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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 se'
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 jistě
všichni, aby náš list byl nej
lepší. Budujte i vy ÚSVIT při
hláškami nových odběratelů.

Přispěvatelé,
ani jedno slovo, které pošlete, nezůstane nevyužito, i když se často
neuveřejní. Opakuji, nermuťte se pro to. Na konci ročníku zhod
notím sebemenší úsilí, a budete i vy rádi, že jste neochabli v hle
dání krásy. Mějte však na mysli, že Üsvit není jen časopis lite
rární. Doposud vyšlá čísla vás mohla poučit, že místa pro beletrii
je málo a že výběr příspěvků musí být stále přísnější. Nemůžeme
uveřejnit na 'př. pouhé líčení s úrovní zdařilé školní komposice,
ani nevhodné spojení na př. prostředí zimního s výjevem letním,
i když je to slibné. (M. Sv.)
Někteří dopisovatelé by chtěli diskutovat. Nebudeme pěstovat
problematiku, ale máte-li sami na mysli určité otázky, týkající se
umění a p., rádi je uvítáme. Důležitější je práce: tvořit a hodnotit,
pozorovat a kráčet kupředu, nikdy nebýt se sebou spokojen v ra
dostném smyslu slova! Ztracený čas se nevrátí, a ideály nepůjdou
za těmif kdož je zradili. Plevy odletí, zůstane zrno a z něho vy
roste život snad právě teplem tvého dechu! Použijeme druhého
fragmentu. (Z. R.) Verše potřebují úpravy. (F. M. Dubos.) Cvičte
se, Kardane, dále! Kalendáře použijeme, jen aby podle něho Osvi
tu neutíkal příliš čas. (V. V.) Neosobnost je velmi sympatická,
zvláště u ženy, použijeme příspěvků, ale pište po druhé po jedné
straně papíru! (R. D.) Za cenný příspěvek děkujeme. (B. J.) Po
šlete něco méně osobního. (F. V.) Pokračujte dále ve stylu »Noto
rického alkoholika« (J. F.) a s rýmy se netrapte! Vaši ochotu ví
táme. »Studentskými nápady se budeme vzájemně poznávat.« Jen
je posílejte! »Terka z O.« zápasí s pravopisem. Proto se ani verše
nedaří! Do Čáslavě posíláme pozdrav »Otevřeným oknem«!

K obrázku na titulní straně:
Tichá, slunná melodie zimy. (Snímek: L. Bittner, soutěž.)
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Zimní mlhy
nad beskydskými
„raztokami“.
(Snímek:
M. Janáčková,
soutěž.)

Bohdan Chudoba:

Úvod do filosofie
Knížky, jejichž názvy slibují čtenáři, že jej
zasvětí do filosofie, bývají obyčejně psány
s hlediska dějepisného, To znamená, že sledují
jednotlivé velké myslitele světových dějin — a
někdy také jen myslitele národní — a sledují
přitom ovšem také spoustu rozličných myšle
nek nebo ideových srážek, někdy jen v časovém
postupu a jindy zase v tak zvaných vývojo
vých řetězcích. Jistě, že taková díla přinášejí
užitek svého druhu. Jsem však toho názoru, že
by měla být spíše závěrem než úvodem filoso
fického studia. Vždyť teprve ten, kdo má aspoň
poněkud vytříbený názor vlastní, může s plným
zdarem čerpati ze studnice dějin. A při dnešní
velké obnově filosofie je zejména záhodno, aby
se student nezdržoval všelijakými »soustavami«
minulých věků — a především ne těmi, které
zalhávají člověka a »vysvětlují svět« jen po
myslnými slovy a slůvky. Proto raději pomíjím
historické úvody do filosofie, ač nepopírám, že
některé z nich pomohou zájemci při všeobecné
orientaci: mezi takové patří na příklad knížka,
kterou turinský profesor Franco Amerio vydal
letos v třetím vydání pod názvem Lineamenti
di Storia della Filosofia. Vybral jsem raději ně
kolik knížek, které zasahují opravdu do středu
věcí, do filosofické nauky o člověku. Kolem to
hoto bodu se totiž otáčí a vždycky bude otáčet
i samo odůvodnění filosofie: není-li člověk,
»tvor, který si klade otázky,« něčím zcela zvlášt
ním v našem vesmíru, nemá ani filosofie žád
ného smyslu, poněvadž je zbytečné být moud
rým tam, kde není žádné svobodné vůle a kde
tedy je všechno nevyhnutelné.

První z takových filosofických knih, které se
soustřeďují na člověka a pak teprve na vesmír
kolem něho, je vlastní životopis anglického
myslitele a novináře G. K. Chestertona (Autobio
graphy, London 1936). Jako úvod do studia má
tato knížka také tu výhodu, že není psána odbornicky, nýbrž naopak, skrývá nejdůslednější
a nejhlubší myšlení ve slohu prostém a plném
života. Její nevýhodou snad je, že hýří vzpo
mínkami a uvádí mnoho živých nebo teprve ne
dávno zemřelých osobností autorovy vlasti. Ale
právě proto, že každá z dotčených filosofických
otázek je tu sledována jako myšlenka živá a
praktická, je tato kniha schopna uvést čtenáře
do filosofie cestou nejjednodušší. A poněvadž
se Chesterton každé věci chápe způsobem
svrchovaně přirozeným, má jeho myšlení ještě
jednu zajímavou známku: neuznává žádných
papírových hranic mezi filosofií a jakýmkoli
jiným předmětem kulturního zájmu. Filosofie
mu není oborem neprodyšně uzavřeným do hra
nic vlastního názvosloví, nýbrž právě naopak
moudrostí pronikající každou lidskou činností
a každým odvětvím lidského poznání — i po
znáním náboženským, poněvadž ani je nelze již
předem vyřadit z lidských zájmů.
Po jisté stránce dost blízko k Chestertonovi
má knížka dánského filosofa Haralda Höfdinga, kterou znám v německém překlade pod ná
zvem Humor als Lebensgefühl (Lipsko 1918).
To je ovšem již dílo odborné v běžném smyslu
toho slova. Ale je svrchovaně lidské svým před
mětem: smíchem, který je vyjádřením naděje
a kolem kterého musili jako kolem věci nepo-
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cíiopitelné obcházet i ti myslitelé, jimž se vše
chno ostatní na světě podařilo vměstnat do ně
jaké šedivé, abstraktní filosofické soustavy. Zasáhl-li některý z novodobých filosofů nikoli
křesťanského zaměrění přímo hlavičku problé
mu, pak to byl Höfding v tomto svém díle.
Autor knihy Ungewissheit und Wagnis, kte
rou bych uvedl na třetím místě, je Němec, kte
rého nacistická vřava dokonale přehlušila, tak
že jeho jméno neproniklo do širšího světa. Jme
nuje se Peter Wust. Myšlenky, kterými se obírá
právě jmenované dílo Haralda Höfdinga, na
bývají u Wusta ještě mnohem širšího rozpětí.
Nejen naděje, ale také beznaděje, tragické roz
pětí člověka mezi duchem a hmotou a v duchu
i hmotě, jeho nejistota, v níž nerozhodují žádné
zákony a žádná pravidelnost, nýbrž jen odváž
né, Z lásky, plynoucí přisvědčení k dobrému —
takový je střed Wustových úvah. A poněvadž
není snad jediné stezky novodobé filosofie, kte
rou by autor nebyl prozkoumal ve svých mlad
ších letech, je tato jeho kniha také výborným
kriteriem mnoha jiných myšlenkových proudů.
Českou obdobou Wustova díla, vypracova
nou však způsobem původním a zcela odliš
ným, je drobná, ale hutná knížka Dominika
Pecky, Tvář člověka. Co Peter Wust domýšlí.
Pecka spíše nastiňuje doklady z psychologické
zkušenosti. Obě díla se navzájem doplňují
v obraz velmi názorný.
Kniha Henriho Bergsona, Les deux sources
de la morale et de la religion, která vyšla po
prvé v Paříži r. 1932 (a od té doby v mnoha vy
dáních, český překlad pod názvem Dva prame
ny mravnosti a náboženství), je plodem závě
rečného dozrávání myslitele, který důkladně
rozčeřil hladinu evropského kulturního života
na zlomu minulého a tohoto století. Takřka
čtvrt století zaměstnával se Bergson přípravami
na tuto knížku, která je velkolepým vyznáním
Boha, bez kterého nelze ani život plně pochopit
a milovat. Tím. že znova vytkl rozdíl mezi civilisací (vzdělaností) a kulturou (pokrokem) jako
dvěma zdroji lidského myšlení — náboženské
ho, mravního i jiného — vyprostil Bergson své
posluchače a čtenáře nejen z hmotařského myš
lení minulého století, které vidělo jen svazky,
jimiž člověk souvisí s hmotným světem, nýbrž
také z přemrštěnosti druhé: z myšlení Tmmanuela Kanta a jeho následovníků, kteří ve svém
idealismu neznali jiné skutečnosti než skuteč
nost myšlenkovou. Objevuje se tu zase člověk
opravdový, třebas složitý. Je ovšem pravda, že
Bergson jednotlivé složky své látky sice správ
ně rozlišil, ale že nedospěl k celku a ke koneč
nému závěru a že mnoho věcí nechal jakoby
viset, ve vzduchu. Ale svým poctivým myšle
ním a plnou dokumentací zůstává tato jeho
kniha přece jen úhelným kamenem nejnovější
filosofie a zároveň stupněm, který by její stu
dent těžko mohl vynechat.
Jasný a plynulý sloh Bergsonův i jeho ne
domýšlení věcí má pravý opak v těžkém a ná
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ročném sloliů,“ale" také ovšem v přesném do
mýšlení každé podrobnosti, s jakým se setká
váme ve všech dílech, jež napsal Jacques Main
tain, nejpřesnější a nejpronikavější z myslitelů
naší doby. Mám na mysli především tři jeho
knihy: L' H umanisme integral, jehož český pře
klad snad vyjde již v dohledné době, Degrés du
savoir, což je posud vrcholné dílo tohoto myslíte-,
le, a konečně knihu. která posud vyšla jen v an
glickém vydání, Redeeming the Time. První
z nich je pravou knihou úvodní. A kromě toho
je rázu tak praktického, jako málokterá z filosofickvch knih vůbec. Zamyšlení nad člověkem,
opřené o vzdělání a rozhled, jakým se dnes ve
světě stěží může pochlubit kterýkoli j in v mvslitel, přechází tu hned v zásadv činorodého živo
ta. Podobný ráz má také kniha Redeeming the
Time. Není ovšem celkem tak propracovaným
a jednotnvm, ale zato její jednotlivé stati se
obírají takřka všemi otázkami, které dnes na
člověka doléhají, a poslouží čtenáři jako výbor
né východisko k dalšímu studiu. Degrés du sa
voir je ovšem kniha značně obtížná; přesto
však ji, myslím, nelze opomenout v tomto vý
čtu. f když snad student začátečník nepochopí
hned plně celv její dosah, získá v ní co nejširší
a nejhlubší základnu pro filosofickou obnovu a
bude se k ní později znova a znova vracet.
Maritain právem zdůrazňuje nejen studium
lidské osobnosti jaká skutečně je, nýbrž také
Filosofický pohled na kosmos kolem nás, čili fi
losofii přírodní. Pochybná domýšlivost mecha
nistické fysiky devatenáctého století a po ní ná
sledující zvrat v přírodních vědách vedly
v těchto věcech k nebývalému filosofickému
zmatku a nejasnosti v základních pojmech:
bylo by proto snad záhodno, aby si student
ještě dříve, než se pustí do kapitol, které Ma
ritain sám i jiní věnovali přírodní filosofii, pře
četl knížku Českého autora, Miloslava Skácela.
Látka a tvar (Praha 1944), která mu poskytne
poučení ve věcech nejzákladnějších.
A konečně tři knížky, kterými bych chtěl
tento přehled zakončit a které jsou velmi růz
ného druhu: Balmesovo El Criteria, Rádiová
Útěcha z filosofie a Newmanova Grammar of
Assent.
Autor první z nich. Jaime Balmes, Španěl,
který žil v první polovině 19. století a zemřel
velmi mlád, vyškytá se velmi zřídka v sezna
mech slavných myslitelů a takřka nikdy jej ne
lze najít v učebnicích. El Criterio je také kníž
ka těžko dosažitelná: úplného českého překladu
není a jiné překlady jsou většinou dávno roze
brané; jen v původním španělském znění vyšla
r. 1914 naposled v Madridě. Ale přece stojí zato
upozornit na ni jako na nejlidštější a nejvtip
nější úvod nejen do logického myšlení, nýbrž
také do logického života. Balmes patřil totiž
k těm filosofům, kteří přes všechnu důkladnost
dovedli myslit na život nikoli jako na nehybný
předmět úvah, nýbrž jako na příležitost ležící
před námi, které třeba záměrně využít.

Emanuela Rádla Útěcha z filosofie je psána
se stanoviska protivného. Je to účtování mys
litele, který ví, že brzy zemře. Ale toto účtování
by měl číst nejen každý student filosofie, nýbrž
každý český student vůbec, poněvadž v něm
najde velmi přímé a nerozpačité posouzení
všech možných pověr, s nimiž se, pravděpodob
ně sám již setkal nebo ještě setkává u svých
vlastních učitelů. Pro obrodu české filosofie je
toto dílko kamenem úhelným.
Knihu Johna Henryho Newmana, Grammar
of Assent, jejíž původní znění vyšlo sice již
v mnoha vydáních, ale jejíhož úplného českého
překladu zatím ještě také nemáme, ponechal
jsem na konec úmyslně. Tato kniha poukázala
totiž na něco, co snad bylo člověku starověké
mu a středověkému věcí samozřejmou, ale co

v naší době bylo jaksi odsunuto do pozadí: na
to totiž, že i nejhlubší poznatek je bezcenný,
neprojeví-li s ním vůle souhlas, a že všechny
úsudky i řetězce úsudků zůstávají prázdnými
slovy, neřekne-li k nim člověk své »ano!« Mi
nulé století zavleklo mechaniku i do lidského
myšlení a činilo jeden poznatek závislým na
druhém a ten zase na jiném a tak bez konce,
aniž by si uvědomilo, že někde je třeba najít
počátek a první článek. A poněvadž jde o myš
lení lidské, může tímto počátkem být právě
jen lidská vůle, která sice potřebuje soudnosti,
aby se mohla rozhodnout správně, ale rozhodo
vat se musí v každém případě. A dobrá vůle,
vyplývající z lásky, nikoli z nenávisti, zname
ná alfu i omegu pro každého, kdo má opravdu
rád moudrost.

