přepjaly, převážily, vyhodily z rovnováhy, z patřičné osy.
Krásná je láska k práci, k vlasti, k lidstvu, ale to nejsou vše
chno nej vyšší skutečnosti, nýbrž hodnoty dané Bohem, aby
chom v nich žili, abychom v tom vybudovali království nejvýšší hodnoty, království Boží naprosté pravdy. Ale tato pravda
o Boží svrchovanosti žádá si mnohého sebezáporu, potlačení ne
toho zdravého v nás, nýbrž sobectví sebelásky, která chce vidět
a znát je:: sebe a uplatňovat jen sebe.
Ve světle frází, které poletují ohledně smyslu života na zá
kladě jakýchkoliv jiných cílů, je křesťanská pravda vždycky
nesnadná, závazná až do krajností. Je nesnadná také proto, že
se jedná o Boží pravdy. Jako je Bůh sám neproniknutelný,
i pravdy o něm jsou plné tajemství. Fráze se k vám přitočí a
prozpěvuje vám o zatuchlosti a ztrnulosti doamat, aby s touže
vážností a dogmatičností nejzarputilejší prohlašovala neotřesi
telné zákony nejenom vědecké, nýbrž i mnohem méně jisté.
Ü lidí, kteří neradi myslí, nebo kteří se bojí domýšlěti, nebo
prostě které myšlení bolí, vítězí jistě polopravdy, fráze, pravdy
přízemní, pravdy lahodící takovému chápání života, v němž

člověk a jeho časné a přízemní touhy mají prvé místo. To je
pak nerovný boj křesťanských pravd s frázemi.
Fráze má na pomoc i vědu, totiž některé částečné výsledky
vědy. Historie mluví o dějinách Církve, čili o konkrétním křes
ťanství, jak stojí v životě. Za dva tisíce let se nashromáždí
v dějinách mnoho lidských provinění, nedostatků, malosti i ni
čemnosti. Věda historická to konstatovala. Ano, ale také kon
statovala druhou stránku Církve, totiž božskou, přetvářející
sílu u těch, kteří se milostí Boží dali přetvářeli. A nebylo jich
málo. Věda měla rozlišiti, co všechno si přinesli lidé lidského,
a proto ubohého, do Církve a do života. Pavěda ale tropí nvní
ponuré kejkle. Zamíchá karty božské s lidskými a ukazuje lid
ské, místo aby to lidské ponechala lidskému, vydává to za
božské, za původní katolické, za produkt katolictví, nebo do
konce křesťanství.
Proto studujte dějiny církevní, studujte životy těch, kteří
vzali doslova a vážně Krista i jeho učení a uvidíte, že žili právě
z plnosti Církve, ze spojení životného s ní a v ní s Kristem pře
tvářejícím a posvěcujícím.
Věřte, že ti, kteří nám vytýkají všechny ty lidské chyby a
hříchy, nebojí se těch chyb a toho lidského. To je zase jen
fráze. Když jsou ti lidé upřímní, ukáží, že se bojí právě toho
vznešeného. Kristova nadpřirozeného, onoho božského, že se
bojí prvenství božského nad čistě lidským, protože se v nich
bouří pýcha, která se zhlédla v možnosti absolutnosti, svrchova
nosti člověkovy. Ale všechno, co takto zdůrazňuje svrchovanosT
člověka vůči myšlence Boží, ukazuje, že když odmítne člověk
klanět se Bohu a chce znát jen člověka, nejen že se nestane Bo
hem, nýbrž klesne pod člověka, že omezuje svobodu všem,
kteří nejsou stejného názoru, že se neštítí ani lži, ani násilí nejhovadštějšího. Nacismus je toho nejlepším dokladem. A tento
nacismus, zvedající celý národ, strhává jednotlivé členy národa
pod němou tvář.
Tak jako dnes nám vytýkají, že nemáme mládeže, tak nám
kdysi vytýkali, že nemáme kapitalistů, že katolíci jsou žebráky,
že katolické země jsou žebráckými zeměmi, že katolicismus
brzdí produktivitu, aby hned naobrátce nás házeli do jednoho
pytle s kapitalismem, jakmile se jednou objevila ohavná roz
šklebená tvář sobeckého kapitalismu. Ale to nic nevadí, aby
místo soukroméha kapitalismu se nezavádělo otroctví stejně ne
bezpečné jako hnusné kapitalismu státního.
Takhle bychom se nikdy nedomluvili. Nechrne inkriminací
nechrne lidí a vezměme křesťanství poctivě. Ovšem je třeba je
znát. Nestačí být nadšen pro estetickou stránku křesťanství.
Literatura nás nezachrání tak jako nás nezachrání politika a
jako nás nezachrání vnější moc. Právě skutečnost, že dnes nic
nemáme, že nejsme na výsluní, že křesťanství není v módě, že
nemůže zaručili hmotných výhod, právě to bude za několik let
důkazem, přes to, že neumíme dnes dělat propagandu, žc nemá
me dobrých strhujících řečníků, organisátoru, nebo že máme to
vše jen v nepatrné míře a počtu a že přesto všechno čistá myš
lenka čistého křesťanství si přece proráží cestu k lidským srd
cím, je znamením že křesťanství je sice nadpřirozené, ale ne ne
přirozené, a že odpovídá tak lidským touhám a sklonům po ab
solutním, krásném, věčném a Božím, že všechny tyto touhy a
sklony dokonce překonává a předstihuje.
Na křižovatce dějin stojí nepohnutě kříž, zatím co se potácí
svět. Po různých oklikách a proradnostech a hořkých zkušeno
slech vrací se lidstvo vždy zase k tomu, který byl Bohem a cho
dil mezi námi, by nám přiblížil a dal hodně hmatatelně nejvyšší naplnění a zdokonalení a povýšení člověka a cílů jeho ži
vota. Být předvojem tohoto návratu je něco velmi krásného a
velkého pro vás, mladé, kteří všichni v sobě nosíte starý sen do
byvatelů světa, a sen o štěstí,

ještě kratším, ale nutnost, slepými do
bami považovaná za libůstku. Vždyť
naše doba si nyní materialismus jen vylhává. žije a tyje zdánlivě z posledních
tučných zbytků vycpaných, pozlacených
hecel. K němým modlám, jakkoli puze
na, již nechodí, leda jen pro forma, ale
k Bohu pravému, třebaže prozatím jen
ve skrytě... Bůh pak, který vidí ve
skrytě, oplatí plnou měrou těmto odkopávaným prorokům dneška, uváživ
jejich upřímnost, zjevně.
Vychováváme se ...
Všichni světci jsou geniální praktiko
vé života. Nemyslíme to jen ve vztahu
nadpřirozeném. Svatost se ukazuje pře
devším na všech vztazích, k nimž život
člověka přivádí. Tam, kde my nejvíce
mrháme, af už je to marnotratnost řeči,
statků duchovních, nadání nebo nedo
myšlenost práce, vztahů, hrubost a po
vrchnost k lidem a věcem, tam jsou
světci nejdokonalejšími ekonomy. Vše
chno přetvářejí duchem. V této vyšší
stavbě života jsou světci neobyčejně
přesnými matematiky a konstruktéry.
Čemu se můžeme od světců přede
vším naučit, tof způsob, jak třeba se
života dotýkat, abychom jím prochá
zeli se ztrátami co neimenšími, způsob,
jímž se tvoří křesťanský charakter,
jímž se dělá pravý tvůrčí život. Je to
jejich osobnost, která nám může mno
ho říci o věcech každému neibližších.
Není v nich nic fantastického, mátožné
ho, nedomyšleného, nic se u nich neodhývá pod záminkou, že by šlo o věci
malé, nepatrné. Jejich osobnost zabírá
všechno a dotýká se všeho, z látky ži
vota nevylučují nic, pokud ji nepro
zkoumali přesně o podrobně se všech
stran. Zde můžeme mluviti o životě ve
smyslu suverenity: suverenity nade
vším, co duch zmohl a ovládá.

Tak kdo byl poražen?

»Spraveďnost zvítězí. Víme, že Řím
patří náměstku Ježíše Krista. Petr jej
Satanovi vzal pro Ježíše Krista; pe
kelné vojsko ho chce vžiti Petrovi,
aby ho vrátilo Satanovi... Řím byl
by těmito nečitýma rukama oloupen
o Kristovy pokladv: a zároveň by
jej poskvrnili nádherami své korupce;
nap’nih by jej kasárnami a divaďy:
umístili by tam trim • obk'openv tainou policií a vojskem! — Ale Bůh je
otcovský. Povs'ane vítr, který odnese
nový trůneček. i to. co na něm bude
umfs*ěno i to. co nasázen kolem, abv
zvětšili jeho lesk«. (L. Veuillot v roce
186?).
»Pád ita’své monarchie znamená po
rážku pro ka'n''ckou c! kev.« (Herold
Laski v roce W)
,

Svět bez napeže.

«... To bude sit''nre. obdobná svě
tu pmd p'’p°žs‘v'm Pn<>s se <en*o zá
věr může zdát upFi'Penvm Ještě zbý
vá ořfl š mnoho křesťanského ducha
v národech, na korunách p’íl:š mnoho
oďesků bvva'ého vladařstva křesťan
ského. Počke!te. až tento zbvtek se
rozplyne v dechu m’uvkú: opovržení
1'dstvem znovu otevře arény.« (L
Veuillot 1862.) — Je známo, že v kon
centračních táborech si SS obnovili zá
pasy otroků s šelmami — cvičenými
psy. iiní pak stříleli do terče na ne
mluvňata: všichni byli plni opovržení
pro papeže.
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Alojz Stankovič:

NEZNÁMÍ HRDINOVIA

najviac potešenia, je potěšením a slnkom pre
všetkých, ktorí sa s ním stykajú. A teraz prist úpily k tomu nové fažkosti. Mává velké bolesti
očí. Ba je obava, že by mohol stratif zrak. No,
ako vidno, pozřel sa už i tomuto problému do
báre...
— Nádherné ho vyriešil ... Pozři, Stáno, ja
som mal před chví Tou podobné boje, ale som
ich přehrál... Nemal som tofko sily... Kfčovite som sa držal tej malej iskierky života, čo vo
mne bola... Modlil si sa za mna však? Cítil
som každý tvoj vzdych, ako mi ufavil. Ďakujem ti.
— Už ti je lepšie... Len, prosím fa, pomodli
sj zase ty za Vlada ... I on to vel mi potřebuje.
Alebo... Najlepšic, keď sa pomodlíme hněď.
Stáno a Viktor umíkli.
Ich modlitba odchádzala ako velká posila ...
možno právě zápasiacemu. azda i padajúcemu
bledému študentovi... Vladovi.

