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Časopis

pro katolickou studující mládež

Autorem dvou zpráv dopisovatelům (v čísle 4. a dvojčísle
5—6) byl profesor Vrla. Děkuji mu srdečně jménem redakce
7 i dopisovatelů za obětavou práci, kterou vykonal pro české
studentstvo, i za příslib, že zůstane, stálým spolupracovní
kem Úsvitu.
Na otázky, co rozumí redakce »hodnotnými příspěvky«, odpoví
dám. že asi ty, které uveřejní, protože nevhodné a špatné neotiskneNečekejte však, že honorář dostanete ihned. \ ýjimku můžeme učiniti
jen na výslovnou žádost dopisovatele, jak se již stalo u některých
vysokoškoláku stipendistů. Ale i tu zdůrazňuje redakce, že není za
opatřovacím ústavem a že odmění spravedlivě jen práci. Studenti
akademici, buďte tvrdí k sobě a vytrvejte!
•
Zkušeným dopisovatelům připomínáni velikou odpovědnost před
mladšími. Jestliže mladým otiskneme v Úsvitu jen to nejlepší, ne
chtějte. abychom vám uveřejnili odpadky z vašeho pracovního stolu.
Mládí dávejte to nejlepší’ Jen tak se o vás mladí opřou a vytvoří
s vámi v Úsvitu zrcadlení néjkrásnějších činu, skutečný kolozpěv
srdcí. Úsvit šc tak stane časopisem i vaším, studentstvo v něm bude
jen naší avantgardou, lak si to představuji. Musíte nám však po
moci především Úsvit rozšiímat. Nechci mnoho. Na konci dvoule
tého plánu budeme spokojeni, když bude náš Časopis odebířat 50.000
čtenářů. Uvidíme, zda plán překročíme! Mnoho nám již pomohli
kněží. Věřím, že nezklamou ani naši učitelé, když se na ně obrátíme..
Vaše próza je vítanější než poesie. (V. S.) Přeji Vám. abyste sbí
rala své dětství hodně dlouho. (A. P.! nikoli 1.!) Notorického alkoho
lika uveřejním po malé úpravě. (J. F.) Zařídím. (J. K.) Zaslíbení je
násilné. Řekněte to méně učeně a více básnicky. Polibek je lepší. Za
cenné informace děkuji. (M. J.) Soukromé dopisy brigádnic neotiskujeme. (ß. Hi) Symboly, když již se jimi chcete vyjádřit, musí
být konkrétní. Varuji před abstraktním verbalismem! (P. S.) Velmi
zajímavý námět. Nepokusíte se jej zpracovat v próze? (ojmr) Dvě
obstály. (iM. A.) Adresy nových předplatitelů posílejte přímo admi
nistraci!

Spolupracovníci! ÚSVIT má
být časopisem studentským i
po stránce výtvarné umělecké.
Chceme v něm tedy uveřejňo
vat Vaše kresby a Vaše sním
ky. Všechny své práce toho
druhu, jakož i všechna přání
a všechny rady, týkající se
grafické úpravy Úsvitu, zasí
lejte na adresu: Administrace
ÚSVITU, Brno - Běhounská Typos. ‘
Všichni se zúčastněte na vý
stavbě našeho časopisu vhod
nou propagací. Cím více bu
deme mít odběratelů, t. j. čím
větší budeme mít náklad jed
noho čísla, tím větší budou
jeho možnosti. Chceme jistě
všichni, aby náš list byl nej •A obrázku na titulní stráně:
lepší. Budujte i vy ÚSVIT při
hláškami nových odběrate.Iů. L. Bittner: Zimní cestou ..., soutěž
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R. M. Dacík O. P.:

Úcta k zákonu
Je jistě těžké srovnávat jednotlivá období
lidských dějin, protože za všech časů si mys
leli lidé, hlavně pokročilejší věkem, že dříve
tomu bylo lépe, zvláště po mravní stránce, a
proto rádi vzpomínají na krásné staré časy,
Než ať je tomu jakkoliv, jedno je jisté, že úcta
k zákonu dnes není velká. Jsme zvyklí vídat
nejrozmanitější způsoby, kterými se lidé snaží
vymanit z dosahu zákona, a ve většině přípa
dů si ani neuvědomujeme, že se tu děje něco,
co by se nemělo dít. Švejk se vydává stále zno
vu ve velkém nákladu, čtou jej dospělí i mlá
dež, a švejkovina je cosi tak běžného, nad čím
se málokdo pozastaví. Uklouznout zákonu se po
kládá najednou za hrdinství, ať už je to zákon,
který vyšel ve Sbírce zákonů, nebo je to parti
kulární nařízení, třebas ředitele toho neb ono
ho ústavu. Hlučný smích a pochvala bývají
odměnou tomu, kďo se dovede pochlubit, jak
vyzrál nad tou či onou formou zákona nebo na
řízení.
Je jisté, že byli vždy lidé, kteří se snažili
uniknut zákonu, obejít zákon, vymanit se
z jeho závaznosti. Jestliže však neúcta k záko
nu zesílila a se značně rozrostla, mohli bychom
se tázat, kde jsou asi kořeny tohoto zjevu. Ve
řejné mínění by nám jistě řeklo, že je to válka
a vše, co s ní souvisí. Nepochybuji o tom. Podí
vejme se však na tento problém trochu hlouběji.
Válka pravidelně přináší jistou demoralisaci.
Už tím, že v době války bývá třeba vypnout
fysické i morální síly do krajnosti, nastává po
'válce určité ochabnutí. Mimo to velmi mnozí
bývají v době války vyšinuti z normálních ko
lejí, dostávají se do prostředí, na které nejsou
připraveni po stránce mravní, ztrácejí oporu,
kterou měli, a tak snadno padnou. A jejich pád
bývá nejednou příčinou pádu i druhých, pro
tože zlo se šíří mnohem snáze než dobro. Za po
slední války byla situace tím obtížnější, že
bylo třeba všemožně unikat zákonům nespra
vedlivým. Zvláště mládež musela hledat vše
chny možné cesty, kterými by se vyhnulä jejich
závaznosti, která ve skutečnosti nezavazovala,
protože nespravedlivý zákon není zákonem.
Naučí-li se však někdo neúctě k zákonu, který
je nespravedlivý, přenáší tuto neúctu i k záko
nu spravedlivému, a proto není divu, když ti,
kdo pěstovali švejkovinu v době války, pokra
čují v ní i v době míru.
Tato okolnost je velmi důležitá, chceme-li po
chopit, vyložit, a někdy třebas i omluvit neúctu
k zákonu. Zákon se definuje jako ordinatio rationis. To znamená, že zákon musí být nutně
rozumný, když je dílem rozumu. Což ale, vi
dí-li každý rozumný člověk, že nějaký zákon
nebo nařízení nemá nic společného s rozumem,
protože v něm není nic rozumného? Tím zřej-