Jaroslav Vrána:

Zacelené rány
Causerie.
— Říkáš, že není ještě mír?
Straší tě válka, to je všechno! Ozvěna její tě ohlu
šuje. chápu to. Je to taková nejistota. Zastavíš se a
voláš. Slyšíš sebe, nic víc. Je to podivné, ano. Osm
let se neslyšíš, možná že více, mnohem více. Nebyls
jen ty němý, i jiní mlčeli stejně statečně. A nyní jsi
zvolal, vykřikls radostně, protože na tebe volá celý
svět jako Kristus v evangeliu: Efeta! Ale bojíš se
svého hlasu!
Nezvyklé! Nepoznáváš sebe. mnoho se změnil svět
za tu dobu — a ozvěnu války budeme ještě dlouho
slyšet! Ale tak se mně zdá, že tebe i vzpomínka na ni
ohlušuje, že se nemůžeš vzpamatovat z mlčení! A ani
tomu se nedivím. Čím delší bylo volání do boje, čím
více nás ohlušovalo řinčení zbraní a na konci i sláva,
s kterou byl nad všemi frontami vztyčen prapor míru,
tím mohutnější ozvěna.
— Snad je to tak nějak, nevím to. Ale vím, že mě
to tísní, nedovedu to vyjádřit. — Ano, již to mám.
Vím, že opravdový mír není, v mém srdci není —
Nejen v tvém, ve všech srdcích ho není. Jsme ještě
plni boje, máme ho plné oči i uši, vždyť každé bouch
nutí dveří nám připomíná výbuch granátu a každá
písnička pochod vojáků, odcházejících z domova. Kdy
se stane vojín, a zda se vůbec kdy stane symbolem
jistoty nás všech, zárukou naší bezpečnosti a svo
body?
— Na to právě mysiím. Proud života odnáší jen
pomalu, zoufale pomalu všechno smetí bojů a pro
měňuje je v úrodnou prsť našich niv. Co mu záleží
na nás?
Nevěř tomu svému namlouvání! Netaž se více! Stali
bychom se mrzouty, a to nechci. Víš. přemáhat musí
me sebe, nalézat drobné radosti, samo se nic nespraví!
Podívej se kolem a všimni si, jak všechno plyne, jako
by nás nebylo. Ale to je zdání. Postihnout účel života,
vidět v něm tajemné a uvědomit si. že každý z nás
má v něm vyměřenu práci, to je veliký dar. Ono se
prostě řekne, modli se a pracuj, ale člověk chce vědět
proč, rozumíš mně! Neříkám to tobě, ale lidé jsou
již takoví! Nemá každý člověk radost z práce, a učit
je tomu, to je také veliká věc. Říkávám mladým li
dem, aby si všímali, jak zvíře pozná pána svého.
Za necelý týden, co vyslechl malíř Hlávka tento
rozhovor dvou kněží, ocitl se v jejich kroužku na
opačné straně Brna, v trojúhelníku mezi Blanskem.
Adamovem a Vranovem.
Již večer před tím nádherným podzimním dnem
připravil si skicář a tužky, a když mu ráno za sví

tání zapískal pod oknem kos flétnovou árii, pocítil
v srdci takové blaho, že se stal na chvíli chlapcem,
přiskočil k otevřenému oknu a sekundoval žlutozobému pěvci vábivou melodii, jak to činíval před dvaceti
lety.
Dnes nebylo času snít o ořechovém sadu, zahradní
pěnici a žluně, kterou se rád dával kdysi vyrušovat
ze snění. Odstoupil od okna a za chvíli již jste ho
mohli vidět, jak pospíchá Českou ulicí k nádraží, aby
nezmeškal schůzku. Okolnosti byly proň tak neoby
čejné! Po prvé v přírodě ve společnosti kněží, s nimiž
ho poutalo nedlouhé přátelství! Co si slibovat od ta
kové cesty do Adamova a na Vranov několik měsíců
po válce, kdy na každém kroku zavadíš o trosky
civilisace? Postačí malíři vědomí, že se nasytí poslední
zeleně v tomto měsíci mariánské spanilosti? Hlávkovi
to zatím stačilo, ba více. Při pomyšlení na les za
tlouklo mu prudčeji srdce. Zrychlil krok a již byl
s lístkem na druhém nástupišti brněnského nádraží,
tváří v tvář svému důstojnému příteli.
— Jsem velmi rád, že přicházíte — vítal jej kněz
— myslím, že nebudete litovat, zvláště když budete
na Vranově dnes po prvé —
— Lituji jen svých hříchů, důstojný pane, dnes
nelituji a jsem řáď. že jsem se rozhodl. Celý týden
jsem na vás myslil, totiž na váš rozhovor s páterem
Antonínem. Když jste ode mne odešli, řekl jsem si:
Tak se podívejme. To jsou kněží. Každý den děkují
u oltáře Bohu za nás za všecky, že žijeme, a ještě
si před čtyřmi měsíci pod zemí uprostřed plačících
a vyděšených, s kterými se modlili jakoby v hodině
smrti, slíbili, že vykonají děkovnou pouť k Matce
Boží. Kolik lidí se v nebezpečí smrti modlilo a kolik
slibovalo! A kdo z nich přišel? A kdo přijde? —
Kněze zřejmě překvapil tento začátek. Lehký plášť
přehodil zpod levé paže na pravou ruku a dotýkaje
se levým ukazováčkem brady, zadíval se do země.
Na jeho víčkách pod brýlemi zahrál úsměv a pře
skočil do koutků sevřených rtů.
— Víte, že francouzští vězňové koncentračních tábo
rů připravují velkolepou děkovnou pouť do Lurd? —
— Chcete tím snad říci, že lidská vděčnost je větší
než si myslím, a že jsem spíše odsoudil sebe než jiné?
— Nikoli, nechtěl! Vděčnost je vzácné koření, to je
pravda, ale o tom si promluvíme později. Mohu vám
říci, že mám osobně ještě jednu příčinu kráčet pc>
cestách, po nichž jsem často chodíval se svými rodiči.
Letos je to třicet let od mého vysvěcení na kněze.
Chtěl jsem na to v tichu vzpomínat na Hostýně, ale
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doposud jsem nemohl. Budete, doufám, za dvě tři ho
diny přítomen při mé jubilejní mši svaté tam na
hoře —
Vtom se již k nim blížil vlasatý svěží páter Anto
nín, který před nedávném obdivoval v zahradě ma
lířově labužnicky žampiony.
Je podivuhodné, jak si představy o lidech spojuje!
me se vším, co jsme s nimi prožili dobrého i zlého
a jak se nám ze všech představ vybavují nejčastěji
představy prvé! Na příklad smažené houby a páter
Antonín! Jak ty dvě představy spolu souvisí? O tom
přemýšlel Hlávka ještě ve vlaku, když se usadil proti
svým dvěma přátelům se skicářem v ruce, a když
pozoroval, jak se pomalu v okně ztrácí brněnský
Petrov i vížka kostelíku u svaté Maří Magdaleny.
Ať studoval jeho tvář sebebedlivěji, nalézal na ní
více znaků odlišných než shodných, až konečně před
stava kulatého žampionu zůstala jediná, zvláště když
červenolící páter Antonín vytáhl jablíčko a zahryzl
se do něho s chutí zdravého člověka, vypovídajícího
boj třeba míse švestkových knedlíků na život a na
smrt.
A přece stále žampion a jeho tvář!
Pohled na ztrácející se věže a věžičky brněnských
kostelů vybavily malíři jiné dvě představy, které
více než žampiony souvisely s účelem dnešní vy
jížďky z města. Tak se stalo, že oslovil pátera Anto
nína, zatím co jeho starší druh byl již chvíli za
hloubán do breviáře.
— Důstojný pane — pravil — díváme se oknem na
stejné věci, vidíme všude hromady trosek, cihel a
kamení, zpřerážené tovární komíny a děravé střechy,
a přece jsem přesvědčen, že myslíme o tom všem
velmi různě —
— Protože jsme lidé, v tom je to —
— Ano, v tom je to. Podívejte se. Zase se nám ob
jevila, a nyní již naposledy, štíhlá věž Jakubského
chrámu. Hledím na ni a myslím na anglického ro
manopisce Hawthorna, právě tak jako vzpomínám na
vaši prvou návštěvu u mne, když hledím na vás —
— Jak je to možné? —
— Celkem přirozeně. V Mramorovém faunu píše
Hawthorne o malovaných oknech gotických katedrál
a srovnává s nimi křesťanskou víru. Vnitřní život
křesťanův je krásný, ale jeho krásy pochopí zase jen
křesťan. Je to s ní tak, jako s krásou malovaných
oken. Nádhera jejich vynikne jen tomu, kdo vejde do
kostela a pozoruje ji z vnitřku. Kdo se dívá na chrá
mová okna jen zvenčí, tomu se jeví jejich krása jen
jako šedé nevzhledné kontury. A myslím nyní víc!
Ta okna tam jsou rozbita. Není rozbita i moje víra,
tvoje víra, naše víra? Neožebračila nás válka také
duchovně? Budeme schopni opravit ta malovaná okna
a zvětšit svou víru tak, aby hory přenášela? Proč jde
me na Vranov? Jsou tam také malovaná okna?
— Nechejte se překvapit. Trefně jste řekl, že naše
víra je děravá. Na poutních místech se lidem její
rány zacelují. Jen chtít a jít. A dnes půjdeme úmysl
ně s vámi po cestách známých —
Nebyli zklamáni.
Nádherné ticho na stezkách, zlíbané srpkem měsíč
ním zrána, zajalo je brzy do svého království, a tak
ve vzájemném doprovodu vystupovali po ozářených
svazích k zázračné svatyni v sluneční ranní koupeli
a meditovali o všem, co se právě nabízelo jejich
smyslům. Nemluvili mnoho. Malíř Hlávka nechtěl
vyrušovati z dum staršího kněze, který byl pravdě
podobně opředen vzpomínkami na chvíle, kdy se na
vždy v brněnské katedrále zasvětil Bohu, a jen když
ho některý z obou kněží upozornil na něco, co jim
již častým pozorováním zevšednělo, rozhovořil se nad
šeně o všem, ať to byly dozrávající ostružiny nebo
bohaté rudé malvice chocholičnatých jeřabin, visících
nad vzdušnou mýtinou, ať to byl přeražený a znovu
ke slunci se vzpínající strom, ať vzdálené oddecho
vání továren, pracujících již pro mír, nebo výhled
do nekonečné zeleně, tolik hojící unavené oči.
Teprve když všichni vyšli z kostela, byl důstojný
jubilant jako vyměněn. Hovořil nejvíce a žertoval,
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takže se páter Antonín mohl dosytosti pásti na roz
pacích Hlávkových.
— Tak nám nyní, malíři, řekněte, jak se vám líbilo
v kostele. Byl jste spokojen? —
— Víc než spokojen! Byl jsem šťasten, ale nejvíce
proto, že kromě nás byly v chrámě jen čtyři osoby,
dvě ženy a dvě děti. To ticho, do kterého zaléhal jen
temně váš prosebný hlas od oltáře, působilo na mne
jako slovo zpovědníkovo, udělující pokání hříšníkovi.
Vnitřek celeno chrámu je krásný. Architektura klen
by i stěn, bohatá baroková výzdoba a zvláště malby
nahoře, znázorňující slávu Bohorodičky, to všechno
ve vkusné harmonii učí člověka pokoře.
— Za nesčetné milosti můžeme všichni děkovati pod
touto barokovou klenbou — pravil páter Antonín —
i za to, že žijeme a že se můžeme opět radovati
z práce.
— A za to, že tu krásu života můžeme obdivovat
a hlavně ji tvořit! —
— To vás musíme brzy vžiti s sebou do Křtin, jsem
zvědav, co řeknete teprve té křtinské kráse! Ale když
jste si tak všeho všiml, řekněte nám, na které ruce
chová vranovská soška Panny Marie Jezulátko? —
Malíř byl na chvíli zmaten. V očích měl najednou
plno svátých obrázků mariánských a všechna poutní
místa, pokud je znal nebo o nich slýchával, se mu
před očima míhala jako uschlá tráva, když do ní za
fouká vítr. Hostýn, Vambeřice i Hrabyň, Svatá Hora
a šaštín i Žarošice a nejníže i Sedmibolestná Panna
Maria „lutrŠtétská“ se smutným vyčítavým pohledem.
— Tak vidíte, nic si z toho nedělejte! Aspoň máme
důvod, abychom si tu koupili obrázek na památku!
Vranovská P. Maria je bez Jezulátka —
Krásně ubíhal den. Za necelé dvě hodiny nato ob
divovali ve Svaté Kateřině gotický kostelík, jehož kří
žové klenby se ve svém žebroví podobají netopýřím
křidélkům. Bylo tam netopýrů tolik přilepeno na
opuštěném chladném zdivu, že je malíř Hlávka mohl
pohodlně prohlížeti na dlaních a pouštěti do malé
vížky.
— Jak se stává život plnější, když si uvědomujeme,
z čeho vyrůstá a čím zaniká. Teprve před několika
hodinami vyšli z pohaněné civilisace a tu stáli u opuš
těných jejích základů daleko v minulosti s rozbolavě
lou přítomností v duších. Nebylo divu, že se přirovná
vali vzájemně k panu Broučkovi, kterého posílával
Svatopluk Cech na křídlech své fantasie do XV. sto
letí, a že k Svaté Kateřině připojili ještě Nový hrad,
na jehož cimbuří podlehli nejen kouzlu představ o ro
mantických projížďkách a rytířských kláních, dávno
vyvanutých, ale i džbánku plzeňského piva, takže ilusi
Čechova Broučka tím doplnili novou ilusí hradčanské
Vikárky.
Ale spojení všeho krásného, co vytvořila minulost,
s poníženou a nakonec i oslavenou přítomností, zje
vilo se našim třem poutníkům nejmocněji toho dne
teprve u Máchova pomníku vysoko nad Adamovem.
Široko daleko na severu za Rájcem a na jihu za
Brnem hltaly jejich zraky modré obzory, a vytesané
verše Máchovy — nejkrásnější z jeho díla — o hvěz
dách, které básník-posílá jako posly své na pouť, aby
pozdravovaly „zemi krásnou, zemi milovanou, koléb
ku mou i hrob můj, matku mou, vlast jedinou i v dě
dictví mi danou“, nabyly takové dojímavosti, že se
všichni dívali mlčky na sebe a jen jejich oči se tá
zaly: „Kráčela tudy válka? Jak je možné, že bezbožná
ruka nerozbila tento nápis, evokující tak nádherně
lásku k naší vlasti?“
Prvý přerušil mlčení páter Antonín.
— Tomuto nápisu Němci nerozuměli, na to byli pří
liš hrubí. —
— A přece — přerušil ho malíř — ale nyní půjčku
za oplátku. Zdalipak víte, co je i v Máchově Máji
postrašilo? —
— Tak vidíte, mlčíte tak překvapeně jako já před
vranovskou soškou mariánskou! Ve válečném vydání
Máchova Máje vyškrtli naši ochráncové jen dva ver
še, několikrát še opakující ve druhém intermezzu
skladby: „Vůdce zhynul! — Vůdce zhynul!“