3
... brada! Posilníte sa v Pánovi a v Jelio
mohutnej sile. Oblečte sa clo vyzbrojenia
božielio, aby ste mohli obstát proti úkladotn diablovýtn; lebo nemáme boja proti
tělu a krvi, ale proti kniežatam a mocnostiam, proti svetovládcom tejto tem
nosti, proti zlým duchom v povětří. Preto
vezmite vystrojenie Božie, aby ste mohli
odporovat o deň zlij a dokonalí stát vo
vset kom.. Stojíc teda, opásaní okolo svojich bokov pravdou a oblečení do pan
děra spravodlivosti, obuli na nohách do
hotovostí evanjelia pokoja: ku vsetkému
berte štít viery. kforým by ste mohli uha
sit vsetky ohnivé střelij tohto zlostníka a
vezmite přilbu spasenia a meč duchovný
(kforám je slovo Božie). So všelijakou
modlitbou a prosbou modlíte sa ka~dóho
času v duchu, a přitom bedlife so všetkou
vyírvalostou ...
(Ef. 6, 10—18).
— Najbližšiu schodzku máme u Rebríkovcov,
-- hučalo Viktorovi v ldave.
Kcď tam celý zadychčany dobehol, chlapci
už holi pokope.
— Dnes som sa trochu oneskoril, lebo som do
ma po prvé dokladnej^ie pomáhal. Ba pomohoí
som aj nasej slúžke umyť riad, aby si mohla ísf
kúpif topánky ..,
82

Román

— Dobré. Viktor. Ako vidím pekne postu
puješ, — přerušil ho Stáno. — Aj to ma vel’mi
potěšilo, že už fajčíš len tri cigarety denne.
— Dúfam, že do konca mesiaca s tým úplné
skončím.
— A ako ide tvoja buňka? Ty máš, myslím,
teraz na starosti rozširovanie tlače medzi študentmi. ..
— Posledně to už išlo hladko. Len zo zaciatku
boly velké fažkosti. Najťažšie bolo prejsť od
futbalu k vážnej práci. Vtedy skoro polovica
odpadla.
'
— Škoda, ale na to sa musí počítaf. A teraz?
Nájdu sa horliví.
— Áno, bol som až překvapený. Myslím, že by
aj iní mohli skúsif s malými, ako ja. Dajú sa
dobré formovaf a majú v sebe mnoho elánu. Ak
st< táto energia nezachytí a nevyužije na dobré,
tak vyjde nazmar, alebo i na h riech.
— Velmi správné. Len nikdy nezabudni, že
potřebujeme z nich vodcov.
— Ja mám návrh, — ozval sa do toho Vlado.
— Mali by sme Viktora prijaf za riadneho člena.
Za tie dva mesiace vykonal pekný kus práce.
— Áno, i ja som už na to myslel. Viem, že
všctci s tým súldasite. A iste súhlasí s tým aj
důstojný pán. Škoda len, že nemohol dnes
prísf ... Dobré. A teraz, čo tu ešte máme ...
Každý sleduje so svojimi chlapcami pridelenú
tlač?
— Hej. Ja som našiel niekolko dobrých článkov o táboření. To sa nám zíde...
— A ináč, nebolo nič zvláštneho?
— Ba. Tu io mám. Právě vo včerajších novi
nách zaútočil niekto na cirkevné školy.
— Á, veď je to tá stará značka! Tak, kto mu
odpovie? Dobré, to stačí. A čo je so sociálnou
prácou? To majú Rebríkovci, nie?
— Išlo by to, ale máme málo prostriedkov.
A na periferii je hrozná bieda. Úřady nemajú
pre našu prácu porozumenia. Už sme dva rázy
tam boli...
— Tak spravíme sbierku. Vezmeš si to ty so
syojou skupinkou, dobré? Potvrdenie dostaneš
od pána biskupa. Aj tak musí ísf k němu delegácia ohladom nášho tábora a exercícií... No
a čo ešte třeba? Hm. Nesmieme zabudnúf, že
o mesiac usporiadame tlačovú výstavu, potom
brde akcia za misie a ... Opravdu, čo máte no
vého vo filmovej sekcii?
— Za krátký čas majú dójsf nové filmy, vyro
bené Katolickou akciou v zahraničí. Třeba uro
bit- náležitú propagandu ...
— A čo ste sa dozvěděli o filme »Čierna tyrania«?
— Ten film je úplné protikatolíckv. Ako sme
zistili zo zahraničných časopisov, niektorí bis

kupi vyzvali dokonca veriacicli bojkotovat lio.
Lcbo »falšuje historická skutočnosť a otvorene
útočí proti církvi«.
— To je už vela!
— Musíme niečo robit. V poslednom čase
přišlo aj mnoho nemravných filmov.
— Čo desiatky kňazov a horlivcov celé roky
sfavajú, to vie také kino za dve hodiny zničiť!
— A v takých masách!
— Třeba otvorenej demonštrácie — rozhorlil
sa najviac Viktor.
— No, no, — přerušil ho Stáno, — to si třeba
dokladné uvážit. Ako si představujete tú demonštráciu ?
— Azda okná vybíjaf by sme nemalí...
— Myslím, že ani nie je třeba, ale móžeme ten
film vypískat.
— Na to třeba hodné chapcov, lebo mnohým
fuďom sa také filmy vel mi páčia.
— Tak päfdesiat chlapcov by sme mohli
soli nať ...
— Ale potom to neudržíme v tajnosti. A ak sa
to prezradí, tí páni sa na to poriadne pripravia ..
— Chlapci, — povedal napokon Stáno. —
Možno, že by to nebolo ani tak tragické, keby
nás pochytali. Predsa bránit si svoje presvedčenie možeme.
— Pravdaže! A kto si kúpil lístok, ten má prá
vo nielen tlieskaf. ale i pískat.
— T.en nozor, aby sa niečo pri tom nepoško
dilo. Mohli by to zneužit.
— O to nech sa postará Štefan. Ten má svaly
a.; na bvka dost, nie aby případné gaunerstvá
zamedzil.
— Však bv som im všetkv koštiale spočítal. —
zasmial sa Štefan a symbolicky vysúkal rukávy.
— Dobré, a teraz do práce. Třeba připravit
veřejnost. Musíme sa postarat, aby naše ča
sopisy protestovaly. A v ostatných. aspoň kde
sa čo dá ...
— A ako bude s chlapcami?
— Každý nech si soženie zo svojej buňky niekofkých spofahlivých.
— A kto má nějaká hudobné nástroje, ako
píšťalky, všelijaké trúbkv a pískače, nech si len
prinesie. Aspoň raz budu slúžit a i dohřej věci ..
Najvačšie kino města celý týždeň velkými
plakátmi oznamovalo premiéru »historického
velkofilmu« »Čierna tyrania«. A akobv na vý
směch serióznvch časopisov, ktoré proti filmu
protectovalv. bolo predstavenie vypredané už
niekoíko dní dopředu.
Pravda, ako na každej premiéře, boli p'-ifonrú aj redaktoři popředných časopisov, abv ešte
za čerstva napísali posudky do večerných vy
daní.
Po titulnýeh obrázkoch nasledovalv bond
prvé záberv. ktoré malv diváka uviesf do dobv
»zriatoonickeho« středověku, mučiarní, inkvizjcie afď.
Všade ticho. Sotva se dalo vydýchnut od napnutia. Na plátně sa objavila postava kňaza,

ako sa škodoradostne prizerá příšernému mučeniu kacírov.
Vtedy Stáno pokynul robustnému Štefanovi.
Števo flegmaticky přiložil prsty k ústam a
v zápatí sa ozval prenikavý hvizd. Kino hned’
ožilo. So všetkých stráň sa ozvaly podobné
hvizdy a roztrúsené skupinky študentov za
čaly »pracovat«.
— Fuj! Hanba! Preč s takými filmami! —
ozvalo sa so všetkých stráň.
Celkom vpředu bol Viktor so svojimi malý
mi. ktorí pri takejto příležitosti rozhodne nechceli zaostat.
— Dia-bol-ské fil-my bu-de-me boj-ko-tovať! — kričali, čo im para stačila.
— Ne-dá-me sa u-rá-žať! Ne-dá-me sa u-rážat! Žia-da-me ná-pra-vu! — skandovala Vla
do va skupina.
Na balkóne učni pod Štefanovým vedením
nepřestali hvízdat. Sám Štefan sa královským
zrakom pozeral dookola a s vvsúkanými rukávmi strichol, či niektorý horlivec nechce aj
»lámat«.
V prostriedku svorné pracovaly skupinky
bratov Rebríkovcov.
— Za na-še pe-nia-ze dá-va-iú nám o-tra-vu!
Za na-še pe-nia-ze dá-va-jú nám o-tra-vu!
Obecenstvo od prekvapenia povctávalo a nechánavo dívalo sa dookola. Nickofkí z nich sa
přidali k demonšfrantom. Ale to trvalo len niekoTko minut. Potom premictanie přestalo a
v trne objavily sa světelné kužele elektrických
lámp.
— Zradili nás, — zakričal Stáno. — Polícia!
O chvilku sa rozsvietilo a okolo východov sa
skutočne zaleskly helmy policajtov.