mě klesá úcta nejen k zákonu, nýbrž i k zákono
dárci. Vidí-li na příklad člověk, jak v tom nebo
onom úseku veřejné správy se střídá jedno na
řízení s druhým, jak jedno je méně rozumné
než druhé a proto přibývá stále nových kritik,
není divu, ztrácí-li úctu k zákonu vůbec. Stej
ně je tomu v otázkách školských. Jedna refor
ma stihá druhou, jedno nařízení boří druhé.
Samozřejmý důsledek je neúcta k zákonu.
Zvláště mladý člověk ztrácí snadno úctu k zá
konu ve své vrozené touze po svobodě, vidí-li,
že v daném případě je zákon zradou na roz
umu. Toho by si měli být velmi dobře vědomi
ti, kdo zákony nebo nařízení dávají. Úctu mož
no mít jen před věcí vážnou. Nerozumné je
velmi blízké směšnému. Proto musí zákonodár
ce dobře vážit každé slovo zákona, aby se zákon
jevil každému jako cosi velmi vážného, moud
rého, jako opravdová ordinatio rationis.
Než to jsem nechtěl zdůrazňovat, protože
mluvím k studentům a studenti nejsou ještě zá
konodárci. Mluvím-li o této okolnosti neúcty
k zákonům, pak jen proto, abych poněkud ob
jasnil kořeny neúcty k zákonu. Tím ovšem ne
chci každou neúctu k zákonu omlouvat. Budeme-li ve svém dosavadním poměru k zákonu
pokračovat, pak bude ohrožen nejen náš mrav
ní karakter, nýbrž i sám stát, který prospívá
nebo upadá podle toho, jaký vztah mají občané
k jeho zákonům. Snahou každého člověka, kte
rý chce žít podle rozumu, tedy ve smyslu své
lidské důstojnosti, musí být úcta a opravdová
poslušnost ke každému spravedlivému zákonu.
Tím kladnější musí být poměr k zákonu u člo
věka, který věří, protože vírou vidí v každém
spravedlivém lidském zákonu odlesk zákona
Božího. Ostatně tu je třeba hledat také nej
hlubší kořeny závaznosti lidského zákona. Přijímá-li člověk ochotně zákon lidský a pokorně
se mu podřizuje, činí tak jen proto, že v něm
vidí doplnění, výklad zákona Božího. Proto
také by byl neplatným a nezavazujícím každý
zákon lidský, který by byl v rozporu se záko
nem Božím. V tom případě by nevykládal zá
kon Boží, neaplikoval bv jej na konkrétní pří
pady, nebyl by jeho odleskem, protože by byl
proti němu, potíral by jej a tím by se stavěl
i proti Původci veškerého práva a spravedl
nosti.
Úcta k zákonu, a to lidskému, plyne proto
z vědomí, že i lidský zákon má v sobě cosi bož
ského, jestliže je spravedlivý, jestliže napomá
há k dobru jednotlivce nebo společnosti a tím
podporuje uskutečnění zákonů Božích, ať při
rozených, nebo daných. Tak smýšlel svaty Pa
vel a tak smýšleli křesťané ve všech dobách.
Byli si vždy vědomi učení Apoštolova, podle
něhož veškerá moc je od Boha a nikoliv od
lidu, a proto měli úctu i k lidským zákonům,
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neboť kdo se protiví moci, protiví se Bohu (Řím.
13. 2.). To by nikdy nemohli říci, kdyby hle
dali pramen lidských zákonů v moci lidské.
Proč by měl poslouchat člověk člověka, proč
by měl zařídit svůj život podle jeho zákonů?
Proto snad, že se jednomu člověku podařilo
ovládnout své spoluobčany? Či snad proto, že
jedna část lidu nabyla vrchu nad ostatním ná
rodem? Nikoliv. Moc vládnout druhým a dá
vat zákony není z lidu, jak praví moderní herese, jejím pramenem není slabost lidská, nýbrž
moc Boží. »Skrze mne králové kralují a původ
cové zákonu spravedlivě soudí«, čteme v kni
ze Přísloví (hl. 8.). Proto mohl psát sv. Pavel
římským občanům, kteří se stali křesťany a tá
zali se pravděpodobně, jaký má být jejich po
měr k státním zákonům: »Každý buď poddán
mocnostem vyšším, neboť není mocnosti leč od

Boha... Proto kdo se protiví mocnosti, protiví
se zřízení Božímu: ti pak, kteří se protiví, od
souzení sobě zjednají... Proto jest potřebí,
abyste byli poddáni nejen pro hněv (to jest ne
jen z bázně ořed trestem), nýbrž i pro svědomí«
(13,1—5.). ‘
lu je pramen opravdové úcty k zákonu a
můžeme říci, že jediný pramen. « Nevidí-li kdo
v zákonu lidském odlesk zákona Božího, neposlouchá-li kdo lidského zákona proto, že v něm
vidí příkaz Boží, nebude jeho poměr k zákonu
nikdy hluboký, nebude jeho úcta k zákonu
nikdy opravdová. Bude to snad přirozená úcta
k moci nebo strach před trestem, ale nebude to
pravá úcta, která se podrobuje z lásky k Bohu.
Zkušenost však učí po staletí a tisíciletí, že jen
taková úcta k zákonu vychová pevné karaktery
a poctivé občany.

Richard Havel:

O křesťanské statečnosti
„Ano byste i trpěli pro spravedlnost, jste blahosla
vení. Postrachu jejich však se nebojte ani nelekejte;
ale Krista Pána oslavujete ve svých srdcích, jsouce vždy
hotovi k obraně proti každému, kdo žádá od vás počet
z naděje vaší,“ píše svátý Petr ve svém prvním listě.
Jako se nedají úcta a vážnost k pravdě dobýt v lid
ských myslích mocí a násilím, tak se také nedají ni
kterak získat, jestliže někdo vyznává pravdu a hájí
právo s otrockou bázní před možnými nepřáteli.
„Statečné a spravedlivé nejvíce milujeme, protože
jsou nejvíce užiteční ve válce i míru,“ praví Aristo
teles. Nejsou pak spravedlnost ani statečnost proje
vem síly a osobní moci, nýbrž nejvýraznějšími vlast
nostmi svobodné duše. Nebývá vždy statečný člověk,
který je obdařen mocí a silou, neboť jeho převaha
nad bližním ho často svádí k tomu, aby druhé utla
čoval. Lidé mocní však bývají odvážní, jestliže si uvě
domují, že ostatní svou silou předčí a jaksi převyšují.
Aby snad neupadli příliš v bázeň, že někdo dosáhne
jejich velikosti a pak je o jejich moc připraví, rádi
napadají své domnělé rivaly — dokud jsou podle je
jich mínění ještě slabí. Odvaha těchto lidí vzrůstá
úměrně s nadějí na možné vítězství a naopak z jejich
bázně před pádem a porážkou následuje zoufalost.
Člověk odvážný podniká rád nebezpečná a vzrušující
dobrodružství a potřebuje při tom samolibého potě
šení a opojné slasti, zatím co jeho sebevědomí každým
takovým skutkem vzrůstá a nabývá mocenského
charakteru. Odvaha vyplývá v lidské přirozenosti tak
jako bázeň, jejímž jest opakem. Jest to smyslové hnutí
— vášeň, která může býti nadto dychtivostí, smutkem
anebo hněvem různě vystupňována. Odvážný člověk
si pravidelně neuvědomuje velikost překážek a vý
znam budoucího zla, jež ho snad očekávají, a proto
se vrhá do všeho slepě.
Odvaha však ještě není statečnost. Člověk statečný
podstupuje všechna nebezpečí uváženě a uvědoměle;
jest ochoten přetrpěti jakékoliv námahy, zatím co od
vážného zlo, jímž nečekaně trpí, snadněji odradí, aby
v zamyšleném činu pokračoval. Člověk statečný je
vždy dobré naděje. Svatý Pavel napsal, že „ctnost se
zdokonaluje ve slabosti“ (II. Koř. — 12). U bázlivého
totiž nastává z jeho slabosti bázeň, která pobuřuje
jeho rozum a brání mu v činnosti, neboť neustále unáší
jeho mysl k domnělému budoucímu zlu. Člověk od
vážný nepociťuje bázně dříve než se vrhne v nebez
pečí. Jestliže ho pak překvapí nějaké nečekané zlo,
jeho odvaha ho obyčejně opustí a zmocňuje se ho
strach, pod jehož vlivem se snad dopustí skutků, kte
rých později želí — stydí se za svou zbabělost. Bázeň
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velmi oslabuje vůli člověka, kterého opustila v kri
tickém okamžiku odvaha. Lidský rozum je pak jakoby
otupen ve své soudnosti, zato však obraznost zvětšuje
předmět bázně — a vůle podléhá zlu místo aby mu
čelila. — Jinak si však vede statečný. Chová ovšem ve
svém srdci bázep před očekávaným zlem, jestliže jeho
přirozenosti chybí odvaha — bývá nesmělý. Avšak
ocitne-li se již jednou v nebezpečí, pak neúprosně bo
juje proti zlu a jeho statečnost roste v heroismus.
Jediné statečností jsme schopni přemoci svou bázeň
úspěšně. „Kde roste láska, zmenšuje se bázeň,“ říká
svátý Augustin. Člověk statečný miluje dobro. Ctnost
statečnosti klade se správně mezi čtyřmi základními
ctnostmi až za opatrnost a spravedlivost, protože sta
tečný se nikdy nerozhoduje pro své skutky z dychti
vosti anebo ze smutku ani z hněvu. Nedá se unésti
vzplanutím vášně, nýbrž nechává se vésti ve všem
opatrností a spravedlivostí. Bázeň člověka statečného
je bázní synovskou. Statečný se nikdy nesníží k bázni
otrocké. Jest ochoten obětovat v boji osobní slávu,
prospěch a zisk, pohodlí i potěšení. Právem získává
statečný obdiv u lidí a stejným právem považujeme
statečnost za přední mezi ctnostmi lidskými. Získala
slávu mučedníkům a naplňovala srdce všech vyzna
vačů. Silné a mocné udržuje na cestách spravedlnosti,
trpícím pomáhá nésti jejich každodenní kříž.
Žijeme v dobách, které se značně podobají rozbou
řeným a rozvášněným časům, v nichž žil svátý Domi
nik, který statečně hájil pravdu proti bludařům. Dnes
se snad ještě více hodí, abychom se nazývali vojem
Ježíše Krista. „Militia Jesu Christi“ — to znamená ži
vot pro slávu a ve slávě. Hlavní vlastností vojáka je
statečnost. Křesťan nebojuje silou a mocí, ale dobývá
vítězství statečnou láskou, která všecko snáší, všeho
se naděje a všechno přetrpívá. Slova svátého Jakuba,
abychom byli „činiteli slova a ne toliko posluchači“,
jsou pro nás bez přestání platnou výzvou dnes i zítra.
Když nás svátý Otec stále nabádá k laickému apo
štolátu, mobilisuje vlastně všechny věrné syny a dce
ry do velké vojny, v níž křesťanství bojuje v ohrom
ném zápase s materialismem. Ve válce je potřebí roz
hodně více statečnosti než v míru, protože je nutno
hájit pravdu, právo a spravedlnost proti nespravedli
vému útočníkovi s největšími obětmi. My jsme dnes
nuceni bojovat za samu podstatu křesťanství. Kristus
nás zavazuje všechny, abychom Ho neohroženě a sta
tečně vyznávali před celým světem svými myšlen
kami, slovy a skutky. Zda však vpravdě věříme, jestli
že se bojíme vyznat svou víru veřejně? Zda opravdu
doufáme v Boží pomoc a ochranu, když se bojíme

vystoupit proti lži, bezpráví, násilí a když se zbaběle
vyhýbáme všem domnělým nebezpečím, která od ne
přátel očekáváme? Zdalipak milujeme, když se vy
hýbáme utrpení svých bližních s jediným přáním,
abychom nestrádali podobně jako oni?

Když se sami za křesťany považujeme a chceme
být za ně považováni též od nevěrců, musíme si uvě
domit, že nám dnes proto hrozí určitá nebezpečí stejně
jako tomu bylo v době Kristově. „Nebojte se těch,
kdo zabíjejí tělo ..(Mat. 10.)

Ze zápisníku starého profesora
Přestávka je doba, kdy se nevyučuje. Jde se
na chodbu. A tu teprve vzkypí pravý živoř,
v němž se třída i žáci projevují, jací jsou. Cho
dí, baví se, jedí, učí se na další hodinu. Život na
chodbě, hovory, žerty, vtipy, poznámky, živel
né projevy duší uvolněných ze šněrovadel tříd
ní kázně jsou nedoceněným a téměř neznámým
zdrojem studia povah a vzácnou příležitostí pro
profesora, aby promluvil se studenty o jiných
věcech než je perspektiva a axonometrie, než
jsou jery a ablativy, kyselé pyroantimoniČnany a zákony zrychleného pádu. A spokojuje-li
se profesor s tím, že studenty hlídá a hlásí ře
diteli, jaké neplechy pozoroval na chodbách,
čmí sice zadost své povinnosti úřední, ale ne své
povinnosti vychovatelské. Pozorovat je víc než
hlídat. A také je to větší umění.
Slyšme jednou jednoho starého ředitele střed
ní školy, který už je dávno v pensi: »Nikdy
jsem dosud neslyšel, že by se byl někdo při in
spekci staral o to, jak se vyvíjejí povahy žáků
a čím se to projevuje; všude šlo jen o výklad
učitelův a o vědomosti žáku; zájem o vychová
ní se omezoval na to, nehluěí-li třída, nekouří-li
se na záchodě, nepokřikuje-li se z okna na děv
čata a podobné věci.« (Josef Pithardt, Střed
ní škola. Jan Svátek, Praha 1924, str. 30.)
Je-li to nyní po dvaceti letech jiné a lepší, těž
ko říci. A je-li to lepší, znamená to, že střední
škola méně vyučuje a více vychovává.
Pedagogičtí theorctikové si stěžují, že prak
tičtí pedagogové nedbají theoretické pedago
gic. Praktičtí pedagogové pak tvrdí, že vychovatelská theorie pokulhává za praxí. Kdosi to na
zval tragickou distancí v pedagogice. Není málo
autorů, kteří se pokoušejí tu distanci překle
nout methodou induktivní, to jest zjištěním, jak
si mládež sama představuje ideálního profeso
ra. Nehledíme-li k vlivům věku, pohlaví, du
ševní zralosti a prostředí, které v takových an
ketách určují ráz odpovědí, musíme přiznat, že
je v nich mnoho poučného. Přejí-li si žáci, aby
je profesor měl rád, sympatisoval s každým a
pokládájí-li to za přednější než odborné zna
losti, je to poznání ne sice nové, ale závažné
tím, že pochází od studentů samých. Připravu
je-li se někdo na dráhu profesorskou, neptá se
ho nikdo, má-li rád studenty: je zkoušen jen
z určitých vědních disciplin. Přejí-li si žáci, aby
profesor nezapomínal, že byl kdysi také mlád,
neznamená to pouze, že chtějí, aby byl shoví
vavý k jejich neplechám a výstřelkům, nýbrž
vyslovují bezděčně důležitou pravdu, že nej
lepším zdrojem vychovatelské moudrosti jsou