Všichni se srdečně smáli této německé duchaplnosti.
Páter Antonín však nebyl úplně spokojen.
— Není tak jisté — pravil — zda to vyškrtli Němci!
Pravděpodobněji se někdo na ministerstvu školství
obával o život svého chlebodárce —
— Také je možné — pokračoval Hlávka — na tom
však nezáleží. Dnes to zní pravdivě: Zhynul, zhynul.
— I kdyby hluboko zalezl do ponorky, nebo chytal
třeba motýly v argentinské Patagonii!
— Zato Máchův Máj slavně žije i s těmito verši
o milované vlasti, která se nám tu v lesích rozšířila
až do věčnosti! —
Scházeli strmou strání dolů. I jí přeletěla vichřice
bojů. Nejeden staletý buk přerazila, mnoho smrků i

z kořenů vyvrátila. A přece tu dýchal mír. Nikoli
proto, že za celý den neviděli vojáka, nýbrž protože
všude pozorovali, jak celá příroda okřívá, jak zaceluje
rány, které ještě před čtyřmi měsíci byly tak bo
lestivé.
Zastavili se naposledy.
— Není v tom příklad pro nás všechny, není v tom
pobídnutí — rozhorlil se ještě jednou malíř a díval
se dolů do údolí, kterým běžela do světa Svitava.
— Lidská srdce nezapomínají tak lehce — pravil
starší kněz — člověk není strom, a mnoho věcí bolesti
stále rozjitřuje! —
— Ale i ty se zacelí. —
— Dejž to Bůh. —

Ze zápisníku starého profesora
— Já se z toho kluku zblázním, stěžuje si
pan profesor Jindra na svého pětiletého synka,
on je samá otázka: jestli na měsíci jezdí loko
motivy, jestli jsem už viděl žirafu, proč děde
ček nemá zuby, proč nemám takovou modrou
zástěru jako pan domovník. Dnes ráno se mně
ptá: — Tati, ví pes, že je pes? Jářku, to už pře
stává všecko, nač to děcko na všechno ne
přijde!
— No, to je přece otázka pro vás jako stvo
řená, namítá pan profesor Lehký, jste přece
zoolog, ne?
— Nu ano, já jsem zoolog, ale copak já mo
hu vědět, co pes ví nebo neví?
— A tak co jste mu na to odpověděl?
— No, řekl jsem mu: Víš, Jiříčku, on to pes
tak docela neví, že je pes, ale on má dobře vy
vinutý čich a tak on to asi čije.
Malí studenti si při vyučování kreslí nebo
čmárají. Hoši auta a letadla. Děvčata dívčí,
loutkovité, hezky nakadeřené hlavičky. Závěr
— kluci chtějí jezdit a lítat, dívky se chtějí
líbit. Je to, jak se zdá, v jejich podvědomí. Ale
ptejme se: Ví kluk, že je kluk? Ví děvče, že
je děvče? Kdyby to byli pejsci, možná, že by
to čili. Kluci by čili, že jsou budoucí tvůrcové
a vojáci, dívky by čily, že jsou budoucí matky.
Nečijí ještě nic. Jejich hra jest jen nárys,
předtucha a předobraz. A my vychovatelé ne
máme za úkol jim jen vytýkat,, že nedávají
pozor a kazí papír, nýbrž přivésti je k tomu,
aby čili, co dosud nečijí.

PřistihujiŠilhana,že nesedí na svém místě.Ze
široka rozkládám, že ten, kdo si bez dovolení
mění místo, je lotřík, poněvadž to asi dělá pro
to, aby na tom cizím místě mohl páchat neple
chy, které by na svém páchat nemohl. Sotva
to dopovím a přikáži, aby si sedl, kam patří,
hned ukazuje na Voháňkú, že ten také nesedí
na svém místě, Zelený také ne, Faměrová rov
něž ne, každou hodinu si přesedá, a prosím,
Janečková jak by smet.
Rozdělená vina — žádná vina. Je jich v tom
víc. V spoluúčasti je útěcha, omluva a odpuš

tění, neboť věz, starý profesore, že v tomto pří
padě jsi nepřistihl Šilhana. nýbrž typ, a neká
ráš individuum, nýbrž genus. A druhu se musí
prominout, co by se neprominulo jedinci. A
proto ti lotříci tak horlivě usilují, aby v tom
byli i druzí, pokud možno celá třída.
•
Už je dávno po zvonění — jsem v nejlepším
výkladu. Do třídy vletí Dagmar. Kde byla?
Cekám obvyklé výmluvy a vytáčky: Neslyšela
jsem zvonit, byla jsem v kabinetě, pan školník
mi něco chtěl —
Ne. nic takového. Dagmar se uklání a prosí,
abych se nezlobil:
— Já jsem se, prosím, zapovídala s Šedivou
ze sexty.
Žasnu a nevěřím sluchu. Dagmar mluví
pravdu. Událost hodná zaznamenání. Buď ta
Dagmar vůbec a zásadně nelže — v tom pří
padě ji pozdravuji, neboť ji už, škoda, ne
učím. Anebo já jsem tak hodný, že nikdo ne
musí ze strachu přede mnou vymýšlet lži.
A v tom případě se dávám k disposici všemu
ctěnému žactvu nynějšímu i budoucímu.

V sekundě: — Já myslím, že sekuudán už
může vědět, jak se má chovat.
V kvartě: — Kdybyste byli v sekundě, tak
bych se nedivil —
Sekunda se v prvním případě pokládá za do
statečný stupeň mravního studentského uvě
domění. V druhém za omluvu chování nestudentského. Z toho poznáváme, že je těžko sta
novit normu správného studentského chování
jen podle třídy. Sekunda tou normou není,
kvarta teprve ne. Snad by se našla ve vyšších
třídách? Zkusit se to může. Vcelku by se dalo
očekávat, že ti větší budou dávat dobrý pří
klad těm menším. Očekávat se to může, jen
pokud neztotožňujeme pojmy dospívání a
umravnění. Něco jiného je prospívat věkem,
něco jiného prospívat moudrostí a milostí. A
ovšem něco jiného je prospívat u lidí a něco
jiného je prospívat u Boha. A byl jeden chla
pec na světě ve věku sekundánském. u něhož
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netřeba takto rozlišovat, poněvadž o něm
ěteme, že „prospíval věkem, moudrostí a mi
lostí u Boha i u lidí.“ A ten jediný může být
vzorem všem — od primy až do oktávy.
•

Vyšla kniha kolektivních úvah o obrodě
Francie — Vers le style du XXC siěcle. (Par
1’équipe d'Uriage. Sous la direction de Gil
bert Gadoffre. Editions du seuil, Paris 1946.)
Jsou v ní také výtky francouzským universi
tám — jsou prý čím dále méně ohnisky kul
tury, přestávají být ústavy výchovnými a do
určité míry i středisky bádání vědeckého.
Dnešní universita prý se může definovat jako
technický externát bez jakéhokoliv výchov
ného zaměření. Výchovný účel universit byl
obětován snahám vědeckým. University se obí
rají jen školením budoucích vědeckých spe
cialistů a nikoliv výchovou mladých vzdělan
ců: a tím se také zpronevěřují i svému poslání
sociálnímu, (p. 181-5.)
Tyto výtky nejsou nijak nové a také neplatí
jen universitám francouzským. Diskutanti
družiny Gadoffrovy navrhují, aby se ustavily:
a) university uvádějící (universités d initia

tion), které by měly poslání hlavně výchovné,
byly by dvouleté, prohlubovaly by obecné
vzdělání a ve zvláštních odděleních by připra
vovaly ke studiu filosofie, práv, přírodních a
technických věd, b) university odborné či zku
šební (universités ďexamen), na které by měli
přístup jen ti, kteří by s úspěchem absolvovali
universitu výchovnou a kde by dovršili svou
průpravu odborným studiem, c) university ba
datelské (universités de recherche), kde by si
profesoři tvořili okruh spolupracovníků a vy
chovávali vědecký dorost, (p. 183-5.)
V těch návrzích lze plně schválit myšlenku
university výchovné, jakož i myšlenku odluky
universitní práce učitelské od činnosti bada
telské. Namítá-li se, že to vše je přepych,
který si mohou dovolit jen velké národy, je
to pravda jen potud, pokud by to vskutku
mnoho stálo. Místo zakládání nových vyso
kých škol v malých městech mohlo by se to
u nás zkusit s diferenciací dosavadních škol
vysokých.
Přišlo by to stejně draho. A je-li výchova
a čistá věda přepych, musíme si jej dovolit,
i kdybychom byli národem sebemenším. Ne
boť bez toho přepychu nebudeme národem
vůbec.
P.

La parabola de la moneta perduta
Miroslava Ludvíková.
Příběh skončil.
Dnes je neděle. Oblékla si tmavé šaty a vyšla do ulice. Vítr vál korunami stromů a ubí
hal s oblaky jako minulé dny. Bylo temno,
pusto, podzimně. Nebylo slyšet nic než vítr,
který klopýtal mezi stěnami domů. Gotické
paláce rostly a Čněly uprostřed prachu, špíny,
listí. Ale nikdo v nich.
I kostel byl ještě tmavý a prázdný. Bůh tam
byl sám.
Kroky znějí, duní, ztrácejí se. Vzpomněla si,
že v malé poboční kapličce shlíží Kristus jem
ně a sladce, ale dnes se jí zdálo, že ani on zde
není. Bozžala prosebnou svíci, jako to dělají
v Itálii. Plamen vyskočil, zazářil a stín přešel
kaplí. Uviděla Krista, o kterém myslela, že
opouští jako lidé. Mýlila se, v beznaději není
sama.
Jenom Bůh je sám.
Přála si, tak velice si přála, aby někdo hrál
na varhany, aby si něčí prsty hrály s kláves
nicí, jako její myšlenky a vítr klouzají tmou.
Smích? To je jen klam. Zde nejsou lidé.
Bloudila se svící kaplí, potom chrámem,
jako by něco nebo někoho hledala. Posměváč
ka? Člověka? Cas?
Ted” by jim chtěla uniknout. Světlo bvlo
slabé. Tma, která zůstala skryta, jí naháněla
hrůzu, protože se do ní stáhly myšlenky, které
nechtěly být přiznány a vysloveny.
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Nepřistoupila však k oltáři božímu. Vrátila
se dozadu a zůstala klečet na studené dlažbě.
Svíce blikala, svítila mdle a špatně. Svědomí.
Venku se zatím probouzel den. Pomalu vnikal
do oken a jak postupoval, stíny se krátily a
svíce se stávala zbytečnou. Pak sama úplně
zhasla. Klečící to zprvu nezpozorovala, ale
když přišel první člověk, zvedla se, aby také
odešla.
Bloudění.
Po nábřeží, po náměstích, po čase. Co je ži
vot? Co je den?
Bloudění.
Bez cíle, bez úsměvu, bez zbraně všemu
vstříc. Jen chladnou a mrtvou setrvačností, ni
koliv vůlí nebo chutí. Není proč ji mít. V úsmě
vu falešného slunce skřípe písek: život je pře
dem ztracen, protože jsou ztraceny budoucí
okamžiky.
Člověk v beznaději není sám. má svědomí,
které je jako stín, jen ve tmě se ztratí. Ale
tak. aby změnilo vše. abv zachvátilo vše,
i vzduch, který dýcháš.
Svědomí a lítost je tím horší, čím míň se
přihodilo. Týrá a mučí tě. Neubráníš se. Stačí
jen. že příběh skončil.
Stačí jen. že ti na mostě upadl peníz do
v od y.
Je ztracen a už ho nenalezneš.

J. v.: Dvoidetkám
Dva roky před námi.
To celý život pro mnohé
a budeme-li ještě žít,
zas zapějeme chválu životu
a práci čest.

To jak by rozsvítili svíci
nám v ráji na cestu,
abychom přišli včas.
Až dojdeme,
již nikdy nepůjdeme zpět,
jen stále vpřed
a zpívat budeme
čest práci.

Zd. Rotrekl:

Věra Viskotová:

Kalendář

Leden

Zvonice dětství Závěje
Zvon zaškrceně rozeznělý
A všechno sněhem zavěje
a všechno prokrystalí těly

Únor

Polnice zní zas do polí
že únor bílý pole sílí
Síla nás nikdy nebolí
Bolí nás drahý bolí milý

Březen
Úsměvem pokoj nechce vzít
Úsměvem pokoj tobě vrátí
aby tě zkusil připravit
o víru jakou mají svati
Duben

Slibuješ mnoho málo dáváš
měsíci žen a nevěrností
Jde křižovatkou satanáš
křižují čela lidé prostí

Fragment
Květen

Ach, dovršen být,
dolit zlata na pánvici
v čase vrcholícím.
Jak příprava i chladná smrt
— dovršuje skrytá díla.
Jak za bouří vrcholících
dovršuje plod své dílo.
Jako země dovršená
je pahorkem Kalvárií.
Ach, dovršen být,
dolít zlata na pánvici
v čase vrcholícím.