Sien sa rvchlo vyprázdnila a ostali tam len
policaiti s demonštrujúcimi štndentmi.
— Kto to všelko nastrojil? spýtal sa komisár.
— Ta! —vvstúpil Stáno.
— Máte nějaký preukaz?
— Ano, tu je študentská legitimácia.
— Tím, hni. A kto vás nahovoril na takú hlúposť?
— Nik. Pokládali sme si to za svoju povin
nost.
— Ták? To je ale dobré! Máte sa radšej učit.
Po^kajte, hněď to oznámím vášmu pánu riaditefovi.
Pán komisár zictil si všetkv údaje a odriel
k telefonu. O chvilku sa už rozprával s Haní
te Tom gymnázia.
— ... že sám na to prFicl. Ale to bolo odbor
né organizované. Ešte dobré, že nás zavčasu
upnvedomili. Čo mám s nimi robit? ... Nie.
radšei ich potreslajte vv ... Že ako sa volaiú?
Ten, čo mh vicdol ... akýsi Stáno... zo septímv ...Ako? Nailepší žiak na ústave? Dobré,
vert tu máme aj druhých... Zo sexty . .. něja
ký Vladimír... Čo? Aj to je jeden z nadepších? . . Tb-om do toho! To už nechápcm. Hm
a Viktor? Ten nie? Výborné, on si to odnesie ..
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— Hm, lim, — šomral si pán komisár pod nos,
— Ja... odpusťte, pán ... kolega. Od radosti
kcď sa vrátil k študentom.
skoro by som zabudol. Tu... nějaký ten pe— Kto vám kúpil lístky ? — opýtal sa potom niaz ... Za to, že ste se tak dobře starali o mójnajbližsielio.
ho syna. Ale nemusíte o tom hovořit’...
— Nik, sami.
Policajt změnil hněď tón, keď uzřel bankov
— Veď ste z filmu nič neviděli, načo ste tedy ky, a uklonil sa.
platili...
— Úctivá poklona... A ak bude třeba, som
— Chceli sme protestovat proti takým uráž aj nabudúce ochotný ...
kám.
Až po demonštrácii si začal Stáno uvědomo
— A čo, keď vás zavriem?
vat', aké velké riziko to bolo. Zdálo sa mu, že
— Ncmóžete. Nič sme nepoškodili.
len božie riadenie zabránilo, aby sa celá vec ne
— A ak vás predsa zavriem ?
zvlhla. Veď fudia, ktorí sa připojili na ich stra
— Budeme rádi, — ozval sa Viktor. — Aspoň nu, ale nepodliehali ich discipline, mohli urobit
to vyvolá v meste váčšiu ozvěnu.
značné výtržnosti, alebo zdemolovať zariadenie.
— Hrom do toho! No počkaj, ale na teba si A to by nebol zamedzil ani Stefan.
posvietim. Ty si lajdák v škole a chodíš demon
Ešte horšia bola druhá možnost. Čo, kebv
strovat’. lak. Ostatných móžte pustit. Tohto študenti nestačili na tofké obecenstvo a demonodvediete, pojde so mnou. Počkaj, otec ti na štrácia by vyvolala len ovácie pre film?
loží!
Ba aj takto. Ozvěna v meste mohla byt pre
— To je nie ani tak zle, — zašomral veselo. kino dobrou reklamou. Predsa každý si chce
— Teda chlapci, do videnia! Príďte večer ku pozrieť film, proti ktorému sa demonštruje.
Ale márne to vysvětloval večer Viktorovi.
mne, pohovoříme si...
Pán továrník čítal právě nějaké výkazy, keď Ten bol velmi nadšený a každému ukazoval ve
vběhla služka, celá přestrašená.
černé vydánia novin.
— Stáno, predsa sme vyhráli! Ešte aj politické
— Ráčíte vedieť, kto prišiel? Policajt!
Pán továrník potiahol si len z cigáry a za denníky sa nás zastaly. Pozři len tieto nadpisy!
»Študenti si bránia svoje«, »Kde je cenzúra?«,
mrmlal.
— Hm, zase ten chlapec niečo vyviedol... »Tak sa má demonštrovať«, »Či je zakázané
Kolko třeba platit?
v kině pískat?«, »Filmová otázka u nás« . ...
— Možno máš pravdu. Som zvědavý, čo na
— Neviem, ale aj mladého pána priviedol.
— Čo? Viktora? A čo ste to nepovedali hněď? to povie dóstojný pán profesor. Aj jemu si te
Pán továrník odhodil cigáru a vkročil do pred- lefonoval, nie?
— Už je i tu. Nepočuješ, ako je tam veselo?
izby.
Tg sa on dal do kompánie s Rebríkovcami.
— Viktor, prepána, čo si to urobil?
— Demonstroval, odpovedal zafilio policajt.
Chlapci vstúpili. Po otvorení schódzky začal
hned pán profesor.
Pán továrník sa lepšie prizrel na policajta.
— Chlapci, pán riaditel’ ma vlastně pověřil,
— Demonštroval? — A odfúkol si. — Ale mi
aby som vás v škole potrestal. Právě idem od
odtáhlo.
něho. Ale ja to nemóžem urobit. Právě naopak.
— Proti filmu »Čierna tyrania«.
Velmi som sa potěšil, keď som o tom počul. Je
— Tak? A či aj kričal?
— A ešte ako! Aj pískal! Bola tam ešte celá pravda, že spósob je dost zvláštny a tažko usúdiť, či najvhodnejší. Ale úmysel bol dobrý.
kopa študentov.
— To je celkom zaujímavé. A poriadne Ano, ja som už dávno čakal, či sa skutočne
nikto nenajde, kto by sa verejne postavil proti
pískal?
zhubným
výčinom moderných prúdov či už
— To iste!
v tlači, rozhlase alebo filme. Či sa tofko katolí— Neviete, prečo demonstrovali...
— Vraj ich ten film uráža. Ale myslím, že sa kov móže chladne pozerať, ako tisícky odpadáim ncchcelo učit... Lebo, ako sme sa informo vajú a hynú úplné bezmocné, len preto, že sú
oni málo pozorní? Ba dokonca vlastnými pevali, aj váš syn je v škole akýsi...
— No, nechajme to pán ... lim ... pán kole niazmi platia zbraně a jed proti sebe samým.
ga. Čo tam učenie! Ale že demonštroval? To je Sám Spasitel’ nám ukázal, čo všetko třeba uro
bit, ak ide o dušu. Aj my musíme siahnut ku
neuveritefné!
každému dovolenému prostriedku.
— Predsa som to sám videi ...,
Vás tiež len horlivost nadchla a postarali ste
— Tak? No, to ma teší... Teda mój Viktor
demonštroval? Bude z něho niečo ... On sa vie sa, aby sa demonštrácia nezvrhla na obyčajnú
rabovačku. Preto nemóžem proti vášmu kroku
postavit...
nič namietnut, len vás prosím, aby ste sa při
— Ako? A vás to ešte teší?
podobných
podnikoch poradili najprv so mnou
— No veď ... viete ... Nemusíte to zle vyalebo s iným duchovným.
svetfovať ... Ale to sa mi páči.
Napokon chcem vás upozornit aj na protivná
-Tak?
— Hej, viete, tie filmy ... Aj ja som už o tom stránku. Tí sú velmi nahněvaní. Viete napří
rožmýšTal. Sem chodia kadejaké filmy... klad, že ani v našej škole nie sú všetci profe
V tom by sa mal tiež poriadok spravit.
soři veriaci...
Najbližiu hodinu začal mladý profesor pře— Ale toto!

berať středověk. Spomínal mučiarne, vázenie.
církev, brojacu proti pokroku, inkvizíciu, hlboké poddanstvo, vládu kňazov a mníšok, zatvr
dilá nenávist' proti každej vede a umeniu.
Vtedy sa přihlásil Vlado.
— Pán profesor, myslíte, že henávisť proti
umeniu?
— Tak soni to povedal? No, vtedajšie církev
ně umenie nebolo tak .. . Hej... Máme niekofkc svátých obrázkov a sošiek.
— Pán profesor, myslím, že ani s vedou »ne
bolo to tak zle« ...
— Tak? A ako ste na to přišli?
— Pán profesor, ja sa trochu zaoberám prírodopisom a filozofiou. Chodievam do univerzitnej knižnice, A tam stí celé siene vědeckých
dlel středověkých učencov, aké i podlá náhladu
tamojšieho pána univerzitného profesora nevy
tvořil s takou dókladnosfou a v takom rozsahu
nijaký iný vek. Ba dokonca tvrdil, že len
středověku — ba priamo církvi — móžeme ďakovaf, že máme dnes univerzity a ostatně škol
stvo.
— No, teda ... Viete, chlapci... Ako to kto
berie. To je jeho súkromná mienka. A potom,
ten pán profesor je už trochu starší člověk —
pravda ■ — i jeho názory sú už trochu . .. pře
konané.
— Asi sa ráčíte mýlif, pán profesor. K němu
chodia učenci aj zo zahraničia. A keď mal narodeniny, přišli k němu delegáti a vědci skoro
všetkých univerzit a vědeckých ústavov.
— Dobře, dobré. Starší páni si potrpia na to.
Ostatně, vy máte vždy nějaké námieiky. Dúfam, že už tie mučiarne nechcete do vrecka
schovat, vznešený pán vedec.
Zdálo sa. že profesor na niečo mieri. Vlado
trochu rozmýšlal, ale hněď reagoval:
— Ba chcel som.
Profesor sa usmial.
— To ste si malí pozrief historický film
»Čierna tyrania« — hovořil pomaly s dórazom.
— Boli by ste sa přesvědčili, že mám pravdu.
V triede ostalo ticho.
— Bol som na ňom.
Profesor oživol. Vidief, že vie niečo a že chce
niečo.
— Vidíte, to ma teší, že máte záujem ...
— Ale som musel po prvej polovici odísť.
— Veď počul som, — znie výsměšný hlas. —
že nějaké hudobné talenty si nemalý kde la
dit píšťalky.
— Pán profesor, prosím, aj ... ja som pískal.
— l ák? Aj vy ste pískali? To je milé od vás.
Hej, hej. Takých pánov už dávno h Padám. Kto
bol ešte taký milý?
— Ja, — přihlásil sa Viktor.
— Hej? A vy ste tiež pískali?
— Ako mi para stačila, — usmial sa Viktor
drze.
— lak, tak. To je ozaj milé. Páni sextáni
chodia demonštrovaf. Hněď sa přesvědčím, či
ste boli tak horliví aj v dejepise. Móžete začaf,
čo sme mali na úlohu.

To je finiš. Zakončenie, ktoré účinné rozrieši
každý spor profesora a žiaka.
Vlado si sosbieral trochu myšlienky, potom
zvučným hlasom a s celou svojou energiou dal
sa do vysvetfovania prebratých událostí, a to
tak krásné dokladné, ako to len on v triede
vedel.
— Stačí, — přerušil po chvíli profesor. — Vi
dím, že vaša úroveň v dejepise neklesla. To je
milé. To sa mi predsa len páči. A teraz bude
nám pokračovat druhý pán revolucionář, —
usmial sa profesor.
Ale Viktor na všeobecný úžas vstal a potřel
si ruky, čo bolo uňho obvyklé len v tých velmi
zriedkavých prípadoch, ked odpověď dobře
ovládal.
A potom už i spustil. Žiaci natiahli krky, aby
ho lepšie viděli a profesor sa velmi zadivil, keď
počul od Viktora tak súvislú odpověď.
— Hni, lim. Čudné. Ale páči sa mi to. Vidím
že dokážete všeličo, keď máte volu. Teraz by
som ešte rád počul niečo z predošlých úloh. —
usmial sa zase profesor, keď videi jeho roz
paky.
— Pán profesor, to neviem.
— l ak? Neviete? Azda vám to při tom hvíz
daní uniklo z hlavy?
— Nie! To som vobec nevedel ani predtým.
— Výborné. A smiem vedieť, pán revolucio
nář, prečo?
— Predtvm som sa ešte neučil ... Vtedy . ..
— No? Vtedy...?
— Vtedy ... vtedy ... Ale veď to každý ve
del, že sa neučím.
— Tak? Velmi milé. A teraz sa už učíte?
Tim. hin. Myslím, že to bude trošičku neskoro.
O krátký čas máme konf§rénciu ... a ... To
bude smutné, keď budem musief oznámiť, že
jeden pán neřád kuká do knižkv. On si radšej
zahvízdá. Veď si to hněď poznačím. To je celkom nedostatočné.
Koniec.
To sa dalo konečne očakávať.
Viktor si sadol. Ale len tak vřelo v ňom. Že
ho posadil, to nebolo nič nového. Chcel to sice
ešte do konferencie vytiahnuf, ale čo sa dá robif? Teraz to už fažko pojde. No najviac pí
chaly ho tie ironické poznámky, pri ktorých
z úctv k profesorovi vypukal v triede smiech.
A keď sa mu raz zahniezdila taká nálada, faž
ko ju už bolo vyhodit’.
Keď vyšiel po vyučovaní zo školy, ešte stále
bol zavalený chmurnými myšlienkami. Ba po
cítil aj akési výčitky. Stále mu zvonily v uchu
Stanové šlová.
— Apoštolát potřebuje vybraných Pudí.
Každý musí dať maximum. Do konferencie to
vytiahneš. však? A na konci roku budeš vyzna
menaný. Máš na tó predsa schopnosti! A celkom ináč móže v triede pracovat! prvý žiak,
ako priemerný. Pozři, všetci v našom užšom
krúžku sú vyznamenaní...
To Viktora škrelo. A bol by rozmýšPal ešte
dalej. keby nebol zachytil zrazu niekoPko ušti85