vzpomínky na vlastní léta studentská. Dožadují-li se studenti velmi naléhavě, aby profesor
byl spravedlivý, není v tom jen výraz obecné
lidské touhy po spravedlnosti, ale i výraz touhy
po spravedlnosti hodnotící nejen výkon, nýbrž
i snahu, a po spravedlnosti odměňující a tresta
jící podle zásluhy. To je ovšem vysoký požada
vek: ale heslem profesora nesmí být, že doko
nalé spravedlnosti na světě není a dokonce ne
smí takové heslo být omluvou nespravedlnosti.
Čím těžší je být spravedlivý, tím více se musí
profesor snažit, aby jím byl. Touží-li studenti,
aby profesor »uměl vysvětlovat«, aby učil »za
jímavě«, aby »se nedržel jen knihy«, aby uměl
odpovědět a byl ochoten odpovídat na otázky
žáků, aby byl studentům rádcem, přítelem a
vzorem, je tím jen doloženo, že víc platí u stu
dentů schopnosti didaktické než vědění odbor
né a že podstatnou věcí jim není vyučování,
nýbrž osobní styk s profesorem.
Že jsou mezi profesory vynikající didaktiko
vé a pedagogové, nelze vždy odvozovat jen z je
jich průpravy vysokoškolské, nýbrž prostě
i z jejich vyučovatelského a vychovatelského
nadání. Někdy také ze zkušeností, jež získali
jako chudí studenti, když si přivydělávali kon
dicemi. »Mnohému jsem se naučil uče jiné.«
říkával prý Sokrates. Dávat kondice znamená
učit žáky zanedbané, nenadané, líné a vzpur
né. A znamená to učit bez notesu a bez discipli
nárního řádu. Úkol přetěžký — naučit studenta
tomu, čemu jej profesoři naučit nedovedli nebo
z nějakých neznámých důvodů nemohli. Úkol
přetěžký a vysoká škola pedagogická.
Vašek vypravuje Ivanovi o »svatoborských
opicích«. Svatoborské opice jsou netvorné busty
na zdi před zámkem ve Svatobořicích. A straší
ho: »Kdybys tamtady šel. ta opica by na tebe
vyplazila jazyk.« »Jak?« ptá se Ivan. Jak? A
tu Vašek ze všech sil vyplázne jazyk — bez
mála až na kolena. A potom jazyk vtáhne a vy
dechne jsa spokojen se svým názorným výko
nem. Ale Ivan se ptá dál: »A proč?« Teď to má
Vašek horší, musí honem vymýšlet, proč ta opi
ca vyplazuje na malé chlapce jazyk. Proč?
A další proč. Dítě je neúprosně logické a jeho
myšlení je od počátku přísně kausální. Nedá se
tak lehko odbýt vytáčkami, výmluvami nebo
přechody do jiného druhu pojmů.
Ale to jak a proč je zároveň největší proble
matika vědy. Málo si všímáme, že ani tak zva
né exaktní vědy nám nedávají uspokojivou od
pověď na obě ty otázky. Často nám jen nazna

111

čují, jak se něco děje a budí to dojem, že je to
i odpověď na otázku, proč se to děje. Příklad.
Udeříme kladivem na kousek plechu. Plech se
zahřeje. Vidíme, jak se může kousek plechu za
hřát. Ale proč se zahřívá? Thermodynamika
nám vysvětluje, že teplo je pohyb částic. Po
hyb kladiva se přenesl na částice a tím vzniklo
teplo. To je zdánlivě uspokojující vysvětlení.
Může však následovat otázka: proč? Proč se
přenáší pohyb kladiva? A odpověď žádná.

Z toho vidět, že se spokojujeme s pouhým jak
a snad nějakým přibližným proč. Ani exaktní
vědy se nedobírají posledního a jakékoliv dal
ší proč vylučujícího proto. A tak slevujeme a
musíme slevovat z příčinné důslednosti svého
myšlení a spokoj ovát se s pouhým popisem je
vu. Víc také není úkolem zkušenostní vědy.
Věda může říci, že věc je, jaká věc je a také,
co věc není. Ale říci, co věc je, co je její pod
statou — to už náleží do metafysiky.
P

K. Š.

Křehký dar
Rozmanité a divné jsou písně, jimiž dýchají
srdce milujících. Jsou to melodie hned prosté
jako úsměv dětských očí, hned sladké a omam
né jak objetí zasnoubených, hned hebké jak
útěcha slov matčiných, hned vážné jak tvář
starostlivého otce, hned bezpečné jak stisk ru
ky přítelovy, hned zase plaché jak pohled první
lásky v máji. Ano, vedle lehkého a skotačivého
smíchu duší, jež se nalezly, možno v nich sly
šet i tíhu těžkou jak nohy těch, kteří moc pili
— a tesknotu zklamaných a čekajících. To lás
ka dovede tak rozehrát těsné lidské srdce, láska,
které každý věk se vzdává, neboť je tvrdá a
žhavá jak slunce, čistá jak jezero v horách, vy
soká jak obloha za bílého dne, ale také ošidná
jak vůně nejomamnějších květů a křehká jak
život sám.
Mnoho se o lásce mluví a přece nač nejvíc
svět stůně, je právě nedostatek lásky. Ani snad
není lásky málo, ale je málo lásky pravé. Lidé
vždycky tušili v lásce zdroj života a ctili ji
jako dar shůry. Je sice věcí lidskou, ale hoří
v ní jistě oheň svátý, sestupující od Boha a zažehávaný duchem Božím. Přes všechno znesvěcení, jehož se lásce dostává, nepřestává být
pravdou, že amor ex Deo est. Bůh měl skutečně
tolik milosrdenství, že nám na této studené ze
mi nechal lék, balzám, jenž utišuje hoře, zace
luje rány a mírní pálení bolesti. Rozhodil a roz
hazuje stále po nivách země a ve svých tvorech
nechává vypučet tolik krásy a tolik sladkých
plodů, že každý zdravý člověk může na světě
najít co by miloval, i když láska nebude vypa
dat vždy tak, jak bychom si přáli. Ale divíme
se, že měl Bůh zároveň tolik odvahy a svěřil
nám, nádobám hliněným, poklad tak vzácný.
Je nám totiž dopřáno brát účast na tvořivém
díle Božím, neboť »z lásky dvou lidí svět se
může naroditi znova«.
Láska je projev, úkon člověka. Ano, musíme
především myslit na ono aktivní, čím vychází
me ze sebc, neboť amare je hlavní, nikoliv amari, jak praví svátý Tomáš. Podle filosofické zá
sady, že agere sequitur esse, je projev téhož
řádu jako bytost, z níž činnost vychází. A proto
.musíme znát strukturu své přirozenosti, chceme-li správně chápat řád milování.
Člověk žádný není sám pro sebe, samostatný
a isolovaný. Je bytostí společenskou. Ze společ
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nosti se rodí, ve společnosti fysicky roste a du
chovně zraje. Ve společnosti a s pomocí dru
hých dosahuje své dokonalosti. A právě láska
je oním mostem, spojujícím jedno individuum
s druhým, oním tmelem, držícím pohromadě
membra disiecta a svádějícím na jednu společ
nou cesiu nás bludné poutníky.
Než každé to membrum societatis, každé bez
rozdílu je sice tvor životně jednotný, ale už sám
v sobě chová prvky navzájem se svářících svě
tů. Ifmota, z níž je uhněten, znamená vždycky
mnohost; hmota se drobí, rozpadá v částečky
čím dál menší. Pfmota je v nás principem ne
stálosti, pomíjivosti, rozkladu a smrti. Jestliže
láska sbližuje anebo má sbližovat, rušit vzdále
nosti a pevnou klenbou svírat propasti a zapo
menutím hojit rány způsobené křivdou, pak je
jistě a musí být výronem ducha, jenž je princi
pem a činitelem jednoty. Krásně napsal Březi
na.- »Ani výše hor, ani dálky moří nemohou
zabránit, aby srdce se neozvalo srdci, když po
sobě zavolají touhou, jako pták se ozývá ptáku
7 hlubin jednoho lesa.« Ovšem není milování
jen věcí ducha. Člověk celý má rád nebo nemá.
Jako by bylo nesprávné říkat, že rozum pozná
vá nebo vůle chce a cit cítí a smysly vnímají,
ježto člověk sám poznává a chce a cítí a vnímá,
tak ani není správné říkat, že cit miluje nebo
vůle přeje dobro a rozum vymýšlí cesty, jak
pomáhat druhému, nýbrž člověk miluje všemi
svými schopnostmi a celou bytostí. »Z celé du
še své, ze vší mysli své ...« A právě ta účast
všech, i nižších potencí i hmoty na lásce je ne
bezpečím, jemuž tak málo lidí se plně ubrání.
Sokrates podle Platona (Symposion) měl za
to, že Eros se zrodil z Pora a Penie, ze ztělesně
ného, personifikovaného důmyslu a z bídy,
z otce moudrého a důmyslného, ale z matky,
která nemá ani moudrosti, ani vtipu. A nebyl
dalek pravdy, vždyť opravdu je v lásce třeba
vždy rozlišovat stránku racionální a irracionální. Je-li láska jednou vynalézavá a bystrozraká,
po druhé zase vůbec nepočítá, nedbá ran a vše
ho se naděje — je slepá v dobrém i zlém. Znamená-li milovat na jedné straně oddat se bez
výhrad a bez omezení, přece jenom opravdový
dar lásky musí být uvážený a vědomě chtěný.
Odtud důrazné memento: si quis amat, noverit,
quid haec vox clamet.