Láska je zvuk Kde cíle mé
Světe jsi marnost Nenávidím
Jarmilo volám Viléme
Nad oblaky svůj člunek řídím

Červen
Co procitne do jitra dní
co rozkvete aí neodkvétá
Jen jestli pozdrav poslední
nedá ti první píseň léta

Červenec

Třese korunami vrb. Bílý mlčící děsí
na hladině víří. Milovaná
noc. Alejí jdou. Po hřebeni.
Není je vidět. Křoviny mlčí.
I
Ticho zpívá.
Hvězdy jsou cetky; chceš je do vlasů?
Stříbrníce na potok, do vrb:
hlavně do vrb, tam jich visí bezpočet
směj se
bezpočet...

Nahlížíš ke mne, po mně bloudíš,
běláš mne, bělej, jsem tvá.
(Üryvek.)

X

Srpen

Poledne Moře Závany
od Lida táhnou Vůní hříchu
si plní chřípí prolhaný
a bez vzpomínek hyne v tichu

Stána Sohr: Bíle nOCl
Nestydíš se, noci? Taková krásná:

'

Pro věčnost vryto o malachít
pohnutí úst Ó nesmrtelní
zemřeme zítra Dej mi pít
Tvůj žár až do krve mi velni

Září
Lupení létá sem i tam
Po cestě babí léto spřádá
pohádku větru vlaštovkám
Máš opuštěná hnízda ráda
Píjen
Nikdy se tolik nečeká
nikdy se tolik nenaříká
O dávné sudbě člověka
syrovým bahnem skřípí syká

Listopad
Teď tiše tiše po špičkách
bez jména zhasl bezejmenný
Prst na ústa jen ztišit ach
bez ozvěny od vzdušné stěny

Prosinec

Příští rok blízký Hodinou
vytéká tvoje usouzení
a nežli dnové pominou
co nebylo už nebude už není
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Diskuse.
Nečekejte příliš mnoho od jakých
koliv diskusí. Zvláště nepoučení, ne
skolení a nepohotoví debatéři spíše
uškodí než prospěji V mnohých disku
sích nevítězí vždy kdo má pravdu,
nýbrž kdo je výřečnější a bezohledněj
ší neb drzejší ve své výřečnosti. Mno
zí nevěřící diskutují jen proto, aby se
utvrdili ve své sebejistotě. Také si ne
slibujte mnoho úspěchu od vyvrácení
určitých námitek, týkajících se osob
Dr Jos. Mouřinovský:
duchovního stavu ať v minulosti nebo
přítomnosti. To byste debatoval do ne
konečna. A všechno a všecky neobhá Oči máte nevidíte! Rozum máte nemyslíte!
jíte. Ale řekněte jen toto: Církev nemá
jen tyto ohavné lidi v sobě. Ale ani
těch se nezříká, protože není pantheo
Kolik procent lidí dnes vážně pohlédne k nebi a zamyslí se
nem svátých, nýbrž má shromažďovat
aspoň
trochu nad úžasným divadlem nad sebou?
a posvěcovat hříšníky. Není svátá pro
to, že má svaté (také) v sobě, nýbrž že
Kolik se jich vážně zeptá: co to tam vlastně je?
je spojena životně se svátým Kristem
Je to úžasné dílo Boží, nad nímž se člověku tají dech, když
a jím posvěcuje jako posvěcujícími pro
do
něho trochu pohlédne a jen mlíčko se nad ním zamyslí----středky lidí. Řekněte oněm zlomysl
ným nebo špatně poučeným lidem ten
Pouhým okem z toho ohromujícího díla Božího vidíme jen
denční četbou, že vedle těchto ubo
tuze
maličko — ale rozumem toho vidíme až k zalknutí! —
hých hříšníků ze stavu duchovního
Okem vidíme jen nejbližší okolí našeho vesmírového okresu
i světského je mnohem větší řada
těch, kteří se poctivě snažili obléci — asi tolik, kolik krajiny vidíme v nížině z celého zemského
Krista a uskutečniti Krista. Na vše povrchu — jen pár km3.
chny ty námitky se zeptejte jednou:
Ostatek nevidíme! —
Co tím chceš říci? Že tedy Církev ne
má pravdu, když měla takové lidi?
Mnohem víc nám ukúŽí veliké hvězdářské stroje — zvláště
Stejným právem tedy mu řekněte, že největší. Od nich jsme se dověděli, že celá Mléčná dráha je
by bylo nutné zase říci: Tedy má
pravdu, když ti, kteří žijí z její pravdy, jednou ze sta miliard vesmírových říší.
se stali tak dobrými a svátými, kdežto
Jak ohromné jsou tyto hvězdné říše!?
oni špatní z ní nežili. Jinak se budete
Jen naše Mléčná dráha obsahuje na 300 miliard —
hádati do nekonečna. Nakonec připo
300.000,000.000
— zářících sluncí. Kolik bilionů oběžnic krouží
mínám, že satan oslepuje ty, které
chce odvrátit od Krista a jeho pravdy kol těchto sluncí nedovede nám říci ani nejbujnější fantasie.
a Církve tak obratně, že se nedají poTy prostě nevidíme — a sotva kdy uvidíme — leda u nejučiti. Proto bývají všechny ty diskuse
bližších
dvou nebo pěti sluncí---------většinou tak bezúčelné. Je třeba buď
ty diskuse převésti s pole osobního a
Co tedy vidíme na hvězdné obloze, jsou jen samá a samá
kritisujícího na pole zásad, anebo se slunce — ovšem odezíráme-li od našich slunečních oběžnic! —
spíše pomodlit za bloudící, protože, jak
A ta slunce? — Jsou menší nebo větší než naše?
praví Pascal: »Je dosti světla k osvíce
ní vyvolených a dosti temnoty pro je
Většinou jsou větší, neboť naše Slunce patří mezi hvězdné
jich pokoru, jako je dosti temna v křes trpaslíky, kteří mají průměr pod 3,000.000 km — naše Slunce
ťanské pravdě, aby se zavržení mohli
zaslepit a zároveň dosti světla, aby při má 1,400.000 km.
tom byli neomluvitelní...«
Těchto trpaslíků je mezi slunci Mléčné dráhy nejvíc. Jsou
Dr S. M. Br^ito.
v ní ale i obři a veleobři — giganti a supergiganti.

e
Nevím už, který spisovatel napsal
krásnou bajku o vděčnosti. Bůh uspo
řádal hostinu, na niž pozval všechny
ctnosti. Přicházejíce do hodovní síně,
usmívaly se na sebe a pozdravovaly
se, neboť se všecky dobře znaly. Avšak
mezi svými družkami stály dvě ctnosti
cize. Neznaly se. Udivený Pán Bůh pak
představil ctnost Dobročinnost ctnosti
Vděčnosti... Dnes se vděčnost pova
žuje za přecitlivělost. Vždyť žijeme ve
století plném extrémů. K nim spějí hru
bě vybičované pudy jedinců i větších
celků. V nich se ztrácí i Stín toho, co
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Mezi giganty patří na př. Arkturus v Bootu, jehož průměr je
38 milionů km a objem 20.000 X větší našeho Slunce! — Skrylo
by se tedy v něm 20.000 našich Sluncí.
Největší dosud známé veleslunce — supergigant — je Anta
res ve Štíru o průměru 630,000.000 km. Je tedy Antares »je
nom« skoro 100,000.000X větší našeho Slunce.
Kdyby si Antares vyměnil místo s naším Sluníčkem, pohltil
by do svého nitra Merkura, Venuši, Zemi a Marta s jejich ny
nějšími vzdálenostmi od něho, takže první oběžnicí jeho byl
by Jupiter.
Člověk trne hrůzou ve snaze představit si ohromnost tako
vého hvězdného kolosa!-----Avšak v Mléčné dráze nejsou jen zářící slunce, ale také

nazýváme vděčností k lidem. Postarej
me se. aby bylo lze i dnes vůbec mluviti o Vděčnosti, o větší vděčnosti k To
mu, který za nás umíral pověšen na
dřevo.

Snad s žádným jiným slovem se tolik
nehazardovalo v minulých dobách, jako
se slovem pravda. Toto slovo má vskut
ku lepší zvuk než slovo ctnost, jež mo
derní člověk si zvykl nazývati slabostí.
Říkáme arcif neustále »pravda vítězí« a
přece se točíme kolem pilátovského »co
je pravda?«. Moderní člověk tu zabředá
v neřestný kruh, z něhož se neumí do
stat ven pro svou změkčilost a přesličkovou křehkost, bvť by hřiště a kou
paliště mu vymodelovala svaly jako
z ocele. Je nutno vždy zdůrazňovat těm
to lidem, že pravda je v Kristu. Naší
prací je, aby to uznal i moderní člověk,
který přece chce, jak sám tvrdí, správně
vidět, správně chápat. Budeme-li se pro
to na svých domácích misiích ubírati
cestami nejvhodnějšího apoštolátu, bu
deme míti i u nás stále rostoucí počet
mladých katolických atletů, kteří zasvě
cují své tělesné i duševní síly Bohu a
národu, daleko jsouce povzneseni nad to,
než aby s ostáními, kterým tohoto po
znání nebylo dopřáno, utráceli tyto síly
v pivnicích při zpěvu o ztraceném mlá
dí...
František Korb.

slunce, vyhaslá — tmavá tělesa. Kolik miliard je v ní vyhas
lých sluncí — na tuto otázku není odpovědi vůbec! —
Dech se tají nad astronomickými ciframi sluncí Mléčné drá
hy a přece je to pouze kapka vesmírového oceánu. Podobných
mléčných drah — galaxií — ve hlubinách vesmíru známe do
dnes na 100.000,000.000 — sto miliard! —
Dostáváme závrať nad tímto obrovitým orlojem vesmíru,
ale co nám v něm teprv ukáže nově montovaný dalekohled —
v Americe — o průměru 5 m? Vždyť bude mít zvětšovací
schopnost lO.OOOx, kdežto dosavadní největší má poloviční —
5.000x.
A co jiného ve vesmíru, o čem člověk — až na málo jedinců
— neví nic?!
Jak si připadáme nicotní proti vesmíru s naším zemským
práškem, na němž žijeme?! —
Jak úžasný musí být Ten, jehož dílo je tak ohromující?
A člověk — nicotná pleva! — mizivý atomeček vesmíru —
opovažuje se stále a stále odporovat a revoltovat proti Tomu
nekonečně velikému Tvůrci vesmíru — ba dokonce křičet:
Non serviam! — jako kdysi Lucifer! — Nebudu — a nechci
Ti sloužit!! —
Co může být z takové plevy — bacilu — po soudu Božím?
Nebuďme slepí k vesmíru!
Nebuďme leniví rozumem ponořit se do jeho dálav, hlubin
a propastí!------ Kdo se zamyslí nad ním, nebude pochybovat
o existenci Boha Tvůrce. — Prvé příčiny toho všeho, nikdy se
aestane nevěrcem, neboť královská věda astronomie mezi svými
učenci nevěrců či atheistů nemá!!

Nemodlete se při mši svaté...
„Nemodlete se při mši svaté, nýbrž modlete se mši
svátou.“ Stále ještě nejsou dosti chápána tato slova
papeže Pia X. Ani studenti jim namnoze prakticky
nerozumějí, třebaže alespoň od nich bychom očeká
vali správný postoj k nejsvětější oběti mše svaté.
Není pochyby, že pro toho, kdo nerozumí liturgické
řeči latinské, je poněkud obtížné sledovat mši svá
tou, ale této obtíži se neodpomůže tím. že se věřící
modlí při mši svaté, místo aby se modlili mši svátou.
Ostatně dnes, kdy liturgické hnutí tolik pokročilo,
může si každý snadno opatřit liturgické texty i v řeči
živé, takže problém řeči už není problémem. Setkáme-li se s případy, kdy se nemodlí mši svátou, nýbrž
se modlí při mši svaté třebas růženec nebo jiné sou
kromé modlitby i ten, kdo zná jazyk latinský nebo
má doma v knihovně český překlad misálu, vidíme
jasně, že jde o nepochopení samé podstaty mešní
oběti a následkem toho o nedostatek snahy o aktivní
účast v ní.
Nemůžeme proto nikdy dosti zdůrazňovat význam
mše svaté v životě katolického studenta a správný
způsob účasti na ní.
Mše svátá jakožto oběť Nového Zákona je nejdoko
nalejší forma ctnosti nábožnosti, která řídí vztahy
člověka k Bohu. Mše svátá právě proto, že je obětí
celé Církve, je kolektivní formou ctnosti nábožnosti
a jako taková musí být chápána. Proto také každý
způsob individuálního vyjádření této ctnosti při mši
svaté je v nesouladu s mešní obětí. V okamžiku mše
svaté se má spojit celá obec věřících, všichni účast
níci této oběti Nového Zákona s Ježíšem Kristem,
hlavním obětníkem, a s knězem u oltáře, jeho zástup
cem. a mají podávat tuto oběť nebeskému Otci. Je
proto zcela logické, že ti, kdo se účastní mše svaté,
mají mít v duši podobné city, které měl Kristus v duši,
když se obětoval za lidstvo, a které má stále v duši,

když pokračuje tajemným způsobem v této oběti na
oltáři. Mají-li pak všichni účastníci zároveň stejná
slova v ústech, která má kněz, zastupující u oltáře
Krista, je vytvořena nejkrásnější jednota mezi Ježí
šem Kristem, obětníkem a obětním darem, knězem,
který mluví jeho jménem a podává Bohu tuto oběť
v jeho zastoupení, a věřícím lidem, účastnícím se
aktivně této oběti.
Obětovat a obětovat se s Ježíšem Kristem nebes
kému Otci, to je základní myšlenka aktivní účasti ve
mši svaté. Tážeme-li se, proč mnozí nevědí, čím by se
zabývali půl hodiny při mši svaté, a proto shánějí
různé modlitby, vytahují růženec nebo zpívají různé
písně, které nemají žádného vztahu k jednotlivým
částem mešní oběti, musíme odpovědět s bolestí, že
vlastní příčinou je nepochopení mše svaté jako oběti
a naší účasti v ní. Následkem tohoto nepochopení si
učiní ze mše svaté jen jistou pobožnost jako jsou
mnohé jiné katolické pobožnosti a spojují třebas dvě
spolu, zvláště když „pobožnost“ mše svaté je jim těž
ká a málo pochopitelná. Ze svátého přijímání si učiní
další pobožnost a neuvědomují si vůbec, jaká je spo
jitost mezi mší svátou a svátým přijímáním, nevidí,
že oběť nelze rozdělovat od přijímání z obětního daru,
nechápou, že chtějí-li přijímat, měli by se také aktiv
ně zúčastnit přinášení oběti.
Má-li kdo mezi věřícími laiky chápat tajemství
eucharisticke oběti, je to jistě katolický student, pro
něhož m£ být mše svátá zdrojem tolika milostí. Tím se
však stane jen tehdy, když se jí bude účastnit aktiv
ně; když nebude pouze na mši svaté jako pouhý
divák, nebude se pouze modlit při mši svaté, nýbrž
bude se modlit mši svátou, bude ve spojení s nevidi
telným Kristem a s jeho viditelným zástupcem obětu
jícím a obětovaným.
R. M. Dacík O. P.
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Alojz Stankovič:

NEZNÁMÍ

Potom v obrazoch pribudne nová osoba. Stá
no. Každodenně přistupuje ku stolu Pánovmu
v malom kostolíku. Raz zbadá vzadu v kúte
otrhaného chlapca. Premrznutý a utiahnutý,
akoby sa bál, že ho niekto vyžeňie. A predsa tá
tvář vyžarovala vďkú zbožnost. Dá sa s ním
do reci.
Odvtedy dostávají! obrazy nový spád. Otrha
ný chlapec dostane dočasné byt a stravu u sesiričiek. Stává sa učňom. Préchádza najrozličnejšími zamestnaniami, až sa dostane do gym
názia.
Ale najkrajší obraz ostává nakoniec.
Ožiarený oltář, ale ešte žiarivejšia tvář mla
dého študenta. Odrieka vyznanie viery a po
tom ... klaká si už k stolu Pánovmu spolu so
Stanom.
To bola tá história, ktorá Viktorovi prebehla
před duševným zrakom a mala na každej stránke prischnuté kvapky utrpenia. História »zrád
ců« a víťaza.
Avšak Viktor vedel, že za tým ešte nebola
bodka. Ved’ Vlado sa musí ešte aj teraz sám vydržiavať. A každý porozumie, čo to znamená
pre takého študenta. Dává hodiny cez celý den,
chytá sa každej příležitosti práce, aby sa aspoň
najest mohol. Při tom je najlepším žiakom
v triede ...
Ako je to možné, že stačí ešte tofko pracovat*
v Katolíckej akcii a prakticky apoštolovat na
všetky strany? To nemožno pochopit’.
Vlastně predsa mal Stáno pravdu. S časom je
to už tak. Kto je zavalený prácou, ten si vie čas
velmi dobře zadelif. Preto na užitočné věci
nájde si vždy medzeru. Len takí, ktorí nič nerobia, vyhovárajú sa obyčajne, že nemajú času.
A nie je to obdivuhodné, ako miluje Vlado
právě tých, ktorým sa nedostalo tej milosti,
nájsť pravú cestu? Mnohí »katolíci« to nevedia
pochopit. Nenávist proti inovercom považuji!
za křesťanská ctnost a povinnost. A neuvedomujú si, že sa tým hrozne prehrešujií proti
základnému pilieru církvi, proti láske.
A Vlado? Cítí sa voči inovercom vel’mi zaviazaný. Usiluje sa, modlí sa, ba núti sa i do písania. Právě preto, že jeho kniha zachránila.
Že sa núti? To bolo Viktorovi divné. Ale teraz
mu to i sám Vlado potvrdil. Hej, musí sa pře
máhat, lebo nemá taký talent. Nejde mu to tak
z pera. A predsa radšej pracuje na tom třikrát
tak dlho, ako by to trvalo nadanému spisova
telovi ... Nie je to veFkolepý charakter?
Hej, o tom Viktor tak dlho rozmýšFal. Aké
pěkné by bolo, keby bol na Vladovej úrovni!
A či to nemóže dosiahnuť? Prečo by nie! Ved'
doteraz vykonal aj on gigantické dielo. Ba móže i vyššie! Áno, spraví to! Veď vóFu má! A či
potřebuje na to ešte niečo iného?
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5
A aby ma vel kost zjanení nepodnikla,
daný mi je osten mójho těla, posol satanov, aby ma pohlavkoval. Preto som tri
rázy prosil Pána, aby odstúpil odo mňa:
ale povedal mi: Dost ti je moja milost,
lebo sila v chorobě sa zdokonaluje. Rád
teda budem sa chválit svojimi slabosťajni,
aby sila Kristova přebývala vo mne. (2
Kor. 12, 7—9.)

— Počuj, Viktor, ty si dnes akosi bledý a zni
čený. Nie si chorý? — zastavil hio Stáno na
chodbě.
— Nie.
— Ale tak akosi čudne vyzeráŠ.
— Ja som včera . .. Nevidno to na mne?
— l eda je to predsa pravda?
— Áno, bohužiaF. Velmi ma to mrzí.
— A ako sa to mohlo stať?
— Ani sám neviem. Ešte nie som celkom pri
sebe... Pamiitáš sa ešte, ako som sa predtým
obával, že prep^dnem? lak to aj málo byt.
Trochu neskoro som sa dal do vážnehd učenia.
Nestačil som dohnat ani predošlé roky ... Ale
vieš, čo sa stalo?! Včera ráno nám hlásili výsledok a ja som ...
— ... prešiel. Hej, viem to! Veď si bol velmi
natěšený.
— Áno. I ked som vedel, že nie je to moja zá
sluha. Iste zasa otec zasiahol! Ale vieš, mne sa
zdálo, že mi to priamo Boh poslal. Akoby mi
chcel naznačit, že chce mať zo mňa to, po čom
tak túžim. Apoštola s vyznamenáním ... Ako ste
vy... Bol som od radosti celý bez seba: a iste
preto ma chcel On upamätaf, aký som ešte
slabý. Že moja pýcha nemá nijaký podklad.
— A ako k tomu došlo?
— Keď som vychádzal zo školy, zastavili ma
moji bývalí »kamarád« a blahoželali mi. Také
niečo vraj třeba zapit. Nahovárali ma, aby som
išiel s nimi aspoň na jedno pivo.
— Hni, tak to obyčajne titulujú ...
— Ja som v radosti rýchlo přivolil. Myslel
som si, že jedno pivo nie je nič zlého. A azda
budem moct niečo vykonat.
— Chcel si sa prispósobif. ako to robili niektorí sviitci, a ich obrátit. Pravda?
— Celkom tak. Ale som zabudol, že to boli
sviitci... Išiel som. A potom to už išlo Fahko.
Ani neviem. kde sa to vo mne vzalo... Ožil
vo mne netvor. Darmo som sa chcel ešte kedyvtedy zoprief: bol som celkom bezmocný. Alko

hol zvíťazil. Všetky putá sa vo mne přetrhly. havo sa sosbieral a vyšiel na chodbu, ktorá už
bola úplné prázdna. Ale to si len on myslel.
Hrozné ...
Zpoza
rohu potichu prišiel k němu jeden štu
— Hej. člověk je sám od seba slabý.
dent.
— Velmi slabý... Nikdy by som to neveril!
— Viktor?!
A na j viac ma mrzí právě to. akú hanbu som
—
To si ty, Vlado?
urobil vám všetkým .. . Vieš, odteraz už nevy—
Hej.
Vieš čo? Odprevadím ťa domov.
pijem ani kvapky ...
—
Odprevadíš?
A prečo? Veď mi nič neni.
— Dobře si to pochopil, A iktor. Vidíš, Pán
—
Ale
predsa.
Porozprávame
sa. Pojdeme
Boh i keď dopustí, robí to len preto, aby vy
spolu
ako
predošle.
tvořil velké věci. A ako si sa dostal domov?
— Nie, nie! Už mi je lepšie! Nič mi nechýba.
— Ani to už neviem. Ale myslím, že som
— Lepšie?
obišiel pol města. Musel som to dokladné robiť.
—
Totiž, bolo mi aj predtým dobré. A nepoVeď vidíš tieto modřiny ... Až nad ránom som
trebujem
nič. Chod* len pekne domov.
vytriezvel a našiel cestu.
—
Ale,
Viktor ...
— Človeče! A to si potom hned prišiel do
—
Nie,
choď! Prosím ťa pekne, choď už, leškoly?
bo
...
—
lebo
zamdliem a budeš mať zbytočné
— Nuž, vieš... Najprv som si myslel, že sa
starosti
so
mnou,
— chcel povedať. Ale namiest-.
dnes poriadne vyspím, ale keď som si uvědo
toho
chytil
Vlada
z ruku a tlačil ho násilné von.
mil, čo som urobil, povedal som si: Viktor, Vik
—
Nuž,
ked
tak
chceš, dobré, — povie Vla
tor, takto to dotiahneš do priekopy. Ak si ne
do.
—
Teda
do
videnia!
budeš vedieť rozkázať, čoskoro si odbavený.
— Do videnia!
Len ty pekne pod do školy, i ked by si mal
Vlado odchádzal rezkým krokom, ale len
odpadnúf. Musíš byť na seba přísný, lcbo po
před
budovu. Tam sa nepozorované obrátil a
tom prehráš.
.skryl
za najbližší strom.
— Výborné! Z teba móže byť niečo! Ale ani
O
chvílu
vyšiel aj Viktor. Čerstvý vzduch a
kvapky viac, áno?
fahký
větřík
ho opravdu vzpružily. Vykročil.
— Hej. Stáno. Tu je moja ruka. Ani kvapky.
Hoci neisto, predsa len rýchlejšie.
*
— Viac ani kvapky — šepkal si a zatínal
Keď zacengali, chlapci sa rozlúčili a Viktor
zuby.
— Ale teraz ešte vydržať, ešte chvílu ...
sa vrátil do triedy. Hoci stále musel přemáháf
Potom
sa doma vyspím... Musím, musím!!!
ospalosť a unavenosť, predsa si všimol. že
1
en
vydržať
to! Dobré, to sa mi páči! Musíš
chlapci si ho velmi nápadné obzerajú. Iste sa
vydržať
...
—
občas si povrával celkom nahlas.
už všetko dozvěděli od včerajších »kamaráPřiblížil
sa
k
akémusi stávániu. Robotuíci
tov«. Kde-tu doletěla k němu poznámka alebo
mali
právě
oddych.
Rozložení po skupinách doškodoradostný úšklabok, ktorý jasné hovořil:
jedali
svoj
oběd.
To
si však Viktor nijako ne
»Svátuškár«. .»Chce sa stať zrazu svátým, ale
uvědomil.
Mal
iné
starosti.
vínko je vínko. Aj to tuhé mu chutí.«
Ba predsa.. . Do jeho myšlienok sa vryly
Viktor mal velmi nepříjemný pocit, ked cí výkřiky
niekolkých chlapcov.
lil na sebe sústredené všetky výsměšné po
— Len vydrž, vydrž! — opakoval si Viktor.
li lady. A bol by jim už i povedal svoje, ale ne
Ale
výkřiky ho přerušily: „Zloděj! Zloděj!
vládal. Bol od včerajška příliš vysílený.
Chyťte ho.“
Keď sa s ním začalo všetko krútiť a žalúdok
To bolo dozaista silnejšie ako jeho úvahy.
dvíhať, bolo mu už všetko jedno. Nejradšej by Celkom automaticky sa zastavil a upřel po
sa vyvalil niekde a ostal ležať, nech si každý li lad na scénu, ktorá sa právě odohrávala.
myslí, čo chce. Ale predsa sa vzchopil. Stisol
Dolapili zlodeja.
zuby. Nie, to nesmie! Ešte viac škody a hanby
— To je on — vykríkol ktosi. — Videi som
by tým urobil. Musí vydržať! Zahryzol si do ho, ked* kradol.
peří a ruky přitlačil o lavicu takou silou, že sa
Rozzáření robotuíci přiskočili k němu.
až spotil. To ho trochu zase priviedlo k životu.
— Však li my dáme, potvora mizerná! Na
Vydržať! Ešte chvílu. Potom sa už dostane teba tu do úmoru drhneme?
nějako domov, a na ulici je čerstvé povetrie.
— Ešte a j na tie haliere sa ulakomí!
líi ho len tak dusí.
— Ba čo! Ved* jedlo kradol!
Už i chcel otvoriť oblok, ale bál sa, že sa pre— Druhý móže byf bez oběda, čo?
zradí. Mohol by sa potknúť ... Aj profesor si
— Co si ukradol?
mohol všimnúť, že je taký bledý... Zasa si za
Ale on mlčal. Celkom nepřítomné. Ani sa
čal tlačit ruky i nohy o lavicu. aby vyvinul čo nebránil pohlavkom. Akoby opovrhoval tvmi
najváčšiu prácu. Až sa triasol od úsilia. Vy 1’uďmi.
držať! A potom viac ani kvapky!
— Co? Nepovieš? Veď uvidíme. Však ti ani
Keď zasa zazvonili, bolo to preňho také, ako jedna kosť neostane celá —: vrieskali už cel
by sa vyslobodil z vázenia. No predsa zostal kom rozběsnění.
ešte sedieť a počkal, kým sa spolužiaci vytra
Viktor to zpočiatku len tak napoly videi.
tili z triedy, i keď sa oni celkom otvorene nad Ako ve sne. Teraz sa však predsa přebral. Vi
tým pozastavovali. Konečne bol sám. Namá- dei, že robotníci stratili všetku rozvahu. Niečo
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sa musí stať ... Ináč ... Hej, cítil, že by to bola to zasa riešil len peniazmi. Čo sa už nevie o nič
iné oprieť?
velká surovost.
— Ale čo? - blyslo mu myslou v niekol’kých
Třaslavou rukou otváral peňaženku. Vtedy
sekundách. — Co mám robiť, čo zmóžem? Veď však akoby hrom střelil z jasného neba. Po
ledva stojím na nohách! A tí rozběsnění zřel do peňaženky, potom na robotníkov.
chlapi... Tým sa dostaf do rúk! ... Ach, ako Prázdna... Hop, veď opravdu. Včera bol
v krčme. A vtedy nezvykne dačo ostať. Ale
rád I3y som teraz nebol tu!
Zakryl si oči. Ale smiešne! Takto to vidí de- ako mohol len na to zabudnúť?!
tailnejšie a hroznejšie ako predtým. Ba čo
Medzitým už i robotníci zbadali, čo je vo
viac! Vidí tú prvú osudnú noc... On leží na věci.
zemi. Silný chlap klačí na ňom. Hrdúsi ho.
— Ták?! Ty si nás chcel podviesť?
Zrazu vystúpi mladý chlapec. Ale ba: chlap— Ja ... Ja som ... — koktal Viktor.
ček, nepatrný ... Zdá sa mu, že bol neobyčaj— Hej, už vieme. Však si svoje uvidíš!
ne nepatrný. Tvář bledá, ruky sa mu trasů.
A už išla luza naňho, aby sa s ním trohu
Azda od strachu... Ale predsa vystúpi! „pohrala“.
A křičí... I keď sa chlapina vrhá naňho ...
Ale keď padly prvé údery, on už necítil...
Dost!! Dost!!
Bezvládné sa zvalil do ich rúk.
Na chvílu přestal celkom myslieť. NemysRozvášnění chlapi sa zarazili a začali sa cílieť na nič! Nech sa svět rúti. Ale on musí!
tiť velmi nepríjemne. Podaktorí sa aj bojazUž sa dal do běhu ako bez hlavy. I keď sa livo ohliadli, či to náhodou niekto nevidel. Ale
Íjotkýňal na každej skalke, zdálo sa mu, že i v tom sa prerátali. Priamo k nim utékal
etí... Ako střela ...
plnou parou jeden študent. Bol to Vlado.
Ale predsa... V okamihu! Rozum nemóže
zahodit. Tlačí mu do hlavy myšlienku. Čo
Viktor sa precliádzal po nábřeží už pěkných
robiť?... Čo má robiť?... Chytro, chytro! pár minút. Ale keď chlapci neprichádzali, po
Čo?
zřel znovu na hodinky. S překvapením zistil,
Hádže rukami, ako by chcel niečo zachytiť. že prišiel hodné prv, ako sa dohovořili. Vyšiel
Hocičo! To je jedno. Len chytro! Lebo bude teda na most, opřel sa o zábradlie a zahl’adel
neskoro! Veď je už celkom při nich.
sa do špinavěj vody, ktorá neúprosné tiekla
Spravil sice len sopár krokov, ale mysel’ stále a stále rovnakým tempom.
vidí úžasné kilometre. Ba predsa. Už to má!
— Či vieš, čo to znamená jeden rok? — uva
Zaplatí tým 1’udom škodu. Hej. Má peňazí. žoval sám v sebe. — Celý rok! Niečo úžas
Áno... Ba nie! Nič! Ani chýru. Veď ho už ného ... Hej, asi v týchto dňoch to bolo, čo
Stáno napomínal. Nebude hrať pána. Peniazmi sme sa prvý raz střetli so Stanom. V noci...
je 1’ahko ... To by dokázal každý. Ale on nie! Ako zúfalo som sa bránil novému životu!...
Veď je apoštol. Preč peniaze.
A zase sme sa střetli v noci... Potom nový
— Tu ho má. To ukradol, — počul Viktor život...
křik ako by z druhého světa. A obraz je tiež
Skutočne. Tento rok bol prvý, čo som opravtrochu rozmazaný. Ktorýsi chlap víťazoslávne divo přežil a nedal sa hádzať ... Čo všetko sa
vytiahol mužovi z vrecka kráječ chleba. Už sa v jeho priebehu změnilo ... Už len to je ne
vrhajú naňho.
uvěřitelné, že za jediný rok som sa vyšvihol
— Čo to robíte! Nehanbíte sa? — skríkol na jedného z najlepších žiakov... a čo zna
Viktor silným, agonickým hlasom. Ale aspoň mená taký nepatrný, vonkajší znak proti vnúho to aj trochu zase přebralo.
tornému preporodeniu! ? Stal sa zo mňa cel
Aj robotníci sa strhli. Taký mladý hlások kom nový člověk ...
a takou silou! Zvrtli sa a uzřeli Viktora. Teraz
Pravda, staré zvyky sa držia tuho... Ešte
zase jeho postava zdala s byť taká nepatrná! musím mnoho opravovat... Ale taký boj má
— Čo bijete toho starého? Veď vám dusu už každý ... až do smrti... bez oddychu ...
vypustí.
Boj proti najnepatrnejším maličkostiam ...
— Do toho fa nič!
Veď to je právě umenie! Zvíťazit v malič
— Nestaraj sa, rozuměl si!
kosti. Mnohí túžia len po velkých obetách,
— A ostatně, to je zločinec! Zloděj!
sebezapreniach, po velkých skutkoch ...
Po tomto prúde ostrých odpovědí stratil A v drobných veciach nevedia zvíťazif...
Viktor všetku odvahu. Krv mu znovu vstúpila Věru ťažšie je zvíťazif v maličkosti, lebo prá
do tváře a pot na čelo. Ešte sa osmělil, ale už vě pro svoju všednost uniká ...
len potichu.
A čas plynie ďalej, ako táto voda ... Stáno
— Čo vám ukradol? Ja... ja vám to zapla je už oktaván a o chvíťu uletí do světa ... Ale
tím ... Aj desať raz — vykoktal horko-ťažko ja, zo septimy, nemám tiež od toho ďaleko ...
a vytiahol peňaženku.
A čo bude potom? Kam pójdem? Otázka poTo znamenalo skutočne obrat.
volania ... věčný ... áno, světový problém ...
— Zaplatíš? No to je už jiné. Pravda, to sa A teraz i mňa dostihol! Neušiel som mu!
dá hovoriť! Toho starého si móžeš vziať a
Ako ináč je to u takého Vlada! On je už
strčiť hoci za klobúk!
rozhodnutý. Pojde za lekára ... do misií...
Viktor sa trochu potěšil, i keď ho mrzelo, že
(Pokračování příště.)
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EPIKUROS
Slyš! V rozkoši je smysl života.
A připomínám: Všeho s měrou!
Leč nadarmo. Lidé jsou holota,
pořád jen chlastají a žerou.