pačných poziíámok. Ale to neplatilo jemu. To
bolo pre Vlada, ktorý kráčal vpředu a rozprá\al sa s niekoFkými študentmi. Aj on ich iste
počni, ale nedal to na sobe poznat, alebo len
žartom usiloval sa im ubránit.
Vtom přiletělo zozadu hrozné slovo: zradca!
Na toto sa už Vlado zastavil. Obrátil sa a
vrhol na študéntov vzdu vyčítavý pohFad.
Aj Viktora to píchlo. Rozpamátal sa na Sta
nov pohFad, ktorý sa mu tak vryl clo mysle.
Potom bez rozmýšlania přiskočil k študentovi,
ktorý sa clicel vyhnut Vladovmu pohladil a
tvářil sa, ako by z mesiaca spadol.
— Iv si to bol! — skríkol Viktor.
— No a?
— Odvoláj io!
,
— Nemám čo odvolávat.
— Ty, počuj. — reval už Viktor celkom roz
zářený. — Zmlátím ta ako pšenicu!
— Čo? Ty? — zasniial sa študent, lebo bol
o pol hlavy vyšší.
\ iktor odhodil aktovku a už bolí obajavklbku. Ale študent sa prerátal. Viktor bol tak roz
zářený, že telesná převaha nepomohla. A karnaráíi mu tiež nemohli pomoct, lebo bola tam
hned celá kopa iných študéntov a ti by zamedzili každá surovost. Tak sa stalo, že o chvíFu klačal Viktor v prachu na protivníkovi a
kričal.
— lak neodvoláš?
Ale študent mlčal. Viktor ho eštc raz pritisol
a s opovržením vstal.
•— Zbabělce, zpoza chrbia vieš vykřikovat!
Oprášil sa a pristápil k Vladovi. ktorý sa
márne usiloval zabránit bitke.
ChvíFku kráčali mlčkv vedla seba. Až keď
bob' úplné sami, začal Vládo.
— Nemal si to urobit. Viktor.
— Máš pravdu. Ale aspoň ti to už viac nepovie.
— Mám dojem, že sa mýlíš.
— Tak? Ale potom povedz. prečo si tí chlap
ci vždy teba vyberu.
— Vieš, Viktor, to je dlhá a ťažká hisiória. Ne
řád o nej hovořím, ale rozhodol som sa. že tebe
predsa niečo z toho poviem. Viem. že ty mi
porozumieš, ved’ máme mnoho podobného na
s voj ich osu doch ...
Chlapci si sádli na lavičku a Vlado sa začal
prehrňať v bóFnych spomienkach.
•I»

Na Viktora velmi zapósobil tento rozhovor.
A keď sa rozlučili, musel zase len rozmvšFať.
je pravda, že mnohé věci nebolv pre Viktora
ani uatoTko nové, ale ich dosah až teraz pocho
pil. V duši sa mu pomaly vytváral ucelený
obraz toho tafomného pochopu, ktorému dosiaF
málo rozuměl. Obraz milosti.
VeTká milost je mat katolických rodičov a
katoličku výchovu. Málokto si ju uvědomuje.
Ale či nic je ešte viičšia, nájsf pravá cestu, keď
to prvé chýba?
Aj Vladov otec odmietal zásadné všetko, čo
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bolo katolické. Vlado by bol dnes azda tiež
taký, keby nebolo jedného horlivého apoštola
tlače, ktorý raz zavítal k nim.
Celkom obvčajný, pokorný, ale vytrvalý,
drobný pracovník, ktorý v tichosti zasvacuje
celý svoj život velkému ideálu bez toho, že by
čakal odměnu. Mnoho je takých, ale pretože
nerobí a pro seba reklámu, málokto vie o ich
zásluhách. Právě preto sú najčastejším nástro
jem velkých milostí...
Viktor ani nemyslel, že mal už dávno obědo
vat. Před jeho duševným zrakom rýsovaly sa
velmi výrazné obrazy Vladovho života a utrpenia.
Spor Viadovho otea s tlačovvm horlitefom.
Vlado, ako desaťročné dečko, dychtivo to po
zoruje zpoza privretých dvier. Napokon pred
sa najlacnejsia kniha letí pod postel’.
Vlado v noci potichu vstává. Lezie pod po
stel, vytiahne knihu a hltavo ju čita na zemi pri
malej sviečke.
Otvára sa mu nový svět. Jedného dňa dodává
si smělosti a předstupuje před otea.
— Otecko, ja nemóžem takto ďalej ostat. Mu
sím sa stať katolíkom.
Otec vyvalí oči a nechápavo pozrie naň.
— Čo ta napadá! Šírat i 1 si rozum?
— Nie, ale přesvědčil som sa, že naše názory
sú bludné . . .
Nie je to smiešne? Nie je to vtip? Komédia?
( ha-cha-cha! Nebol by to dobrý obrázek do
humoristického časopisu?
Desaťročné dečko v krátkých nohavičkách
by sa celkom strácalo pri vysokom mužovi.
A pod tým titulok: »Otecko, ja nemóžem takto
ďalej ostat. Musím sa stať katolíkom!«
A je to možné, že kniha uatoTko zapósobila?
Veď nebol a nějaká mimoriadna! A iní prečítali
stovky knih ... A kde je výsledok?
Nie! To bola milost'. Vladova duša bola vtedy
celkom čistá, nevinná. Bez predsudkov, ba
vlastně bez všetkých vědomostí. Ofvorená pre
milost. ..
Druhý obraz.
VysvetTovanie. vyučovanie, potom hněv. křik,
hrozby, bitky, zářivost. A cudné. Vlada to nemóže přesvědčit. Právě naopak. Zocetuje ho. a
on sa len modlí a trvá na svojom. Napokon po
jednej scéně ho vyhodia z domu a otec zakřičí:
— Prac sa a pamatuj, žc kým neprídeš k roz
umu, nebudeš mojím synom!
Vlado sa stává sirotou.
Teraz sa striedajá obrazy ve l ín i rýchlo.
Nekonečno dlhá cesta. Pro desaťročné dečko
je io hotová kalvária. Hlad, zima, nocovanie na
cestách. Příchod do velkoměsta. Žobranie . ..
Stojí před dvérami a váha. Nemóže sa rozhodnúf zabuchat. Začuje nějaký klik... Už sa
strhne a utéká naši rašený přec.
Áno. aj teraz chodieva sbierať na rozličné ciele. Ale pre druhých. Pre seba, to nevedel. Mal
úzkostlivý strach, žc si prisúdi viac. ako je spra
vedlivé. A eru 1’ahšie je dávat ako přijímat.
(Pokračování příště.)

Epigramy
Antisthenes

Sokrates
Lidé mne z bezbožnosti viní,
já daimoniu naslouchám.
Že nevím nic — snad vědí jiní —
(o jediné za jisté mám.
Mlč! Víme vše — to třeba hlásat —
viz atomové vědy ruch!
Zdravotních pouze dbáme zásad
a těch, jež zlý nám vnuká duch.

Vlastnictvím pravým člověka je ctnost.
Co těší, není dobro, není zlo, co bolí.
Jen ten je vskutku zralý pro moudrost,
kdo žákem mým chce být, i.když ho ztluču
holí.

Seneca
Cato je můj vzor. Jen zkus mu dát pár
facek:
neotřesný zůstane, aniž by píp'.
Mudrce jen mudrc urazí, ne klacek.
Mudrc facky nedává, v tom je ten vtip.

Philo Judaeus
Vzlétám do nadhvězdné výše.
Žid jsem. Platona mám rád.
Řek jsem, držím na Mojžíše,
povoláním diplomat.

Cato.

Novinářské legitimace, prosím
(Copyright výhradně by „Úsvit“, reportáž v mukách
dopisovatele Molybdéna.)
Co se nyní dozvíte, je na reportáž sice zastaralé,
myslím totiž, že od oné události unikl SNB větší počet
šmelinářů, ale takováhle událost se nesmí rozhodně
nechat bez povšimnutí. Reportér, tak se vám budu
nyní představovat, přišel na kolbiště bohužel teprve
půl hodiny před začátkem. Bečený Typos se nachází
v pasáži, která byla už tak „narvaná“, takže budila
dojem, že se tam rozdávají nylonové punčochy. O sále
již neahci ani mluvit. Má maličkost se ještě s dvěma
kamarády v mžiku pravého oka dohodla, že se musí
dostat skrze tu hrůznou hradbu zimníků, deštníků a
jiných zbraní jak bodných, tak sečných. Byl to vrchol
válečnického umění prodrat se touto překážkou. Chcete-li zkusit něco podobného, nemohu vám v tom za
bránit, ale vřele vás od podobných počinů odrazuji.
U mne to odnesly dva knoflíky, vytržené i s masem,
a mého společníka % m2 vytrženého gumáku. Při
ztečení této překážky jsme byli nuceni použít něko
lika podlých úskoků, jako: „Tak mě pusťte, za pět
minut mám přednášku“, nebo ..Hrome, jdu do sou
kromého bytu, máme tam krtiny“. Ovšem nyní před
námi vyvstal obrovský problém, jak se dostat do sálu.
Nepomohlo ani omdlít, ani před vchodem rozbít tři
smradlavé bombičky. Místní četa Cerberů byla ne
úplatná a nepřemluvitelná. Znechuceně jsme se obrá
tili a mínili odejít, ale před námi zase vyvstala tako
vá masa lidí, že jsem se na smrt polekal. Naše ná
mahy a strasti byly však korunovány kýženým vý
sledkem. Dostali jsme se na balkon.
Oh, sladká muka Tantalova, oproti těmhle útrapám
balkónovým. Celý balkon je normalisován asi pro
100 lidí. Teď jich tady bylo, no prostě nemohu říci.
Kdybych napsal 10 tisíc, tak mně nikdo nebude věřit,
a když napíši 500, tak nevyvolám žádoucí účinek. Ať
jich tam bylo kolik chtělo, bylo tam minimálně 50° R