Miloslav Ambrož:

Píseň

Už tolikrát jsi písni byla
a jsi jí znovu v proměnách,
a tvoje krása — celá bílá —
vytryskla jasem v korunách.

Ach. zpívat, zpívat jen
a prchat jasem, alejemi,
rozdávat písně s úžasem,
robotkům, ptákům, krásné zemi.
Ach, zpívat, zpívat jen.
Už tolikrát jsi, písni, byla
štípena láskou v ráně úst,
už tolikrát tvá síla
oblaka proudně rozvířila
a zemi šeptala jsi: Chceme růst!
Ach, zpívat jen, ach, zpívat,
a v hláskách zemřelých těch vzlyků
jen láskou zemi spílat;
modlit se ústy pohřbených
a zpívat v létech, v jeseních,
zpívat!

R. Dittmanová:

Kroky

V. Blažek: Ranní úsměv ulice. (Nová soutěž.)

ř . Bozděch:

Otevřené okno

Krůčky lehké a kroky těžké pod římsami
žijí námi.
Ty náni šeptají, že jsme se zrodili
motýly
a ony vracejí nás z víru hvězd
k černi cest.
Krůčky lehké vlnily mi sukýnku,
když jsem se zbožně dívala na vše tak nové,
krásné,
ty těžké, tátovy, mi braly maminku
a pod římsami jaro tálo,
že je časné.
A dnes — vždy krůčky lehkými se rozbíhám
svým světem
a sukýnka se vlní zas
a tváře hoří létem,
leč shrbenými večery se těžkým krokem vrací
můj rozlet, cestou přihořklou
ranění ptáci.

Večerní dřímotou zkolébané okno
očima dívá se ospalýma
na mne,
který tu pod ním spánek krade noci.

í růčky lehké a kroky těžké pod římsami
žijí námi,
protože jsme se vskutku zrodili na zemi krásné
planetě motýlí,
aby hořké květy živily nás a ranily.
Abychom rostli a zráli: níž a níž
až dojdem tam, kde všecky kroky mlknou,
kde je kříž.
Tam, kde dozrajeme.

A okno zatím velebí člověka,
který ho stvořil a který mu dopřál žít.
A co já? Člověk? V nevěře ukrutné
k sobě i k Bohu život mám promarnit?

Nevím co si myslí,
ale rozumím vypravovanému:
Rám probleskující emailovou září
(s úctou a obdivem) mluví o tesaři,
sklo, které pyšní se péčí hospodyně,
vypráví o sklenářově dřině;
vykládá prostě, vždyť v prostotě zrozeno
prostými lidmi bylo sem vsazeno.

Bláhovec, myslil jsem, unesen tichem tím
od okna v noci kdožví co uslyším
o hvězdách, které podobně jako sklo
s oblohy rámu mrkají temnotou.

V ečerní dřímotou zkolébané okno
očima dívá se ospalýma
na mne,
který tu věčnosti ukrádal čas.
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Sestřihy všedního dne.
Povídá jeden kolega: „Nevypůjčil
si od tebe nějaký kolega, můj přítel,
přednášku na opsání? Povídal, že to
byl takový bledý kolega.“ — „Niko
mu jsem nic nepůjčil,“ pravím a po
vídám si: Podle čeho lze také po
znávat a co se člověk, mnohdy ne
chtě, dozví.

Jeden universitní profesor, psy
cholog, konává pokusná cvičení
s předškolními dětmi. Ukáže dítěti
motýla a ptá se: „Co jeto?“ — „To je
motýl.“ — „Proč je to motýl?“ —
„Má to křídla.“ Nyní ukáže třeba
malého ptáčka a vše se opakuje:
..Co je to?“ — „To je ptáček.“ —
..Proč je to ptáček?“ — „Má to kří
dla.“ — „No dobře, ale podívej se:
Toto má také křídla a je to motýl.“
— „Hm." A dítě nyní srovnává dále,
hledá podstatné znaky.
Přišlo jiné dítě a pan profesor,
ukázav motýla, ptá se: „Co je to?“
— „To je motýl.“ — „A proč je to
motýl?“ — „?“ — „Proč je to mo
týl?“ — „No je to motýl.“ A pan
profesor pravil, že toto poznání je
velmi cenné, nebof dítě postihlo
podstatu samu, pozná, co je motýl
i když nedovede vysvětlit, proč je
to motýl.
Mnozí lidé dnes tvrdí, že věří
v Boha. Mají pro to důvody: Kdyby
nebylo náboženství, stal by se život
džunglí. Bůh je proto nutný. Život
. i svět existují. Samo od sebe to ne
vzniklo. Musí být Bůh. Neví, že mi
lovat Boha není přítěží, nechtěnou
nutností, ale výsadou — že mohou
milovat.
Je také třeba dodat, že i když je
jich důvody, proč věří, jsou opráv
něné, nelze tvrdit, že by byly pod
statné. Objeví se nový směr, nové
učení o uspořádání lidské společno
sti, a dotyčný zjistí, že by bylo mož
no uspořádat lidskou společnost i
bez autority Boží. Objeví se nová
vývojová theorie a nedomýšlející
křesťánek zjistí, že by svět a život
mohly vzniknout pouhým vývojem
— bez zásahů Božích.