Dva pravé kanadské

I. U vetešnice

DVOJÍ PRAVDA
Jeden světa rozum, pravda však má dvojí tvář,
jinou ve filosofii, v theologii zas jinou.
V lidských osudech však tragický viz komentář:
podle jedné pravdy žijí, podle druhé hynou.

PRÁVNÍ THEORIE
Z Boha pochází moc veškera,
ze souhlasu lidu výkon práva.
Proto říkej: Bůh — tof pověra,
lid pak ochotněji souhlas dává.

MÁM SVÉ PŘESVĚDČENÍ
Zlo veliké na této zemi
jsou předsudky či idoly.
Üsudek vyvrátiti lze mi,
předsudek, pane, nikoli.

Cato

Jak se mluví
Prokop Diviš věděl, že věda, má-li být objektivní,
musí být osvobozena od poručnictví Církve. Kdy
by v souvislosti s jeho vynálezem došlo k sporu
mezi vědou a Církví, věděl by, kde je jeho místo.
Má-li být věda objektivní, musí být osvobozena od
poručnictví předsudků, pověr, bludů a hlouposti vů
bec. Musí tedy být osvobozena také od předsudku, že
je spor mezi vědou a vírou. Mezi pravou vědou a
pravou vírou sporu není. Je ovšem spor mezi pavědou
a vírou, podobně jako je spor mezi vědou a pověrou.
Přímětičtí sedláci nebyli a nejsou Církev. Stěžejní
dílo Divišovo Magia naturalis nebylo povoleno vídeň
skou censurou, poněvadž odporovalo běžným filoso
fickým zásadám. Může být někdo dobrý vynálezce,
ale nemusí být při tom dobrý filosof. Kde by bylo x
Divišovo místo, kdyby se octl ve sporu s Církví, je
zbytečný dohad, poněvadž se ve sporu s Církví neoctl. Jeho bezprostřední představený, opat loucký, byl
mu nakloněn a těšil se upřímně z jeho úspěchů. (Bo
huslav Pernica, Život P. Prokopa Diviše, Velehrad,
Olomouc, 1941, str. 26.)
Svoboda je uvědoměná nutnost.
Ve smyslu záporném je svoboda oproštění od násilí
vnějšího i od nutnosti vnitřní; ve smyslu kladném
schopnost vlastního rozhodování podle různých mo
tivů na vůli působících, při čemž je to zvláštní, že
i motivy z počátku slabé se mohou rozumovou úva
hou zesílit a nabýt převahy nad motivy, které byly
původně silnější.
Tvrdí-li se, že svoboda je uvědoměná nutnost, je to
prostě popření svobody, poněvadž nutnost se nestane
svobodou, uvědomíme-li si ji. Tak může někdo padat
s výše pátého poschodí. Uvědomí-li si nutnost pádu,
neznamená to, že se stal svobodným. Jinak se zdá, že
uvedená floskule pochází z touhy vyložit svobodu po
způsobu deterministickém jako sebeklam. Kdyby to
byl sebeklam, byl by už dávno odhalen a nikdo by se
za svobodného nepokládal.
Ve smyslu mravním je svoboda možnost ne činit co
koliv nebo dokonce činit zlo, nýbrž možnost činit
dobro. Svoboden je ten, komu ani vnitřní, ani vnější
překážky nebrání konat dobro. Pokud si uvědomuje
člověk základní povinnost konat dobro, pak lze říci,
že svoboda je uvědoměná povinnost.
Neplatí už theorie o pasivním vnímání vnějšího
dění. My sami jsme činně účastni toho vnímání. Ta

Mám tady taky jedno předválečné maturitní
vysvědčení.

II. Seznámení

E)

... „Durand, automobilový závodník.“
...„Dupont, divák.“
(Vie étudiante, Montreal, Canada Nro 11, 1946.)

Bujný oř je mluva naše.
Mluvě o chystaném novém školském zákoně,
z něhož nejdůležitější je, že povinná školní do
cházka bude do 15 let věku, ministr prohlásil:
»Chceme dát vzdělání všem, neboť podle vzoru
.SSSR měli by u nás všichni mít střední školu.
U nás každej, ať je chytrej nebo hloupej, ale
ať je vzdělanej.« (Podle Hlasu lidové demokra
cie, 21. 11. 1946.)
Jiný pán z ministerstva, mluvě k oslavě Hu
sově, si vzpomněl, že je také svátek svátých
Cyrila a Metoda. I promluvil takto: »A byli
to naši zvěrověsti Cyril a Metod, kteří k nám
přinesli slovanskou řeč v době, kdy Germánci
se dorozumívali posuňkami (sic!) jako zvířata!«
Veliký potlesk a nadšený souhlas.
naše aktivita spočívá v tom, že vlastně vnímáme
něco jiného než to, co se děje, a že si to, co se děje,
přetvořujeme. A to se dá znázornit příkladem: Slyšíme-li někoho mluvit, vnímáme zvuk hlasu: a tu
právě vnímáme něco jiného než se děje, neboť ten
zvuk neexistuje, pohybují se pouze vzduchové vlny.
V tomto případě bylo vskutku dobré pokládat takový
výklad ne za poučení, nýbrž za pouhé chvění vzduchu.
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Fr. Miska, L. Vostrčilová a L. Hájek
ve scéně filmu Fr. Cápa „Muzikant“.
skými náměty, potom cizojazyčnou ná
boženskou literaturu. Letáky a brožur
ky (nejvíc ty, které vydává Exerciční
dům ve Frýdku) mívá seřazeny pod sebou na skle výkladu hned u vchodu.
Občas vystavuje v řadě všechny kato
lické časopisy od Katolíka, Neděli až
po Úsvit.
Na pultě mívá všechny novější kato
lické knihy seřazeny, aby neinformova
ný kupec měl čas si všechny bez ná
mahy a hledání prohlédnout. Má natiště
ný seznam všech katolických knih, kte
ré má na skladě. Snad se mezi kniha
mi, které prodává, nenajde ani jedna
závadná. Pozoruhodné je že má na
prodej všechny letáky, které vycházen
v dominikánské edici Krystal, z Frýdku
i v jiných edicích.

¥

Nesnáze režiséra Kršky.

Jenomže háček byl v tom, že ta
kovou píšťalku měl i pan Krampera,
který řídil osvětlovací práce. A tak
jednou, když se natáčela scéna na
nádvoří dolu, stalo se, že si pan
Krampera chtěl zavolat osvětlovače
a dát jim potřebné informace; i
vzal píšťalku a písknul.
Nato se rázem všecko změnilo:
lidé utíkali z nádvoří, přeskakovali
zídku, děcka se dala do povyku a
kdekdo panicky ubíhal na silnici. Pan
Krampera se na to užasle dívá, nic
nechápe, ničemu nerozumí a ještě
víc se diví, když přibíhá pan re
žisér a hrozně vyvádí, že mu zka
zil scénu, celé odpoledne že se tu
dře s lidmi a nyní aby začal znovu.
A tak poznamenal pan Krampera:
„Já nevím, tady jde všecko naruby:
já zapísknu a místo aby mně přiběhli
osvětlovači, odběhnou herci panu
režisérovi.“ Zahodil píšťalku a ozná
mil, že si opatří řehtačku, nebo po
řídí cimbál.