nad nulou a vydržet tam bylo vytrvalostí předčící tři
marathonv běžené za sebou. Když jsem tam stál se
vřen svěrákem rozvášněných davů, pojal jsem záměr
uprchnouti. Nebylo tak lehké, právě když jsem se
dostal směrem ke dveřím o 2 couly a 5 palce, jako na
zavolanou zde omdlela (skutečně) jakási slečna. Dě
lajíce pohotové Samaritány, dostali jsme se na čerstvé
povětří. Ti šťastlivci, kteří se nedostali dovnitř, se na
nás sesypali jako sršáni na med vyzvídajíce, co se
tam dole děje. Neřekli jsme jim ani slova, jelikož
jsme jedinému nerozuměli.
I pojali jsme záměr udělat si legraci z dobrých či
nedobrých občanů, toužících uslyšet alespoň vrzot
tvposových židlí. Postavili jsme se ke dveřím, které
vedly ke schodišti do soukromých bytů a budily do
jem. že jdou do útrob samé diskuse. Třetí muž z naší
party dělal prostého civilistu a bouřlivě se dožadoval
vstupu do svrchu řečených vrat. A my. vztáhnuvše
paže do obranné posice, halasně jsme mu domlouvali:
..Vstup pouze na novinářské legitimace." Ihned se
před námi skupil houf lidí, kteří rádi poslouchají
hádky a kteří by také rádi na zakázanou novinářskou
galerii. A tak na nás dorážejíce a ukazujíce legitima
ce od Svazu přátel voňavých mýdel a jiných institucí,
blahosklonně jsme pokynuli: „Tak běžte, ale potichu.“
Tu vletěli na schody a poletujíce od IV. poschodí do
suterénu, bušili na každé dveře pídíce po příslušném
..vlezu“. Víc než, Žurnalisté by chtěli být asi sami, jsme
jiní nemohli s pokrčení ramen říci. Horší však bylo,
když k nám sotva dýšíc přiběhla neznámá paní v ko
žichu a rozčilovala se: ..Můj manžel má novinářskou,
tak nás tam pusťte!“ Další osudy a referát o prů
běhu diskuse vám už neřeknu, poněvadž jsem v tom
okamžiku opustil s věrnými přáteli pasáž i přilehlé
okolí.
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Jindy a nyní
Chcete vědět, jakým si přál vidět svého stu
denta na ulici profesor před padesáti lety?
Slyšte tedy: »Po ulici mravně a počestně vy
kračuj, neloudaje se, což svědčí o lenivosti, ani
rychle běže, jako by tě někdo honil, což je znám
kou lehké mysli, aniž těkavě na vše strany zev
luje. Kráčeje zpříma neposkakuj jako tajtrlík.
neklať tělem jako stařec, neklesej do kolen, ne
házej kolem sebe rukama, aniž stále vzad na
sebe se ohlížej. V chůzi a v celém vystupování
nebudiž nic nuceného, ani strojeného. Zrak nebudiž nejistý, kosý, sem tam těkající a kdo ví.
nač utkvělý, ale vážný a vždy k tomu, koho
zdravíš, přímo obrácený. Líce neměj vypou
lené, ústa otevřená, vyšpulená nebo silně za
ťatá, nýbrž rty mírně se dotýkajícími zavírej
ústa. Šíji rovnou měj, nekloně ji na jednu stra
nu; ramena buďte stejně zvýšena. Kdekdo rád
pohlíží na mladíka, jenž tělo zpříma, hlavu
vzhůru nese a pružně, lehce vykračuje. Ruka
ma nehřej, to jest ani jimi v hlavě se neškrab
ani v uších, ani v chřípích nedloubej, ani nic
podobného nejapného nedělej. Klobouk má seděti vpředu hlavy, nikoli se strany. Při smeká
ní béřje se klobouk za okraj přední strany, ni
koli za vrch nebo vzadu, nazdvihne se do výše
a pohybuje se jím obloukem až ke kolenu; při
tom hledím na osobu, již zdravím, a nemám
druhou ruku v kapse.« (J. Ježek, Student. B.
Stýblo, Praha 1895.)
Já bych také byl tu a tam v pokušení na
psat, jak se má student chovat na ulici, ale ra
ději to nepíši. Ne, že bych se bál, aby to za
padesát let nebylo k smíchu (za padesát let už
mne tu nebude), ale bojím se, aby to nebylo
k smíchu už teď. Tedy aspoň malý komentářík. Dnešní student se po ulici buď loudá nebo
běží. Oboje by tedy svědčilo jak o lenivosti,
tak o lehké mysli. Jako tajtrlík neposkakuje,
ale marathonským tempem dobíhá tramvaj.
Jako stařec tělem neklátí, ale kope do všeho,
co se mu do cesty namane, ať kus dřeva,
chuchvalec papíru nebo kámen. Vzad na sebe
se neohlíží, ale hledí vpřed a pokřikuje na ka
marády a kamarádky. Zrak jeho není nejistý
ani kosý, ale blaseovaný, není-li drzý. Ke zdra
vené osobě obrácen není, poněvadž student
žádnou osobu nezdraví. Líce nemá vypoulené,
i o se nemůže říci, leda když dojídá svou sní
dani. S otevřenými ústy nechodí, neboť to je
známka naivního úžasu — a moderní student
nad ničím nežasne, ani sám nad sebou ne.
L>sta vyšpulená mívá, neboť si pohvizduje. Za
ťaté rty také mívá, ale jen ve škole, když je
vyvolán, jinak rty mírně se dotýkajícími za
vírá ústa, pokud ovšem není zaměstnán jídlem,
kouřením, řevem nebo hvízdáním. Šíji má rov
nou, ramena stejnoměrně vycpána — ale to už
je věc krejčího. Pružně a lehce si vykračuje,
když jde ze školy. Jinak kráčí loudavě. V hla
vě se neškrabe, v uších ani v chřípích se ne
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dlouhá — totiž na ulici ne — neboť co by pak
dělal se škole? Klobouk mu nesedí vpředu
hlavy ani se strany, neboť žádnv nemá. Je-li
mu zima na hlavu, vypůjčí si od sestry »bon
bónek«. A má-li výjimečně na hlavě nějakou
pokrývku, nenadzvedá ji do výše ani jí ne
pohybuje obloukem ke kolenu, nýbrž mírně do
té pokrývky drbne, na osobu zdravenou tuze
nehledě, a ruku v kapse maje.
Tak vidíte, že je to k smíchu. Ano, neboť
kdyby to nebylo k smíchu, bylo by to k pláči,
jindy a nyní.

Kvetla v noci a teď nám opadává. Divadla
jsou prázdná, na koncerty nikdo nechodí, obra
zy se neprodávají a grafika také ne, knihkupci
naříkají, že jim knihy zůstávají v krámě.
Zato lihoviny jdou na odbyt, v noci ruší opil
ci a v novinách je mnoho stížností na opilosi
a nemravný život mládeže. Pořadatelé taneč
ních zábav si přijdou vždycky na své.
s

Z konservatoře. X hodině hudební nauky vy
volal profesor jednu posluchačku a ptá se:
/Slečno XY, jak vypadá ,nota celá‘?« Slečna
zřejmě překvapena, že »zase ona«, vyhrkne:
»Nota celá má prázdné bříško.«

Terezie Brzková a Nataša Tánská opět společně před kame
rou.
Nezapomenutelná herecká dvojice,
která vytvořila stěžejní úlohu babičky
a Barunky v Čápově filmu »Babička«,
setkává se po letech v novém Vávrově
filmu »Předtucha«. Je to Terezie Brz
ková, která v »Předtuše« zahraje hos•oodyni Cilku. a Nataša Tánská v úloze
Jarmily. Z »malé Nataši« vyrostla za
několik let co jsme ji nevidě i půvabná
dívka, která má pevnou vůli stát se
dobrou herečkou.

Nataša Tánská v Praze.
Před sedmi lety se o ní psalo jako
o neskonale líbezné žabce s výraznýma
očima, která podala tak dokonalý he
recký výkon v Čápově filmu »Babička«,
kde zahrála se stoprocentním úspěchem
malou Barunku. Tehdy stála před filmo
vou kamerou útlá, tichá, vnímavá a
uvedla se svou první rolí tak skvěle,
jako málokterá herečka. Pak si ještě
zahrála v »Preludiu« a odstěhovala se
se svými rodiči na Slovensko, kam bvl
její otec přeložen. Uplynulo šest let, Na
tašu bylo vidět v Praze málokdy, ale
nezapomnělo se na ni. Když ji pozval
nyní režisér Vávra do Prahy, aby vvtvořila zajímavou postavu dospívající
studentky ve filmu »Předtucha«, ne
mohl Natašu nikdo poznat. Tak se vžila
do našich představ její dětská Barunka,
která nestárne ani ve filmu, ani v romá
nu Boženy Němcové. Nataša Tánská
sice také nestárne, dospívá však, po
vyrůstá a je dnes půvabnou dívkou,
takřka na vdávání. Chodí do sexty
trenčínského gvmnasia a je z ní samo
statná slečna, která již nepotřebuje, aby
ji maminka vodila do atelierů za ruku,
Studuje ráda, ale přiznává se, že se
nejvíc těší, až vstoupí po maturitě na
dramatickou konservatoř. Její nadání a
píirozený herecký projev slibují, že
tam bude asi její pravé místo.

Siréna.
Román M. Majerové »Siréna« vzn kl
na Kladně, kam přišla autorka s rodiči
jako šestileté děvčátko z předválečné
Prahy. Na Kladně byla svědkem he
roického období, velké hornické stávky,
která pochop telně ve vnímavé dětské
duši zanechala nejhlubší dojem. Šlo
tehdy o všeobecnou hornickou stávku
v celém Rakousku, ale kladenští v ní

Nataša Tánská a Terezie Brzko
vá setkávají se opět po šesti le
tech před kamerou nového filmu
řež. Ot. Vávry: „Předtucha“.
Pozoruhodný záběr výrazné he
recké tváře Marie Vášové, hrají
cí čelnou roli v revoluční elegii
rež. K. Steklého „Siréna“.