•
Malomyslnost —
počátek nevěry.
„Stává se ze mne neznaboh,“ pra
ví mi důvěrný přítel. „Studoval jsem
důkazy existence Boží. Byla zcela
jasně zdůvodněna. Nemám co namí
tat — a cítím takovou prázdnotu.
Připadám si jako prázdný bod
v prázdném prostoru. Život mi při
padá jako výseč bez hranic z čehosi,
co neznám. Z nedostatku času jsem
se přestal modlit. Dodnes tak ne
činím. A Boha mám dokázaného.“
„Jardo,“ povídám, „v tom je tvá
chyba, že se nemodlíš. Nemodlíš se.
Víra je dar. O dar se prosí. O víru
se prosí. Milovat, prosit a jednat —
v tom je důraz. Být věřícím jen slo
vem a ne také skutkem, znamená
být nevěrcem. Modli se pokorně.“
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A. M.:

Modernost?
3>Sluší-li býti moderním, čili nikoliv?«
Jsou dvě možnosti, jak na tu otázku odpovědět: ano a říci ne.
Proč bychom nemohli býti »moderními«? Modernost jest
i v určitém smyslu vlastně naší povinností, ale tak daleko, do
kud nesahá na okraj hříchu. Tím okamžikem začíná být mo
dernost vlastnictvím císaře — vlastnictvím ďábla.
Dnes jsou poměry zcela jiné, než jaké byly před sto, dvěma
siy i více lety. Dnes není možno uzavřít se před světem kdesi
v úplné odloučenosti, dnes je třeba vyjít hrdě ven do měst, ves
nic, mezi bdi a veřejně bez ostychu hlásit: jsem Kristův, jsem
katolík — a hlásit to svým příkladem, vystupováním, zevněj
škem, prostě vnějším i vnitřním životem. Žít ve světě, ale žíi
mimo svět — je poslání mladého katolíka pro přítomnou i bu
doucí dobu.
Máme povinnosti nejen k Bohu, máme též určité povinnosii
k sobě a svým bližním. K povinnostem, kterými jsme zavázaní
k svým bližním, patří v jistém slova smyslu právě modernost,
af již v oblékání, či četbě a pod., ale pozor, abychom zůstali
stále svými pány a nestali se otroky módy.
A což noviny, časopisy, knihy? — stánky kolporterů a výkla
dy knihkupců jsou skoro až do nemožnosti přeplněny tiskem
všeho druhu. Palcové titulky hlásají světu sensační zprávy,
malá i větší písmenka seřazena v jednotlivá slova pokrývají
v hustých řádkách tisíce a statisíce archů rotačního papíru. Což
může tato mrtvá věc uškodit? Rotační papír, ten Ti neuškodí,
jako Ti neublíží tiskařská čerň a drobné litery, ale mohou Ti
uškodit a někdy velmi těžce slova, která právě z těchto neškod
ných písmen vznikla a vtiskla svou tvář nesmazatelně na papír.
Tisk je velmoc, která ve svých tenatech drží lidskou společ
nost. Věrnou fotografií dnešního člověka jsou jeho noviny, Ča
sopisy, knihy.
Kterýsi kněz kázal, že kdyby byl ďáblem, neposílal by lidi
zabíjet, krást, smilnit, znesvěcovat neděle, nýbrž dal by jim do
rukou špatný tisk. To ostatní by již časem přišlo samo.
Nežijeme někde na nějakém pustém ostrově, abychom si
mohli dovolit luxus nevěnovat denně aspoň několik chvil četbě.
Žijeme ve světě a mezi lidmi a proto musíme vědět, co se kolem
nás děje, jaká je situace u nás i jinde. Číst je třeba již kvůli
obraně. Nebudeme-li čisti, uškodíme tím jen sami sobě, nebof
naši odpůrci ti budou číst stále — ne to, co by je přivedlo
k pravdě — nýbrž svůj tisk, se svými názory, ideami, neprav- t
dami. Nenajdou-li nikoho, kdo by je z jejich bludu vyvedl,
upevní se tím jen v nesprávné domněnce, že oni mají pravdu.
To však neznamená, že musíme číst všechno, co se nám dosiane do rukou. Naší povinností je čisti jen věci dobré a hod
notné, které nás Kristu a jeho učení nezcizují, nýbrž blíže a
těsněji přivádějí. V našem čele stojí dost povolaných osob, které
musí a mohou číst vše, aby svým upozorněním zabránili špat
nosti a nesprávnosti článku či knihy a aby se nerozšířilo zlo

v mnoha duších. Spoléhejme na ně, Duch svaty je vede, a čtěme
jen to, co oni nám doporučí a řiďme se jejich pokyny, abychom
mohli dobře hájit svoji víru proti útokům nešlechetníků.
Podobně to platí též o divadlech, filmech, tanci, sportu a pod.
Leckdo by snad namítl, že kdo se nechce zkazit, ten se nezkazí
a proto může vidět a znát všechno. Ne tak! Jed podávaný v ne
patrných dávkách také působí smrt, nebo alespoň silnou otravu,
při které se člověk dlouho potácí mezi životem a smrtí.
Dnes můžeme již docela dobře tvrdit, že máme nejnutnější
potřebu katolického tisku krytou, jde o to, aby katolíci svůj tisk
znali, jej rozšiřovali a hlavně podle něj žili.
\]e vždycky dosti pouště pro toho, kdo je jí hoden.«

(Arnošt Psichari.)

Samota je domovinou silných! Naše mlčení je ukazovatelem výše naší činnosti. Dobro nedělá hluk a hluk nedělá
dobro. Mlčení bylo vždy chloubou velkých světců: v klášteřích
je ukládá řehole, mělo by se však zachovávat všude, kde chce
me práci plodnou.
Co se vyžadovalo na oslavu klidu zbraní a k uctění nezná
mého vojína? Minuta, tři minuty ticha, mlčení. Mlčení, které
však následuje po vítězství: chápemc-li však věci správně,
pak mlčení plodí vítězství. K přeměně světa Písmo svaté
vyžaduje jen jednu věc: ne geniálního dobyvatele, ne zákono
dárná shromáždění, ne úžasné plány; nic takového. Vyžaduje
pouze půl hodiny mlčení.
— A to je všecko? Pouze tolik? Cožpak je nějaká souvislost
mezi rozhodnou přeměnou světa a půlhodinkou mlčení?
Je tady vnitřní souvislost. Člověk se nemění, protože ne
uvažuje. Kdyby uvažoval, nezůstal by ani minutu takový, jaký
je. Marnotratný syn se nezamvslil až do chvíle, kdy se musel
krmit žaludy. Když byl nucen shýbnout se po nich, zamyslil se.
A hle, hned je připraven k návratu, hned je vzhoru: Surgam
et ibo ad patrem! — VSTANU A PÜJDU K OTCI! —
Konec! Vstanu a půjdu.
R. Plus.
Šel student, vysokoškolák, na stu
die do Brna. Najal si byt a liboval
si: Laciný, teplo, „otomán“ a fran
couzská pohovka. Když přišel z před
nášky. odpočinul si na té pohovce.
Zvykl si a pohovka se vedle oběda
stala nepostradatelnou životní po
třebou. Na ni se utíkal v „staro
stech“ i místo návštěvy přednášek.
Jenže při zkouškách zaznamenával
záporné score, což dopálilo jeho ro
diče. Ale on je uklidňoval: „Nedá
se nic dělat. To jsou hospodářské
podmínky a ty vytváří můj život.
Já za to nemohu.“ Ale otec rozhodl:
..Marš z toho bytu ven. Najde se ji
ný.“ Našli jiný — bez pohovky, bez
„otomanu".
Co však dělat, je-li člověk zna
ven? Vždyť je zde postel! Neléhával
tedy student na pohovce, léhával na
posteli a záporné score při zkouš
kách se mu podařilo udržet. Žel, ro
diče přestali mít pochopení pro „vliv
hospodářských podmínek“ a nechali
svého syna na holičkách. Starý prý
je už dost a oni prý se na něho
zbytečně dřít nebudou.
Studentovi nastaly zlé časy. Chtěl
dostudovat. Starost o denní chléb