Několik scén svého nového filmu
„Housle a sen“ natáčel režisér Krška
ve Stavovském divadle. Filmovalo se
obyčejně v noci po večerním před
stavení. Jednou po nějaké zvláště
obtížné scéně se pan režisér chtěl
osvěžit; vytáhl cigaretu, chce si za
pálit a vtom vidí hasiče. I uvědomil
si, že je v divadle; cigaretu schoval
a pracovalo se dál. Za chvíli mu to
přece jen nedalo. Využil přestávky,
vzal cigaretu, vyšel na chodbu —
a na chodbě se prochází ten hasič.
Pan režisér tlumeně zaklel, zastrčil
cigaretu a vrátil se ke kameře. Re
flektory se rozzářily, práce pokra
čovala a pan režisér zapomněl na
kouření. Udílel pokyny, radil se
s herci, rozvíjel scénu a jak se tak
spokojeně rozhlédne po hledišti, vidí
— nad ním v lóži sedí ten hasič,
cigaretu v ústech a bání jak cikán
na mezi.
Tu se pan režisér zachvěl. Vzal
cigaretu, přistoupil k lóži, jako by
si chtěl připálit, a povídá zlomysl
O jednom vzorném knih
ně: „Pardon, pane, tady se smí kou
kupectví.
řit, že?“
Ten hasič vstane, ochotně mu přistrkuje cigaretu k připálení a po
Je v Praze jedno vzorné knihkupectví.
vídá: „Já'nevím, pane režisér. Já Vystavuje všechny katolické knihy, kte
nejsem hasič, já tu v tom jejich ré vyšly v kterémkoliv katolickém na
filmu jen štatuju.“
kladatelství, od knih vydaných vlastním
nákladem až po knihy brněnské Občan
ské tiskárny, knihy nakladatelství Josefa
Oba dva to myslili dobře —
Floriána ze Staré Říše, slovenské kato
lické knihy. Nezanedbává výlohu a ne
a jak to dopadlo!
nechává ji okoukat a zevšednět. Vzor
ně doplňuje novinkami, které se u něho
Když na Kladně natáčel režisér dají koupit hned po vyjití. Důležité no
Stekly davové scény filmu , Siréna“ vinky mají zvláštní místo na nápadné
— jehož interiéry teď filmuje v hos visací poličce uprostřed výkladu. Ostat
tivařských ateliérech — pořídil si ní knihy jsou přehledně uspořádány,
píšťalku, aby to obrovské množství nejdřív učebnice náboženství, modlitby,
lidu zvládl. Potřebné odcházení a zpěvníky, beletrie, nakonec knihy o umě
přicházení komparsu na scénu se ní. o filosofii. V bočním výkladě mívá
potom dálo na písknutí,
svaté obrázky a pohlednice s nábožen-
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Na člověka „ působí doba a okolí,
v nichž žije. Říká se, že dnešní svěl
chce činy. Jestliže se však spokojí činy
materiálního rázu, nastane zklamání.
Jest ale třeba více se starati o zrození
myšlenek pro činy duševní a duchovní.
Je jistě toto rození myšlenek spojeno
s velikými bolestmi (vše. co se rodí,
v bolestech se rodí), byť by jen čás
tečné, ale tím větší je úleva a požitek
po vzniku díla dokonalosti, které odpo
vídá námaze původce. Proto máme
probouzet lidi k činnosti v tomto směru
a potírati všemi silami zatrpklou pasi
vitu. tento symptom vnitřních nemocí
v širším slova smyslu, a dekadence
charakteristické pro dnešní časy.
U moderního člověka (lepší výraz by
snad byl: módního člověka) se nečin
nost neprojevuje v extrémním sportu a
v jiném způsobu vybíjení cenných sil
duševních i tělesných, ale bohužel, v ná
boženském životě. Na poli náboženství
je postaven hrad, kde se noclehuje a
i ve dne spí Jak, jako v onom zámku
v pohádce o Šípkové Růžence. Je naší
povinností takovým bohatým chudá
kům dvacátého století pomáhat a při
spěním modliteb stále hlouběji tisknouti
pečeť poznání Boha a tím i lásky k Ně
mu, do plastiky všedního života.
František Korb.

Dva citáty
»Křesťanské ctnosti, jako je pokora,
prostota, čistota a skromnost, vynik
nou právě na pozadí hojnosti a nadbyt
ku. Často se o církvi říká, že je církví
chudých, ale to je omyl. W. L. Watkinson v jednom svém kázání praví:
»Jestliže církev zůstává chudou od ge
nerace ke generaci, pak to není církev
ßozi.« Právě víra vede k mravní pře
vaze. která je doprovázena převahou
materiální. Tak si vysvětlíme, proč jsou
evangelické vesnice (na př. na Sloven
sku) nejen čistší, ale i bohatší, proč ka
tolický Dublin v jižním Irsku má
daleko více chudiny než protestantský
Belfast v sev. Irsku, proč národy, kte-

. . . citujeme
Ani technická dokonalost, ani politická a hospodářská průbojnost naší
kultury nejsou hrází proti pronikání barbarství. Barbarství se může
spojit s nejvyšší technickou dokonalostí a může jít ruku v ruce s obec
ným rozšířením školského vyučování. Je to naivnost vyšlá z módy,
oblíbená v době minulé, domnívati se, že úbytek analfabetismn znamená
pokrok kultury. Určité množství znalostí získaných ve škole neznamená
nikterak určitou úroveň kulturní. Zkoumáme-li ducha doby, není pře
hnaným pessimismem, zjišfujeme-li, že všude vládnou bludné pojmy a
představy. Více než kdy jindy jsou lidé v poddanství hesel, průpovědí
a bezcenných důvodů, jež si straníci a protivníci metají v tvář, aby se
vzájemně umlčeli. Svět je pln nenávisti a nedorozumění. Je nemožné
sčítat šílence, poněvadž není pro to měřítka. Také nelze vědět, je-li jich
dnes více než jich bývalo dříve. Ale šílenství má dnes více možností
škodit a sídlí výš. Duchům povrchním a nevzdělaným chybí spasné
uzdy úcty a tradice, formy a ideálu. Nejhorší je lhostejnost k pravdě,
jež dosahuje svého vrcholu ve veřejných chválách politického taškářství. Barbarství se rodí, jakmile v kultuře staré mnoho staletí myšlení
dostoupí vysokého stupně jasnosti a čistoty a pak se nakazí a zamlží
magickými a fantastickými klamy, rodícími se z ovzduší hrubých vášní.
Jinými slovy, jakmile mythos vypudí logos.
J. Huizinga: Incertitudes. Essai de diagnostic du mal dont souffre
notre temps. Librairie de Médicis, Paris 1946, p. 221-3.

Právem nic tak nedráždí nevěřící jako ona tvrdošíjnost katolíku,
s kterou si stále dávají za pravdu, dávají známky a tvrdí, že pravda
je na jejich straně; nic jim nedává horší představu o naší víře a
o Církvi. Církev nám neříká, že máme pravdu, ujišťuje nás, že v ní je
cesta k pravdě, k níž musíme pracně směřovat postřehujíce jen odlesky
různých stránek nejvyšší skutečnosti: v zrcadle a záhadě (per speculum
in aenigmate). Naše věrnost se nebude měřit podle ducha pospolitosti,
větší čest budeme činit Církvi, vystříháme-li se obecných odsudků,
v nichž bývá jakýsi součinitel osobní viny, a nebudeme-li soustavně
vychvalovat lidi svého břehu. V tom ovšem nejsme jediní, kteří chybují.
Apdré Latreille: La liberté de I’enseignant catholique. (La vie intellectuelle, XIV-8/9, p. 13.)

Üvod do studia. Sv. II. Bohosloví. Stran 128. Cena 54 Kčs. Sv. IV.
Psychologie a vychovatelství. Stran 84. Cena 45 Kčs. Za redakce Boh
dana Chudoby vydal Vyšehrad v Praze 1946.
Nakladatelství Vyšehrad podniká práci opravdu záslužnou, když za
číná vydávat svazky své široce založené sbírky Úvod do studia, která
má obsahovat jednak charakteristiku, jednak základní literaturu jed
notlivých vědních oborů. V dosud vydaných dvou svazcích o literatuře
bohoslovné a pedopsychologické promlouvají k čtenáři odborníci o zá
kladních otázkách a stěžejních dílech jednotlivých vědních oborů, sta
noví význam jednotlivých děl a jejich zaměření, takže ti, kdož vstupují
na vysoké školy anebo i soukromě se chtějí obírat určitou disciplinou,
nemusí tápat a pracně shledávat prameny svého studia. Ve svazku
věnovaném bohosloví se podává orientace pro studium theologie funda
mentální, biblické exegese, dogmatiky, morálky, práva, pastorální theo
logie, sociologie, asketiky, mystiky, duchovní hudby, křesťanské archeo
logie a výtvarného umění ve službách Církve. Ve svazku věnovaném
psychologii a vychovatelství najde čtenář pečlivé informace o psy
chologii individuální i sociální a jejich vztazích k výchově, o výchově
dospívajících, o výchově dětí úchylných i o výchově tělesné. Je žádoucí,
aby co nejdříve byl vydán svazek o filosofii a vědách přírodních, po
něvadž v těch oborech je dnes největší ideový zmatek. Sbírku vřele
doporučujeme pozornosti našeho studentstva. Elegance úpravy a čistota
tisku zvyšuje její hodnotu i po stránce vnější.

ré prožily reformaci, jsou na vyšší
úrovni po všech stránkách než národy
katolické. Dokonce se objevila tvrzení,
že kalvinismus vede přímo ke kapita
lismu.« (Kostnické Jiskry, 22. VIII. 1946)
»Podívejme se na příklad na lorda
Overtouna. Byl vynikající postavou i ja
ko obchodník, i jako stoupenec Svo
bodné církve. Jeho chemická továrna
v Shawfields byla vedena s přičinlivou
přesností, jež musela budit obdiv peněžníků. neboť přiměl své lidi pracovat
dvanáct hodin denně, sedm dní v týdnu,
za méně než čtyři pence za hodinu: a
každý druhý pátek noční směnu trvající
nepřetržitě osmnáct hodm. Škaredá prá
ce. ostatně: obsluha vitrio'ových nádrží
a chromových pecí, kde !'dé dostávali
hrozné boláky, zilámé jakožto »chromo
vé díry«. — Když dělník dostal chro
mové boláky na. nohou, takže nemohl
stát, byl ovšem propuštěn: ale s boláky
na rukou mohl nějak pokračovat, a s bo
láky na břiše moh1 nosit jakousi drátě
nou k>ec, aby ho šaty nerozdíraly. Zdá
se vám snad, že chemický závod lorda
Overtouna zpí trochu jako peklo. Ale
byl dobrým obchodním podnikem. Lord
Overtoun ov’ádal skotský trh v chemic
kém zboží. Upouštěl od svého všedního
postoje oddanosti obchodu, jen aby za
ujal stejně vřelý nedělní postoj odda
nosti Svobodné církvi. Ymce a Ywce.
Jako lidumil zastiňoval až Kalkuttu. kde
obdař'1 Ymcu nádhernou budovou zva
nou Overtounova síň, jež na zdi měla
heslo: »Vystavěno modlitbou«. (Willa
Muir: Mrs. Grundy in Scotland.)

MY.
Jsme takoví: že v slovu vždy jsme stáli
jsme dědičností rytířové praví,
jsme pevným přesvědčením
nesmlouvaví,
křesťanskou tradicí jsme klerikály.
Jsme muži se srdcem a s ideály
a komedianti nás málo baví:
jsme vůči zradě jako vlci draví,
jsme s každým upřímní, jen pravdy
dbá-li.
A takto odděleni jsme si žili
a jako věrní rytíři jsme byli
opora dobra, na zradu však psota.
Jsme takoví: toť stálost nesmlouvavá,
jenž odvážným ien šílenství se zdává
v geniu nesmrtelném Don Quijota.
(Tradicionalistický almanach 1935.)
Cosas de Espaňa.
Úvodník Svobodných novin ze 17.
října 1946 od M. Mareše, nadepsaný
»Ferrer a Gimeno«, přinesl několik
pozoruhodných postřehů — suďte sa
mi:
»Kdo by nemiloval španělský národ?
Národ vznešený s věčnou tragedií obětovavších se hrdinů. Oběti Španělů vždy
jsou v Širším rámci, než jsou hranice
vlastního národa, ať již jde o Katalánce. Španěly (1) nebo Basky, socialisty,
anarchisty, republikány, demokraty^ ko
munisty. volnomyšlenkáře. zednáře,
syndikalisty nebo keltské katolíky (2).
— V těchto dnech právě se opět ročil
(3) den popravy Francesca Ferrera,
který byl popraven 13. října 1909, ob
viněn byv reakcionářskou (4) vládou
Canalejas-Maurovou z rozdmýchání po
vstání barcelonského; které jako »krva
vý týden červencový« vešlo do slav-
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ných dějin revolt (5). — Ferrer, dědic
velkého majetku, vzdal se všeho ve
prospěch jím založených svobodných
škol, a to byl jeho zločin (6).
Náš list zaznamenal v minulých
dnech, že oddíl SNB vnikl za boho
služby do židovské synagogy v den
největšího svátku Dlouhého dne. V tu
hodinu právě v synagogách celého
světa zpívali o jiné tragedii KOL NIDREI, kde se na věky vzpomíná jiné
tragedie, odehravší se ve Španělsku:
Vyhubení (7) všech tamních židů (8).
Tehdy velký rabín vznesl na lid špa
nělský klatbu, která do dnešního dne
nebyla odvolána. Bude odvolána, až se
španělský lid osvobodí od svých ža
lářníků, až bude duch Ferrerův, Garciův a nespočetných jiných hrdinů
všech socialistických a demokratic
kých směrů svobodně rozhodovat ve
vlastním domě (9) a ve společnosti svo
bodných národů« (10).
K tomu poznámky:
1. Zde si autor vzpomněl, že podle
dnešní levicové these Baskové nejsou
Španěly. Udělal tedy z těchto zvláštní
národ, jako byli die Tschechen v Ce
chách.
2. Několik keltských katolíků skuteč
ně se hrdinsky obětovalo ve španěl
ských občanských válkách: Don Car
los V. měl totiž několik dobrovolců
z Vendée ve svém vojsku. Ale jinak
většina katolíků, kteří padli v sedmi
leté a ostatních válkách, byli Španělé.
3. Čeština vzor 1946: es jährte sich.
4. Když byla reakcionářská, proč
sloužila Alfonsovi XIII. a ne Jakubu III.?
5. Připouštíme, že bylo nezvyklé za
krvavý týden pohánět k odpovědnosti
inteligenta, který k němu a k atentátu
na Alfonse vybízel. Vláda se měla spo
kojit smrtí vojáků, kteří zahynuli při
atentátu, nebo nanejvýš popravit něko
lik dělníků za osobní účast na revoltě,
ale neměla obtěžovat známého spiso
vatele.
6. Tedy ne organisování krvavého
týdne a atentátu?
7. Jak známo, španělské židovstvo
nebylo vyhubeno, nýbrž odsunuto;
v Soluni byla kolonie »Španiolů« až do
našich dob, a v Klecanech u Prahy ro
dina Beňezů, téhož původu, podobně
Disraeliové v Anglii.
8. Židovstvo ve Španělsku bylo ná
rodnostní menšinou, stále ochotnou na
pomáhat vojenskému vpádu nepřátel —
Maurů. Takovou menšinu, podle názorů
Svobodných novin, nemá stát právo
odsunout?
9. Proč je Šnanělsko vlastním do
mem socialistů a ne také katolíků?
10. »Stürmer« svého času psával, že
demokracie a socialismus nemají jiný
účel, než vykonat i židovskou pomstu
na křesťanských národech, a jejich ví
tězství že by znamenalo splnění dáv
ného židovského plánu. Nevěřili jsme
tomu tehdy a neuvěříme tomu ani kdvž
to píší »Svobodné noviny«. Upozorňu
jeme p. Mareše že všechny autority,
i katolické, pokládají za podvrh »Pro
tokoly Siónských mudrců«, kde se ta
kové židovské plánování světové revo
luce vykládá.
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Václav Kapiický: Ďáblem posedlí. (Kronika let 1939—1945.) Vydalo
nakladatelství Atlas v Praze r. 1946, obálka prof. S. Ulmana. I. vyd.,
brož. 129 Kčs.
Statečnou knihu vydal romanopisec Václav Kapiický, knihu velikého
hrdinství českých drobných lidí, zrcadlo malomyslných i podlých a
zvláště všech „ďáblem posedlých“, jak nazval všechny Němce s jejich
führerem. Čteš, a z odstupu časového, prožíváš ještě jednou dokumenty
hrůzy a lidské ubohosti, podlízavosti i hrdinství, díváš se do kaleido
skopu událostí od r. 1939 až do konce války a v drobných zrcátkách
najdeš určitě někde sebe: pak se zaraduješ anebo zastydíš, podle toho,
co jsi dělal. Díky, Václave Kapiický, za tyto nejmodernější bajky,
epigramatické politické šlehy, aforismy, pamflety i prosté záznamy
o zamračené i slavné doběl Ve čtyřech částech rozsáhlé knihy (Üder
hromu, Tma, Krev a slzy, Svítá) uložil autor důležitý materiál, který
výtečně poslouží psychologovi i psychiatrovi, sociologovi i praktickému
politiku a každému čtenáři, milujícímu život. Většina poznámek a statí
má půvab rutinovaného vypravěče, a jestliže sem tam vás zarazí vulfární hrubý výraz, spolknete jej bez výčitky, uvážíte-li, o kolika hruostech a surovostech i sprostotách nacistických měl tu Kapiický čest
psáti dokumentární knihu.
Zvláště vynikající hodnotu charakterisační má stať „Poučení z histo
rie“, „Stát“, „Výchova“, „Bělehrad“, „Vzdělání“, „Sliby“, „Německé mat
ky“ a „Nový den“!
Spisovatel tak vyhraněného typu, jakým je Václav Kapiický, mohl
mít větší aspirace umělecké než psáti kroniku válečných let. Ale právě
v tom je jeho statečnost, v zaznamenávání dokumentárního materiálu,
který i jemu, doufáme, poslouží k ucelené komposici umělecké o po
slední válce.
J. Vrána.