Záběr z natáčení psychologické
ho dramatu „Mrtvý mezi živý
mi“. Vpravo kameraman P. Rov
ný s režisérem B. Zemanem.
(Foto V. Rosegnal.)
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vydrželi nejdéle: od ledna do května
vytrvali v odporu. Stávka měla ovšem
ráj sociálního boje, ale byli v ní i prvky
nacionální, které stávkujícím sjednáva
ly sympatie u všech vrstev nlroda.
Ochromila všechen život i v Praze:
omezovalo se užívání plynu, vypínal se
elektrický proud a na jednu osobu při
padal jen čtvrt kilogramu uhlí. Tehdy
přijel na Kladno profesor Masaryk, kte
rý se postavil za stávkující horníky a
pronesl k nim krásnou řeč, osvětlující
jasně jejich spravedlivé požadavky: za
to mu byli horníci osobními strážci na
cestě k nádraží, neboť to bylo v době
hilsneriády, kdy byl Masaryk vystaven
útokům poštvaných maloměšťáků. —
Marie Majerová studovala hornický ži
vot zblízka, pročítala archivní zápisy,
sfárala s horníky několikrát pod zem a
stýkala se s nimi po celou dobu kladen
ského pobytu, takže zachytila věrojatně
dobu v jejích historických obrysech.

Jak se' dělají filmové
„podvody“?
Co je to zadní projekce? Sedíte v bio
grafu a díváte se na scénu, odehrávající
se v železničním vagonu. Za oknem
ubíhá krajina proletí řídký les. kmitem
oka se míhají telegrafní sloupy. Jste
přesvědčeni, že vlak je v prudké jízdě
— a to je právě zadní projekce. V ate
lieru na Barrandově stojí železniční
vagon — ovšem nepravý železniční va
gon — postavený jen ze tří stran —
a v něm St Neumann a K. Höger v úlo
hách poštovních zaměstnanců, třídí zá
silky. Je to scéna pro film »Mrtvý mezi
živými«, který tu režíruje B. Zeman.
Okny poštovního vagonu vidíme ubíhat
krajinu: ve skutečnosti je dva — tři
metry: od okna projekční plátno, za nímž
vrčí promítačka, vysílající pohyblivý
obraz. Před reflektory, osvětlujícími
scénu, stojí dva pomocníci, kteří v pra
videlných intervalech kmitají pravítky
před světlem: to jsou telegrafní tyče.
Když se vlak zastavuje, naráží na sebe
vagony setrvačností pohybu: a ten cloumavý pohyb vytvářejí opět dva lidé,
kteří vagonem, každý na jednom konci,
vagonem, stojícím na půlkulaté základ
ně, kymácejí. Potom otevře pan Höger
okno a rázem pronikne dovnitř prudký
vítr, který rozhází dopisy na stole: a
tento prudký vítr byl způsoben elektric-*
kým větrákem, skrytým pod oknem.

Filmování, spojené s nebez
pečím.
CRcportúž z místa natáčení.)
Děj nového českého filmu ..Siré
na“. který natáčí režisér K. Steklý
v těchto dnech, odehrává se na Klad
ně sice v roce 1889. ale černé Klad
no se od těch dob příliš nezměnilo.
Haldy jsou věčně stejné, kouřící a
propadající se, doly se změnily jen
pranepatrně a sídlo pověstného uhlobarona t. zv. „Bachrovna“ stojí do
sud na Haj nově třídě téměř v ne
změněném stavu. Pro filmaře nebylo
žádným problémem upravit vilu
přesně podle dpchovalých snímků a
výhled na moderní vily za ..Bachrovnou“ byl zamaskován umělou strání,
postavenou na zahradě vzadu. Ani
Bacherových pověstných 10 žíha
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ných dog nesmělo chybět a tak zá
stup zvědavých diváku, mezi nimiž
jsme byli i my. sledoval téměř bez
dechu krásnou paní Bacherovou, jak
krmí své čtyřnohé miláčky kusy sy
rového masa, jež bere z velké kovo
vé mísy z rukou nehybného lokaje.
Tím byl záběr ukončen a následo
val další, který jsme sledovali se
zatajeným dechem i úzkostí, jak to
dopadne. Při této scéně poručil si
rež. K. Steklý, aby dogy byly v kle
ci jak se patří rozdrážděny a teprve
pak vypuštěny proti bezbranným
dělníkům, kteří (podle úlohy jim
předepsané), šli k pověstnému vydřiduchovi Bacherovi přednést své
skromné požadavky. Tento záběr byl
také, jak se zdálo nám přihlížejícím,
skutečně přesvědčivě natočen, o čemž
svědčí to, že jednomu z dělníků bylo
v zápase s dogami vykloubeno ko
leno. Ale rež. K. Steklý spokojen
nebyl, neboť vzápětí byl záběr opa
kován. Domnívali jsme se. že účin
kující, hlavně ti, kteří se měli zno
vu utkati s dogami, budou žehrat,
ale velice jsme se mýlili. Tatáž ná
lada, ba i úsměvy na jejich tvářích,
nás přesvědčily o opaku. Spíše jsme
měli více strachu my, než oni. Ko
nečně i tento záběr byl skončen a
tak, odcházejíce, měli jsme pocit, že
práce filmařů není vždy záviděníhodná, ani právě příliš snadná.

Vědecká sensace.
Podle- zprávy presidia Masarykovy
akademie práce podařilo se inž. dr. V.
Jonášovi, členu vědecké rady Masary
kovy akademie práce, isolovat základní
látku živé hmoty v krystalické podobě.
Tato látka — krystalická cytoplasmová
bílkovina — je schopna vytvářet živé
hmoty a organisovat se v krystalické
systémy, které se množí pučením, dě
lením i křížením. Molekulami této látky
počíná, končí, umožňuje se a vysvětluje
život s obecného biologického hlediska.
♦

Redakce Svobodných novin si vyžá
dala k této zprávě odborný komentář
od univ. prof. dr. Ferdinanda Herčíka.
profesora obecné biologie na lékařské
fakultě Masarykovy university v Brně.
Ten se vyjádřil o věci takto:
Pokusy najiti v některé součásti
buněčné základ a vysvětlení života jsou
velmi staré — a můžeme říci, vesměs
ztroskotaly; Zpráva o sensačním objevu
inž. dr. V. Jonáše, ředitele droždamy
v Líbáni u Turnova, dává tušit, že jde
o pokračování jeho pozorování z bio
logie kvasinek, o níž psal již před po
slední válkou a které se nesetkalo
s kladným postojem biologů. Podobně
jako jeho předchůdci, moderní biologií
dávno již opuštění, věří 'patrně i inž.
dr. V. Jonáš »v základní látku živé
hmoty« (strana 208 jeho knihy »Tech
nologie drožďařství«). mluví o krystalic
ké plasmě a jiných pojmech, s nimiž ve
věci dobře informovaný biolog nemůže
souhlasit. Na této skutečnosti nic ne
mění, že virus tabákové choroby se
může vyskytovat v krystalické podo
bě, jak to dokazuje nový nositel Nobe
lovy ceny Stanley. Jde totiž o jev, kte

rý patří řádově do zcela odlišných
oblastí života. Kvasinky a virusy mají
k sobě velmi daleko. Podstata života
tkví spíše v souhře nej různějších činite
lů. život je systémem, soustavou a jeho
podstatu nelze odvodit od nějaké »pralátky života«.
Podobně se vyslovil biolog prof. dr.
Vladimír Úlehla 22. listopadu. Mezi ji
ným píše:
Bílkoviny jsou tak složité, že by ne
bylo divu, kdyby se některé chovaly
za jistých podmínek tak, jak se chovají
tekuté krystaly některých jednodušších
chemických sloučenin, na příklad kyse
lina paraazooxyskořičná. studovaná
Lehmanem a později filmovaná Siedentopfem. Na mikrofilmu se tu vidí, jak
se krystaly té sloučeniny při jisté teplo
tě slévají v polotuhý útvar, jak se ten
při stoupající teplotě rozpadá v kuličky,
a jak se ty kuličky chovají jako' živé:
protahují se v činky i v tenké hádky:
ti hádci se mrskají, plavou, sem tam se
dva a dva spájejí, aby se při teplotě
poněkud klesající měnily zpět v kulič
ky a při teplotě ještě trochu nižší zno
vu krystalovaly do pravidelných tvarů.
Ba dovedou se takto »jako živé« cho
vat i látky ještě mnohem jednodušší,
na příklad bílý sintr z Demánovských
jeskyň, k jehož studiu jsem se po vá
lečné pause vrátil se svými žáky,
abych tu jako jinde hledal obdobu k ži
vému. Však jsem o těch obdobách po
věděl ve svém Zamyšlení nad životem.
Ale zdůrazňuji: jsou to obdoby. Skuteč
ný vznik živého z neživého nikdo ne
spatřil. ani není jisto, zda neživé pře
chází v živé kdykoliv za podmínek,
které tomu přejí, či zda mezi obojím
není přece jen odstup prozatím nepřeklenutelný. A to je právě to zarážející
na dřívějších sděleních Jonášových, že
nepřihlíží k této možnosti pouhé ob
doby. že krystalisační a kolloidní stavy
rozpadových látek označme apodikticky za živé.

Katoličtí studenti v boji
proti Švédům.
Bvlo to v letech 1639 a 1640. kdy
přitáhl ku Praze v čele švédské armá
dy vojevůdce Jan Banér. Tehdy se mu
nepostavila na odpor jen císařská nosádka. nýbrž všechno obyvatelstvo.
Nejvíce a nejstatečněji se obrany
zúčastnili katoličtí studenti. Stejně tomu
tak bylo roku 1645 při obležení Brna
od Torstensona a při posledním obleže
ní Prahy na konci třicetileté války.
Nyní se často těm hrdinným studen
tům vytýká, že prý bojovali proti
svým osvoboditelům a tedy v nepro
spěch své vlasti. Takové nazírání ie
mylné, jak dokazuje řada událostí tři
cetileté války. Švédové neměli nikdy
zájem české země osamostatnit!, nýbrž
jen využiti pro sebe.
Tak na příklad když roku 1631 po
razil švédský král Gustav Adolf císař
ské v bitvě u Breitenfeldu. nevtrhl do
Cech, jak jej nabádali čeští emigranti,
nýbrž setrval s vojskem kvůli švéd
ským mocenským zájmům v Německu.
Proto se museli čeští emigranti obrátit
na nenáviděného kurfiřta saského, který
oloupil český stát o Lužici.
Švédská vojska, procházející českv-

. . . citujeme
Známý francouzský skeptik Renan, autor literárně mistrovsky, leč
věcně pochybeně napsaného Života Ježíšova, nesmírně užasl, když po
rovnával proroctví lsaiášova s utrpením Páně nu Golgotě. Nechtěl prostě
uvěřit, že by byla napsána "00 let předtím, než k událostem skutečně
došlo, a nikoliv od vrstevníka či očitého svědka Kristova umučení. Této
přesnosti ,.krále proroku" se zhrozil známý protestantský autor Johanu
Strauss. S ním pak se pohoršila i celá řada racionalistických a skepticky
orientovaných učenců tehdy
na rozhraní XIX. a XX. věku — nad
tradicí a vírou triumfujících. Za tím účelem si vymyslili ..druhého“
Isaiáše a když ten nestačil, ..třetího", ba dokonce i ..čtvrtého” s růz
nými doplňky a vloženými texty. Naprosto nechtějíce uznat, že „Bůh
mnohokrát a mnoha způsoby mluvil k otcům skrze proroky“ (Žid. 1, 1).
musili tento nadpřirozený rys zjeveného náboženství popírat. Čirým
šílenstvím se jim zdálo, že mezi prosloveným proroctvím a nej přesněj
ším jeho naplněním mohlo uplynout sedm století. Proto byli hnáni
z jedné absurdnosti do pošetilostí stále nových a horších. Positivistům
a racionalistům je naplnění proroctví starozákonních nejtvrdší ranou
jejich náboženské skepsi, lidem náboženským značí naproti tomu ne
klamnou známku, záruku, potvrzení existence věcí nadpřírodních, nad
přirozených. božských. V podrobnostech těchto proroctví, t. j. jasnozřivosti, časově možno nalézt i a stopovati všechny charaktery vyššího
metapsychického dění: miinoděčný vznik, bezprostřednost, jasnost a
hned zase mlhavost obrazů, splývání přítomnosti s budoucností, ne
určitost a opět přesnost náznaků místních anebo jmenných, jimiž se
mimořádné duševní výkony vyznačují.
Dr. R. W. Hynek: Muž bolestí. Lékařský obraz ukřižování. II. Gustav
Franci, Praha 1946. str. 217—18.