však studenta vysilovala Bylo po
studiích. Vlivem nedostatku „hmot
ných prostředků".
Na „hmotné prostředky“ lze se dí
vat jako na prostředky, nebo jako
na příčinu, jak se na to dívají ma
terialisté. V prvém případě, chybi
li mi ..hmotné prostředky“, zabra
ňují, abych nemohl konat, co
jsem chtěl, v druhém případě vy
tvářejí můj život, na jehož běhu
nemohu nic podstatného změnit.
Zmíněný student neprospíval, pro
tože byl líný.

Někdo tluče na dveře mého bytu.
Hasiči. Prosí o příspěvek na novou
stříkačku. „Že se vám chce,“ poví
dám, „v tom psím čase.“
..Jo. to se nedá nic dělat.“ ..Vždyť
jste sbor dobrovolných hasičů. To si
nemůžete dělat, co, sami chcete?“
„To by tak vypadalo. Pravda, k ha
sičům jsme šli dobrovolně, teď však
musíme poslouchat. Neposloucháš
— ven! Nemáš zde co dělat.“
Václav.

Montgomery před bitvou
u El Ameinu.
V Paříži byl právě uveřejněn
denní rozkaz, který vydal generál
Montgomery před bitvou u El Amei
nu. Rozkaz se končí slovy:' „Prosme
všichni Hospodina zástupů, aby nám
dopřál vítězství.“

Pokorné vyznání.
Jádro lásky světa je v citu.
Jádro lásky k Bohu je ve skutku.
Dvě věty, na které Marta náhodou
narazí při unavujícím večerním učení.
Jak se sem dostaly? A vlastně — jak
zní?
Jádro lásky světa je v citu a lásky
k Bohu je ve skutku? Snad! Marta
nad tím ještě nikdy neuvažovala.
Žije a přemýšlí — Bůh tím projevil
svou nekonečnou dobrotu k lidem —
nechává je svobodně myslet.
Marta miluje lidi ve svém okolí.
Vždyť každý je tak krásný svým způ
sobem.
Matka — věčně laskavá, a ovšem
věčně ustaraná, ale i napomínající —
někdy se v Martě zvedá divný nový
prvek. Až se ho mnohdy zalekne; Čím
to. že se jí chce odporovat? Vše se zdá
náhle nepřátelské, cizí, to neznámé ji
dusí, chce se vydrat ven, ale přemože
no umlká, neboť slza v matčině oku za
drží jak silná, nezlomná hráz, veškerý
ten rozbouřený odpor. Ústa, brána mat
činy lásky, propustí vděčná slova: »Bůh
zaplať — Marta zůstala opět mojí.« Je
snad jádro lásky zde. v onom matčin?
mlčení, v jejích slzách, v jejích modlit
bách, v trpělivém přebírání růženco
vých perel a v prosbách k Matce Boží?
Marta nad tím ještě nikdy neuvažo
vala.
Otcova láska k Martě, ta sebevědo
má, a opět snad ani nepoznávaná a
přec tak něžná jako pohlazení májové
ho vánku. Denní těžká práce, návrat
k rodině a Martu věčně udivující otcův
zájem o bezvýznamně drobné záleži
tosti členů rodiny, to vše otci samozřej
mé, je jí tak daleké: kde bere sílu,
úsměv, vlídná slova — lásku? Snad ne
opět v Bohu? Nedělní vztáhnutí ruky
po misálu, pokorné sklonění hlavy, ce
lého těla, to sražení na kolena před Nejvyšším. se náhle nevtíravé vkresluje do
Martiných očí.
I sehe ted vidí před Neznámým, to
lik uctívaným a někde tak málo pozna
ným. Vždyť i jí je přec nedostupný,
snad jen teď. kdy Ho cítí u sebe, až
v sobě, v té duši, tolikrát se bouřící
Jeho přirozenému řádu, snad jen teď
o Něm vpravdě ví.
Do očí jí bijí tisíce zdvižených rukou.
Úpicích očí a prosících rtů. Výmluvné
výkřiky nemocných — kolik jich už
slyšela — v té chvíli se jí zdály znít
nejkrásnějšími variacemi v rozechvělém
nitru. Hřmí, tlukou v ní a udiveným
Martiným zrakům se odkrývá vzácné
pozadí všech lidských bolestí.
Ó, Ty Milosrdný, dopřei Martě síly,
neboť se vyznává z velkého hříchu —
nepoznané lásky.
Věra Veselková.
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Alojz Stankovič:

NEZNÁMÍ HRDINOVIA

Bude pokračovat ako dosial’... alebo viac ...
Stane sa kňazom v civili...
Či nie je to jasná cesta? On si móže na ňu
usmerniť celý život, všetko úsilie . . .
A Stáno? Pravda, ten sa vyhýba odpovedať,
ale dá sa vycítit, že je s týmto problémom už
dávno na čistoin ...
Len ja! Len u mňa je to tragické!
Otecko je přesvědčený, že prevezmem pod
niky. Je pravda, rozmýšlal som, že by som vy
budoval z toho opravdivý, křesťanský pod
nik ... Chcel som prakticky ukázat*, aké vzne
šené sú naše křesťanské zásady a aký blažený
je zaměstnanec i zamestnávatef, ked sa dósledne uplatňujú. Mojím ideálom bolo získat
Kristovi robotníkov, ale i obchodníkov a priemyselníkov ... Ukázať, že náboženstvo patří
aj do tovární, ale i na burzy, do obchodných
domov a bánk . . . Už mnoho ráz videi som před
sebou velké závody, priemyselné mestá, ko
losy tovární... V nich šťastných robotníkov . ..
a všade kříž, obraz Krista-Kráfa ... Ale celý
plán má vefkú chybu!
Jeho iniciátor je tak slabý, že by ho zisky
a úspěchy strhly tam. oclkiaf sa horko-ťažko
vymotal. Ano. viem. že nie som prvý ... Mnoho
je takých, ktorí podobné smýšlali. . . nezafažení starými putami ... A kde sú tie továrně?
Kde je ten nový svět?
Všetcí i i I ndia zakotvili v peniazoch a ne
vykonali nič! Keď dosiahli úspěchy, mnoho
ráz právě pomocou církvi a veriacich. začalo
sa im to páčiť a pomaly zabudli na svoj póvodný ciď. tak ako mnolií zabúdajú. načo
přišli na svět... Vybudovali si pře seba nád
herné podniky, zaistili zisk, stali sa velkými
pánmi a dnes nielenže z plánu nič neuskutočňujú. ale pomaly aj zabúdajú. že raz holi katolíkmi . . .
Viktor nestačil dokončit svoje úvahy. Právě
v najlepšom ho vyrušil Stáno. Srdečne si stisli
ruky na uvítán ie v no vorn školskom roku a
ešte srdečnejšie sa porozprávali. ..
— Počuj, Stáno, nie je tu tvoj otecko? -—
přišlo na mysel’ Viktorovi medzi rečou. —
Myslím, že som ho videi.
— Áno. Dostal zdravotní! dovolenku. Tro
cha je přepracovaný. Jeho nervy si musia od
dýchnut* ...
— ... ale teraz vám poviem novinu! — do
lete! právě natěšený Vlado a ešte prv. ako sa
přivítali, začal:
— Do nášho města majň prísť páíri-reholníci.
— Reholníci? Výborné! Budú držať misie?
— Ale kde! Natrvalo.
— Ták? Nehovoř! A vieš to iste?
— Hej. rozprával som sa s jedným pátrom.
Už kúpili jednu budovu a teraz dokončievajú
opravné práce ...
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— Musíme ich pozriet! Čo, Stáno?! Velmi
sa těším .. . Vieš, už som všetko poču 1 o reholiach. A zaujímavé. Boly to alebo vefké chvály
alebo ešte váčšie nádavky. Ale ešte som ich
nevidel. .. Vefmi som zvědavý, ako móžu vvzerať ...
*