Sborník Vysočina, Praha 1946, stran 100, 60 Kčs.
Pod předsednictvím universitního profesora V. Lesného ustavil se
brzy po válce Spolek rodáků a přátel Českomoravské vysočiny v Praze
a dal se s takovou chutí do organisovaného studia svého kraje, že se
mohl v r. 1946 již představiti sborníkem „Vysočinou“. Sympatická pu
blikace, doplněná i několika obrázky z kraje, zvláště výraznými dřevo
ryty M. Floriana, obsahuje několik kratších studií o českomoravském
svérázu, tak zasvěcenou stať o třešťském betlemářství od J. O. Novot
ného a paralelu mezi „úvodem a úvodkami“ od V. Bělíka. Celá řada
prozaických i veršových vyznání citového vztahu k Vysočině má větši
nou sentimentální ráz, nevyjímajíc ani Halasovu básnickou prózu „Já
se vrátím“. Tvrdost života na Vysočině vyjadřuje ve Sborníku nejpregnantněji několik veršů Rybářova „Kameníka“. Bude-li spolek Vy
sočina vydávat sborníky další, dočkáme se v nich snad většího odosob
nění, protože účelem jejich musí být důstojná representace ukázek
prací všech, které zájem o typologický průzkum Vysočiny svedl nebo
ještě svede dohromady. Pěkně tu vystihl J. Drda rozdíl mezi nasládlým
lokálním patriotismem a vážným pohledem přítele, střežícího žárlivě
všechno, co se v kraji jeho dětství koná. Slibný rozběh tohoto spolku
může prospěti celému našemu národopisu.
Ja-na
Děvče z tichého městečka. Román pro mládež od Marie Holkové. Vy
šel v nakladatelství Vyšehrad v Praze. Ilustroval A. Machourek.
Milým překvapením naší beletristické prózy je nenáročná novelka
Marie Holkové, vydaná pražským nakladatelstvím Vyšehrad již ve
druhém vydání. Jmenuje se Děvče z tichého městečka.
Několik studentů a švadlenek v tichém valašském městečku sdružily
v této svěží próze společné zájmy a nevinná dobrodružství, jen na
několika místech zabarvená nevyřčenou něhou prvé studentské lásky.
Více však než statečná hrdinka Míla Jónová dodává příběhu přiroze
ného kouzla láska její matky k ní a laskavá péče pěstounky Králové
k synovci Tomášovi. Matka Mílina je daleko nejsympatičtější postavou
celého příběhu tím, že jako vdova po chudobném lékaři poznává v ži
votě, jak řemeslo má zlaté dno. Je to typ, který by mohl být příkladem
pro všecky zřízenecké dušičky poválečné, utíkající od poctivé práce
v dílnách do kanceláří, beztak již přeplněných výkladními loutkami.
Švadlenka Míla zatouží státi se lékařkou po svém otci, který se stal
obětí svého povolání. Její nezlomná vůle překoná i odpor matčin, i pře
kážky jiné a povzbudí k činům i znechuceného studenta Viktora Gajdoše.
Viktor je šťastnou postavou příběhu. Bude-li si M. Holková všímati
postav jemu podobných, může nás brzy překvapiti jako svérázná česká
novelistka. Kromě dušezpytného zájmu má k tomu i předpoklady vý
razové. Nemůžeme však nazývati románem to, co jím není. Nejasností
pojmů poetických trpí ostatně většina našich mladých autorů. Co na
tom záleží! Románek sem, románek tam, jen když se líbí! I nad pří
během M. Holkové se rozprostírá trochu této lehkomyslné naivity.
Ilustrace Machourkovy ji ještě více zdůrazňují.
J. Vrána.
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1. Křížovka.
Otakar Jaroš.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 1415

2. ^Slabiková číselka.

Ot. Jaroš.
1. 2.
4.

3. 4. v létě vůni šíří
2. 5. 1. která květy hýří.

3. Vsuvka.*) (5, 10)
Ot. Jaroš.

Vodorovně: A. Druh pošt, zásilky, zákmit
světla. - B. Papoušek, domácí pták, násilí. C. Koník, figurína, tekutina. - D. Jakostní
zkratka, papežský stát, obrácený stroj. - E.
Chem. značka samaria, les, předložka, slepičí
slabika. - F. Bajonet, dravá ryba. - G. Souhlás
ky vázy, zázrak, noční lokál, předložka, - H.
Papoušek, přítel, dravý pták. - I. Neostrá, tla
čenice, dopravní prostředek. - J. Dívčí jméno,
titul muže, rozkaz. - K. Kolčava, obyvatelé
slovenského kraje.
Svisle: 1. Spolkový činovník. 2. Vůně, druh
hádanky. 3. Provazy, posvátný býk. 4. Dlouhá
údobí, tečka, koncovka sloves. 5. Dětský po
zdrav, prvek, spojka. 6. Zástěna. 7. Trnovník,
potřeba turisty. 8. Uprchnutí, ranní nápoj.
9. Hled, svítání. 10. Lidojed. 11. Souhlásky bo
ty, myšlenka, dětský pozdrav. 12. Král pouště,
věnování, nerost. 13. Bůh lásky, noční pták.
14. Prvek, rozdělován. 15. Předměstí Brna.

10. Zvratka.
ač už v poli po okolí
ŽLOUTNOU PRO NÁS
I. II. sadař k stromkům vráží,
KLASY. „zvratkou" štěp se vázat snaží.

6. Přesmyčka. (Hud.)
Jos. Chalupa.

MAŘENKA DOSTÁVÁ

V RANNÍ ZOŘI mračna
plynou
zadumaně nad krajinou,
STROMEK, KEŘ i stébla
trav
*) NEC AS skrývá ve svůj
háv.
Poznámka: Číslice v závorkách
udávají počet písmen v utajených
slovech.

4. Rebus. (3 5 4)

M. Neoral.

SOK
Postup 114 4 2
5. Záměnka. (U = Ó)

Jenda Houšf.
ZA JITRA DŠTÍ DROBNÉ
TADY,
špatné přišly časy,

11. Pádovka (7. p)
J. 11.
IIÁDANKA je vyřešena,
jásá otec, ne však žena.
Slyší, kterak ve světnici
vládne zas SPOR
S POMOCNICÍ.

7. Předponka.*)
J. IL
Přítel dostal *) SLOVO
DÍVKY,
12. Číselka.
láskou oba hoří,
vezmou se a na „správnou1” prý 16325
5665 četbou jata
pojedou až k moři.
ani nevšimla si,
jak 1436 2545 za ní chvátá
8. Vsuvka písemná*) (k).
zvědav, co čte asi.
J. H.
ČASOPIS to byl náš milý,
Při loučení dobrá máti
vzdělá, baví, krátí chvíli.
POCEL DALA HOCHU,
skývu chleba do mošničky,
ovoce též trochu.
Ze Školy když hošík spěchal
Komu je něco nejasné (jak se
mezi lány zpátky,
luští jednotlivé druhy) nebo
trhal *) LÁNŮ JASNÉ
potřebuje
jiné rady, nechť
ZVONKY
si napíše na adresu pořadatele.
pro radost své matky.
Tamtéž buďte zasílána i pří
9. Přesmyčka. (1 slovo)
padná vaše přání a poznámky
týkající se této stránky.'
MÁLO VLÁHY

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

Hádanky: Kupon č. 2

Vládě republiky československé, panu ministrovi školství, vnitra
a sociální péče a Ústřední radě odborů
Tak jako počátek svobody byl poznamenán pádem mariánského sloupu, tak také vzkří
šení této svobody bylo poznamenáno potupou Matky Boží, Panny Marie, a to pokusem o zru
šení svátku Nanebevzetí Panny Marie.
My, katoličtí studenti, chápeme tuto urážku Panny Marie jako urážku svou a důvod
k smutku. Velkými obavami nás naplňuje skutečnost, že mnozí činitelé, kteří by si měli býti
vědomi své odpovědnosti, neodpovědně štvou proti církevním svátkům a žádají urážlivými
slovy jejich zrušení.
V dějinné chvíli zvedáme svůj hlas a varujeme celý národ před podobným rouháním
a poněvadž Bůh nebývá posmíván a každé dílo počaté tupením Boha nutně končí katastro
fou, zapřísaháme všechny, aby si uvědomili.že počátkem a koncem všeho je Bůh a tato
skutečnost platí tím více pro náš národ, který je tak výrazně křesťansky náboženský.
Proto jsme na svém XXVI. valném sjezdu usnesli se této resoluci. která má býti slovem
do svědomí představitelů národa, aby se vystříhali všech dalších útoků na cítění katolické
ho lidu a aby hesly zdánlivě budovatelskými nekryli útoky proti Církvi.
Dáno na XXVI. valném sjezdu Ústředí kato
lického studentstva v Olomouci 23. srpna 1946.

Rešoluce, která byla zaslána panu ministru informací a ředitelství
československého rozhlasu
S velikou bolestí a nevolí pozoruje všechen katolický lid v Československé republice, že
některé relace československého rozhlasu jsou v přímém rozporu s jeho nestranností, a že
jsou docela výsměchem svobodě, přesvědčení a vzájemného respektu, který je nutný v každé
spořádané společnosti. Je zajímavé, že jsou-li v rozhlase útoky, jsou většinou proti Církvi
nebo jejímu zřízení nebo — což jest nejsmutnější — proti její viditelné hlavě: římskému
papeži.
Katolické studentstvo, shromážděné na svém XXVI. valném sjezdu protestuje co nejdů
razněji proti takovému počínání československého rozhlasu. Žádá naléhavě, aby byla zjed
nána náprava, to jest, aby katolíkům bylo ve vysílání dáno tolik místa, kolik jim patří a aby
v rozhlase bylo odstraněno vše. co se dotýká náboženského cítění československých kato
líků. Nebude-li zdemokratisován rozhlas v tomto směru, je katolické studentstvo rozhod
nuto katolickému lidu tato práva vybojovat.
Dáno v Olomouci dne 25. srpna 1946.

XX. kongres Pax Roinanv
Ve dnech I.—5. září t. r. se konal ve Fribourgu ve Švýcarsku XX. kongres Pax Romany. Byl
to kongres jubilejní — letos slaví Pax Romana 25 let svého trvání. První kongres byl v r. 1921
ve Fribourgu.
Pax Romana sdružuje lederativně katolické studentstvo z celého světa. Na letošním Kon
gresu bylo přítomno téměř 200 delegátu 42 zastoupených národních federací. Za katolické
studentstvo československé byla vyslána Ústředím kat. stud. čs. čtyřčlenná delegace, kterou
vedl duchovní rádce Ústředí P. Dr Reg. Dacík O. P.
Vlastnímu kongresu předcházely porady delegátu na Assemblée inter-Fédérale (valná hro
mada Pax Romany, na níž'každá delegace měla dva zástupce a hlasovací právo jednoho
hlasu) v Estavayer-le-Lac u Neúchátelského jezera.
Projednávaly se změny stanov Pax Romain-, finanční statut, organisace diplomovaných,* t.
j. absolventů vysókých škol, ve zvláštních zájmových komisích lékařské, právnické a j. pro
brány aktuální otázky toho kterého stavu a byly vykonány volby. Presidentem PaxRomany
byl zvolen M. André Florinetti. švýcarský Ttal. Duchovním rádcem a zároveň generálním ta
jemníkem zůstává nadále oblíbený Francouz M. 1'abbé Joseph Grémaud.
Za sídlo příštího kongresu Pax Romany byl vybrán Rim. Kongres se bude konat na veli
konoce 1947.