Následovat svaté znamená pochopit jejich ducha, pochopit myšlenku,
která je vedla ke skutkům velkým a hodným obdivu a pak usilovat
o uskutečnění této myšlenky v novém prostředí, za nových, změněných
okolností. Nelze přenášet ze středověku do dnešní doby všechny pro
jevy lásky světců k Bohu a bližnímu, ale je třeba přenésti tuto lásku
samu, která byla jejich pramenem. To znamená hledat dnes nové cesty
tak, jako je hledali světci všech dob. neboť kažuý z nich šel svou cestou,
původní, kterou nelze kopírovat. A proto tak jako je třeba odmítnout
názor těch, kteří by se chtěli svátým pouze podivovat bez jakékoliv
závaznosti vzhledem k životu, tak třeba odmítnout horlivost otrockého
napodobování jejich skutků. Jsou, jistě v životě světce skutky, kterých
nelze následovat, ale není v životě světec ctnosti, kterou bychom si
neměli osvojit. Skutkům, jež. nelze následovat, může náležet obdiv, ale
duch světců, který je pramenem těch skutků, není pouze předmětem
obdivu, nýbrž napodobování. Uchopit ducha světce a dát mu formu,
vyjádření, odpovídající individuálnímu temperamentu, době, prostředí,
okolnostem, to znamená následovat svaté.
Dr Reginald M. Dacík: Duše světců. Dominikánská edice Krystal
v Olomouci 1946. str. 26—7.

Dr R. W. Hynek: Muž bolestí. Mysterium Golgothae tremendum. II.
sv. Lékařský obraz Ukřižovaného. G. Franci, Praha 1946, stran 285.
Cena 500 Kčs.
Dlouhá léta se věnuje Dr Hynek studiu svátého Rubáše turinského
a obhajuje jeho pravost i proti některým historikům a exegetům. U nás
má odpůrce v osobě profesora biblické vědy na universitě olomoucké,
Dr Tomáše Hudce. Do roku 1955 byl zápas o pravost té relikvie veden
výhradně na poli theologickém, historickém a archeologickém. Vědec
kou fotografií Enrieovou byla zpřístupněna i studiu přírodovědeckému,
zvláště lékařskému. Otisky těla Spasitelova jsou, jak známo, obrazem

mi zeměmi, otupovala obyvatelstvo, ba
dokonce i vraždila. Většina před tím
kvetoucích měst a vsí byla zpustošena
nebo i zničena. Při dobytí Malé Strany
a Hradčan byly vyloupeny největší
umělecké poklady české, tak zvané ru
dolfínské t sbírky, vesměs milionové
hodnoty. Švédové odvezli do Stockhol
mu nejenom nejcennější obrazy a so
chy svého věku, nýbrž i vzácné české
rukopisy, které musely býti později
pracně získávány zpět.
Posléze však švédský kancléř Oxenstjerna jasně dokázal, že Švédům na
Ceších vůbec nezáleží, když odepřel
při uzavírání míru ^vestfálského čes
kým emigrantům návrat do vlasti za
náhradu 200.000 dukátů od Habsburku.
Studenti hájící česká města dobře
věděli, že kromě obrany své víry, za
braňují úplnému hospodářskému vykořistění země. Dále věděli, že i kdyby se
Švédům podařilo rozbít habsburské
panství.’staly by se Cechy nikoliv sa
mostatným státem, nýbrž vasalskýin
státem německého, švédskoprotestantského císařství, zvaného »Corpus
Evangelicorum«.
Jaroslav Bakala.

Co je armáda spásy?
Po této válce můžeme opět pozorovati v ulicích větších měst hloučky lidí
v temných uniformách a s čepicemi,
opatřenými červenými páskami, kterak
káží a různými způsoby, nedůstojnými
věci Kristovy, konají podivnou propa
gandu.
Jest to armáda spásy, kterou založil
William Booth (nar. 1829) roku 1865
v Anglii kde jest dosud generální štáb.
Nejvíce je však tato protestantská sek
ta rozšířena v Americe. Její orgauisace
jest přísně vojenská: věřící nazývají se
vojíny a ti, kteří nemají občanské po
volání a věnují se výhradně nábožen
ské činnosti, vykonavše kadetní kurs,
se stávají důstojníky.
Svým učením stojí tato sekta na zá
kladně .protestantské. Její vyznavači c>e
domnívají, že jediným zdrojem vírv je
bible, nikoliv také tradice, nepřiznávají
knězi zvláštní moc od Krista. Všechny
tyto bludy pramení z nesprávného vy
kládání Písma sv. a hlavně z neznalosti
náboženské. Neznajíce podstatné člán
ky učení církve, přikládají jí ustanove
ní, výroky a obřady, které se v ní ne
vyskytovaly (svěcení zbraní a j.).
Jest však u nich jedna věc, která by
nám, katolíkům, molťa být příkladnou.
A to jest jejich horlivost.
Bůh ve snaze, aby byl poznáván,
vložil každému člověkovi touhu po ob
jasnění životních záhad touhu po po
znání pravdy. Proto i lidé, kteří maií
množství hmotných starostí, zajímají
se o otázky náboženské. Ti z nich, kte
ří žijí v náboženské temnotě (a mohou
to býti i katolíci), když se setkávají se
šerem učení nějaké sekty, jsou tímto
šerem oslněni a počnou vyvíjeti horli
vou činnost. Co však se jim dostane od
oné náboženské společnosti? Pouze ne
patrná část toho, co jim církev podá
vala plnýma rukama. Vždyť oni mohou
se spoijt s Bohem pouze v modlitbě,
kdežto my můžeme přijímati Tělo Pá
ně, můžeme se zúčastniti té Oběti, ve
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které se Ježíš Kristus znovu obětuje za
hříchy lidstva a jak mncha jinými způ
soby pečuje církev o naši soásu. — Ja
ké úsilí by vyvíjeli tito lidé, kdyby po
znali pravé světlo učení Kristova!
,
Zd. Skoupil.

Bůh je žárlivý ...
Časopisy prošla zpráva o potomcích
českého buditele. Farář Marek na po
čátku minulého století ďe slov součas
níka »uchvátil práva přírody« a zane
chal potomstvo. Z jeho vnuků jeden
padl jako německý voják, druhý v ně
mecké uniformě byl našimi partyzány
zastřelen, třetí odsunut jako Němec,
čvrtý je nezvěstný. — Levit. XXI. 6:
»Knězi Páně kadidlo a chleby obětují
Pánu: a proto svati budou Bohu své
mu, a neposkvrní jména jeho.«

Ve stopách volků.
„Ale Jan Hus byl synem české
země, synem českého jihu, kde jeho
předkové chodili těžkým krokem po
poli ve stopách volků a úporně hlou
bali o věcech náboženských ...“
(Manifest ke dni Husovu 6. 7. 1946.
Podepsána mimo jiné Náboženská
společnost čs. unitářů. Společnost
Husova musea,Svaz bezkonfesijních,
Armáda spásy v ČSR, Jednotný svaz
zemědělců, Čs. obec sokolská. Svaz
dělnických tělocvičných jednot...)

Rád dominikánský
má nyní 8000 řcholníků a 22.000 ře
holíce. Skládá se z 31 provincií,
z nichž 6 je v Itálii, 5 ve Španělsku,
3 ve Spojených státech. 2 v Němec
ku, 1 v Polsku a 1 v Československu.
Jak v nejvyšším řízení řádu, tak
v jednotlivých provinciích jsou
funkce svěřovány na základě volby.
Ústava řádu má ráz demokratický.
Je známo, že Washington vypraco
val ústavu Spojených států, která
dosud je v platnosti, podle ústavy
řádu dominikánského.
♦

Mnozí vidí krásu v podobě usmíva
jící se otrokyně. která se tulí k nohám
světa, vykoupaným v prachu, svátém
s pahrbků lidské omezenosti. Shýbají
se k té postavičce a pojednou vidí své
trpké zklamání v ní vtěleno. Pravá
Krása sedí losud daleko a usmívá
se. Skrývá se snad v lesním zátiší da
leko ode dveří do změkčilého nitra
skeptického člověka. Kdo se bude déle
usmívati, člověk nebo Krása?
♦

Naši řečníci, velebící pomíjející krá
su, mají velký úspěch. Vychvalují totiž
pastvu pro oči. My pracujeme o rozší
ření Krásy, která, protože není z to
hoto světa, je pokrmem lidského srdce.
Až tato opět zasedne na trůn, s něhož
byla surovou rukou svržena, bude míti
neien kněz, ale i dobrý dělník u nebez
pečného, špinavého stroje, přes nános
skvrn, produchovnělý cbLčej. přes mo
zoly a boláky produchovněíé ruce.
František Korb.
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negativním, nejsou tedy malbou, nýbrž otiskem, vzniklým patrně od
pařováním aromatických látek. Dr Hynek usuzuje, že žádný malíř ne
mohl vědět před vynalezením fotografie, co je negativ, proto nelze
otisky pokládat za malbu. Malba v negativu není ani možná. Zbývá
tedy jen dokázat, že otisky těla na turinském plátně jsou otisky těla
Kristova. Je-li těžiště otázky přesunuto do věd přírodních, pak ovšem
tu má hlavní slovo lékař, chemik, fotograf. A ovšem otvírá se pak další
obzor vědeckého zjištění způsobu, jak byl Spasitel ukřižován. To vše
studuje Dr Hynek na základě nejnovějších method se zanícením muže,
který zasvětil celý svůj život otázce vábivé i nesnadné, a s vírou člo
věka, kterému je předmět jeho studia i ohniskem vlastního duchovního
života. Vzorně vypravená kniha je vyzdobena množstvím krásných hlubo
tiskových obrazů.
Dr Reginald M. Dacík: Duše světců. Edice Krystal v Olomouci 1946.
Stran 210. Cena 55 Kčs.
Autor se správně dívá na světce jako na genie. Není jen genialita
rozumu, nýbrž i genialita lásky. A soudí, že světce můžeme chápat jen
nedokonale, i když svou stránkou lidskou je každý světec jedním z nás.
člověkem z masa a kostí. Světec však vyniká nad lidský průměr he
roickou stránkou svého života, která představuje svatost ne pouze sta
tickou, nýbrž dynamickou, převyšující lidský průměr a zabíhající ně
kdy i do subjektivního pojímání života. Svatí jsou často uskutečňovateli jediné velké myšlenky, takže u nich nenalézáme harmonického
souladu všech ctností — ale to je zase tím. že člověk je příliš malý,
aby mohl být opravdu velký ve všech ctnostech. Z toho také vyplývá,
že nemůžeme následovat svaté ve všem, i když nesmíme se spokojovat
s pouhým obdivem. Theoretický úvod své knihy doplňuje autor psy
chologickými podobiznami četných světců z duchovní rodiny svátého
Dominika. Podstatné rysy jsou však u všech světců stejné a proto
má kniha význam i pro pochopení světců jiného typu. Přednost, jíž
vynikají všechny spisy Dacíkovy, totiž jasnost výkladu, uměřenost a
souladnost myšlenková, je předností i této jeho knihy.
Nový Zákon Pána našeho Ježíše Krista. Překlad Dr J. L. Sýkory.
Vydalo nakladatelství Vyšehrad r. 1946. stran 800, váz. 60 Kčs.
Jako by se Kristus znovu narodil ve tvém srdci, takový tč ovládne
pocit, když bereš do ruky Sýkorův překlad Nového Zákona, k tisku
připraveného Janem Hejčíem. nejzasvěcenějším českým biblistou. Pro
hlížíš, začítáš se do evangelií i jejich výkladu a znovu a znovu se vra
cíš ke spanilé úpravě tohoto kapesního vydání Písma svátého a obdi
vuješ vše: Štormovu něžnou vazbu s alegorickými znaky evangelistů,
provedení knihařovo, výrazné typy písma, i celou osnovu, voníš tiskař
skou čerň, ale hlavně posloucháš sama sebe. když čteš prvé místo, které
se ti otevřelo napoprvé na str. 96. „Hlas volajícího na poušti: Připravte
cestu Páně, rovné čiňte stezky jeho.“ „Já jsem vás křtil vodou, on však
bude vás křtíti Duchem svátým.“
Tak to je vznešený program. Uskutečňovat jej — práce na celý život!
Krásný dar k vánocům a ke každé příležitosti, k jmeninám, ke svatbě
i biřmování. Jen nezapomenout!
J. V.

Jan Ev. Urban: Učení víry. Bohuslav Rupp, Praha 1946. Stran 307.
Cena 90 Kčs.
Kniha Urbanova je souhrn náboženské nauky katolické určený ze
jména pro přípravu k vstupu do Církve katolické. Není však pouhou
pastorační pomůckou, nýbrž i dobrou příručkou pro samouky, jak pro
nekatolíky, kteří se chtějí obeznámiti s učením Církve, tak pro kato
líky, kteří by rádi prohloubili své náboženské znalosti. Předností knihy
je snaha přizpůsobiti se dnešnímu způsobu myšlení, které nemiluje
schematisování. Po té stránce znamená kniha značný odklon od dosa
vadních knih toho druhu, které trpívají buď přílišnou soustavností nebo
zase kaleidoskopickou roztříštěností. Vyprávěcí způsob se snoubí v knize
s otázkami a odpověďmi a jednotlivé pravdy jsou dokládány z bible
i literatury patristické. Knihu uzavírá slovníček nejdůležitějších nábo
ženských pojmů. Knihu Urbanovu třeba přijmouti jako jednu z nej
důležitějších pomůcek náboženské obnovy u nás.

Dr Čeněk Tomíško: Kněz jinochům. Edice Petrinum v Čes. Budějo
vicích 1946, stran 89, cena 12 Kčs. — Kněz dívkám. Edice Petrinum
v Ces. Budějovicích 1946, stran 75, cena 12 Kčs.
Obě knížky autora úspěšných výchovných spisů jsou výzvou mládí
velkodušnému. V prvním rozmlouvá s jinochem o pravém hrdinství a
vede mysl k pochopení nejvyššího mravního ideálu, dobrovolné oběti
kněžství. V druhé mluví k dívce především o jejím přirozeném poslání,
mateřství, soustřeďuje se pak k mateřství v souvislosti s povoláním
kněžským. Výklad jeho je v obou knížkách živý, názorný a procítěný,
takže se jistě nemine se zamýšleným účinem.

KOUTEK

HÁDANKÁŘSKÝ
Rediguje Hádankářský O „Litavan".

Příspěvky a hádankářskou korespondenci na adresu Jenda Houáf, Bučovice, Nová ul. 767.

3. kolo hádankářského turnaje.
1. Královská procházka.

4. Záměnka. (š=č)

Otakar Jaroš.
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2. Přesni yčka. (Sport.)
Vladimír Benda.

Jaký to DIV. HLUCHÝ
S CHOTÍ mezi námi křičí
s chutí.

PRA SLOVANSKÝ STÁT
(to věřit nechci ani)
prý začal používat
PŘÍSTROJE K OHŘÍVÁNÍ.
4
* r '' 5. Číselka.
J. l í-

Ze severu vichr fouká.
526242 342 5512.
nikde zpěvu, kvetu, brouka,
ze sněhu Jen střecha kouká
s komínem, jenž dýmá.
7154 6547 4757 8 1755,
táhne s sebou sáně.
ve sněhu až po pás vězí,
vítr však přec nezvítězí
v letu s bílé pláně.
45682 dětí rudnou mrazem,
smích však zvoní z rolniček,
pláč když zazní pode srázem,
věř. že to zde úpad’ na zem
jen nějaký 12545678.

ráno velkým písmem stojí na
psáno:

DROBNÍ LIDÉ Z ČINŽÁKU
jsou v střehu.
což Je možné, že *) PLOD
ŠLECHTÍ NĚHU?

7. Přys myčka.
PSÍ KOSI L
8. —9. Rebus.
Jos. Chalupa.

VLK
1. řešení: 5 5 (25122)
2. řešení: 5 4 (21222)
Za dvoje řešení se získává
dvojnásobný počet bodů.
10. Předponka.*) (5, 8)
Amadéo.

SKVRNA V TVÁŘI dívce sluší,
veselá Je milá.
štěstí že v své cítí duši.
J. Přenosí lovi v úctě — Vl.
*) PÍSEŇ zanořila.
Benda.
O muži ta píseň zpívá,
6. Příponka*) (t).
Známá POSTAVO DÁVNO
národ budil kdysi,
Vl. Benda.
VĚKU. nemocný hoch si
tepal Němce cizozemce
*) PŘEJE LÉKU.
Ve v vklade
laliíidkářském hned
básněmi a spisy.
••

3. Obložka.*)

Milí přátelé, protože jsme nepředpokládali při vypisování turnaje, že ÚSVIT bude vycházet
čtrnáctidenně, stanovili jsme turnaj Jako tříkolový.Z technických důvodů měníme proto turnaj
na PĚTI KOLOVÝ. Ještě tedy dvakrát vyzkoušíte svůj důvtip. Doufáme, že Jste zatím všechny
taje rozlouskli. Do dalšího zápolení na klikaté dráze otazníku mnoho zdaru!
Listárna: VI. Benda: Děkuji za příspěvky. Těším se na další přízeň
hověno.
Řešení nezasílejte hned! Uschovejte
si je i s kuponem a vyčkejte našich
dalších pokynů.

Vašemu přání bude vy-

Hádanky: kupon č. 3

Studenti, studentky!
V neděli 8. prosince se ve „vašem kostele” objeví váš kolega, vaše kolegyně s miskou a
skromným „přispějte, prosím, na Mikulášský dar katolického studentstva“. Mnozí z vás se této
sbírky možná aktivně účastníte a sami budete podkládat misku štědrým rukám dárců. Vám
patří náš srdečný dík a všem ostatním prosba. Přičiňte se každý podle svých možností o co
nejlepší výsledek této sbírky, z níž roste celá naše práce, jíž je živeno naše úsilí o mravně
zd ravou studující mládež, tedy o vás samé. Hmotní lidé jsme vázáni při své práci pro duše na
hmotný základ na finance: pomozte nám. abychom nebyli v této práci hmotným nedostat
kem brzděni.
Připravte proto

Mikulášský dar katol. studentstva,
abv se vám mohl v jiných formách co nejhojněji vrátit.

Ústředí katolického studentstva.

K fotografické soutěži!
Došlo nám již mnoho příspěvků do soutěže, většinou zdařilých prací, a mnohé nám již
slibují, že nám připraví těžké chvilky při posuzování nejlepší práce. Upřímně se však na ně
těšíme.
Abychom vyhověli mnohým amatérům, zvláště pak mistrům ..bílého kouzla", rozhodli jsme
se "prodloužit původní uzávěrku

do konce ledna příštího roku
Doufáme, že touto lhůtou uspokojíme konečně všechny své čtenáře-fotoamaiéry. ale zároveň
připomínáme, že tato lhůt^ už nebude prodloužena., neboť bychom se pak nedostali ještě
k další soutěži, zcela jiného rázu než tato, kterou máme pro vás připravenou.
Tedy s chutí do práce a lovu těch nejlepších snímků zdar!

Redakce.
\

Důležitá prosba
Od 23. listopadu večer do 30. listopadu ráno
budou exercicie bohoslovců v Brně. Protože
mají veliký význam nejen pro ně. ale také pro
celou diecési. je. výsostné třeba hojných modli
teb a obětí pro jejich zdar. Proto prosí bohoslovci katolický lid. zvláště školní děti a ne
mocné, aby už nyní na tyto exercicie v modlit
bách a obětech pamatovali a hojně světla a síly
Duch sv. vyprošovali. Druhý ročník dostane
tonsuru a z vyšších ročníků tonsuru nebo nižší
svěcení, pokud je ještě nemají.

X

•

•

Kolegyně, kolegové ze všech fakult, kteří
přicházíte studovat do Brna a chcete dávat
kondice z jakéhokoliv předmětu, hlaste se ve
studentském odboru C harity. Brno. Pellicova 4.
Pomůžeme vám hledat.

Studentky, studenti všech brněnských ústa
vů. kteří hledáte výpomoc v některém z vy
učovacích předmětů, hlaste se také vy v C ha
ritě. Brno. Pellicova 4. I vám pomůžeme.