— Tak, čo povieš, Viktor? Toto je ten ře
holný dom, alebo, ak chceš, kláštor.
— Stáno mój, ak ti mám pravdu povedať,
nie som nijako nadšený. To je celkom obyčajný poscliodový dom. ani nie na j no vší. A
predsa .. . Řehola, kláštor ... to bol pře mňa
úžasný pochop.
— Ach, tak! — zasmial sa Stáno. — To bu
deš sklamaný aj vnútri. Tým pátrom tiež nevidno na tváři nič zázračného.
Chlapci otvorili bránu a vkročili. Přešli dlhšou chodbou a na konci žahli do prava. Tu sa
jim naskytol zaujímavý obraz. Vlastně — nič
mimoriadneho.
Niekofkí murári a robotníci robili rozličné
opravy. Jeden stál na rebríku a kládol vede
me. iní hoblovali čosi na boku a murovali dve
ře do prerúbanej steny.
— Stáno, nepomýlili sme si dom?
— Nie. neboj sa.
— A čo sú toto za 1’udia?
— Predsa rehofnici ...
— Ako si povedal? Rehol’nici? Ale choc'.
Ako možeš robiť také vtipy.
— Vtipy? Pozři, tam už vidíš i niekolkých
pátrov v reverendách. Lebo iste len šaty ta
pomýlily. Toto sú totiž fratři a im by bola při
práci reverenda velmi nevhodná.
Právě prichádzal od dvora starý páterko
v poriadne zašpinenej zástere. so šoférskou
čiapkou na hlavě. A velmi fúkal na všetky
strany, lebo tlačil před sebou poriadny fúrik
malty.
Viktor sa zasmial. — Cha-cha-cha-chá! To
je výborné! A toto sú tí. ..
— Len sa nesmej, Viktor. Tento starý páter,
na ktorom sa smeješ, je jeden z najchýrneiších kazaiefov. A dobrý znalec ludí. Ked' bvval v hlavnom mesie. chodili k němu 1’udia
v celých húfoch. Bolo tam ako v čakárni u zubného lekára. Věru, velmi svátý člověk.
Starý páter, ako sa blížil, narazil fúrikom
na kraj došky, kforá viedla na nízké lešenie.
Nijako mu to nešlo cfalej. Vvsúkal rukávy, rozohnal sa znovu, ale zasa nič. Složil teda fú
rik, utřel si tvář od potu a pozřel sa dookola.
Vtedy zbadal Stana, a Viktora.
— Ej, aby vás! Pozři me ich len... Ja starý
cap sa tu mořím, a oni by nepomohli. Ved aj
načo! Pomyslia si: Ešte sa ten starý s fúrikom
vysype, budeme mať dobríi zábavu. Potvorskí... Študenti ste, čo?

— Hej. — přiskočili chytro chlapci a po
mohli fúriku na lešenie.
— A ako viete. že sme študenti? — pytal sa
Viktor.
— No veď to by len študent nechytil ani
motyku do ruky. Ten len na huncútstva a revolúcie, čo? Veď ja som bol tiež študentom,
— zasmial sa páter. — ale o tom si ešte poho
voříme.
— Přišli sme sa pozrieť. ako to v kláštore
vyzerá, — osmělil sa Stáno.
— To je pěkné od vás. Pravda, ešte nie sme
zariadení. A cez rekreáciu aj nám starým
dobré padne trocha telesnej práce. Ale zaklop
te na tie dveře. Tam je jeden mladý páter. Ten
sa s vámi porozpráva.
Viktor zaklopal na označené dveře. Ale »vof110« ozvalo sa akoby zpod zeme. Chlapci ne
smělo vstúpili do malej. jednoduchej izbičkv.
Poobzerali sa dookola, a hněď nad stolíkom
upútal ich nápis: >Gaudete in Domino; iterum
dico vobis, gaudete!«
— Len si posadajte. ako doma — ozval sa
znova hlas zpod zeme.
Opatrné sa ohliadli. ale neviděli nikoho.
Len slabý šramot vychádza! zpod postele.
Keď sa tým smérom ohliadli, uzřeli na svoj
najvačší úžas — nohu. No, teraz už nečakali
dlho. O chví Tu sa objavila druhá, potom po
krčená a poplétaná reverenda a hněď nato pra
ch om pokrytá tvář.
— Veď sa ma nemusíte bát. Nie som kanibal
— usmial sa páter, kcd sa chlapci překvapené
pozřeli na něho. — íba som si dokladné vyriadil
izbu, — pokračoval a vytriasal prachovku von
oknom. — Hned" sa dám do poriadku. ZatiaT sa
móžeme dobré porozprávať. Ale prečo si nesadnete?
— Keď ...
— Ach, vidíte, už som aj zabudol, že nemám
tu ešte stoličky. Musíte si sadnúť na postel’. Ale
opatrné, lebo sa v nej ešte nevyznám ... A čo
sie vy inak za chlapcov?
— Študenti.
— Študenti? Myslím, že so muž o vás počni.
Bolo čosi v novinách. Nepískali ste na nejakom
filme?
— Ba, a ešte ako! Totiž i umí Stáno, ten to viedol. Ja sa volám Viktor.
— Hm . .. Viktor? Viktor. To je pěkné měno.
A kébv som ťa tak o niečo poprosil?
— Velmi rád, páter, čo len móžem. Mój otec
je .... Nic, nič.
— Jeho ani nepotrebujem. Ale iy sa mi zdáš
dost obratný. Počuj, nie si trochu hanblivý
před fudmi?
— Nic, páter, ale kde!
— No dobré. Zajtra budem na študentskei
omši kázat o misiách a po omši by som chcel
urobit’ menšin sbicrku. Aspoň zistím, aký záujem majú študenti o tuto otázku. Ty sa. myslím,
dobře učíš, pravda?
— Áno.

— Teda ty by si mohol potom při dverách vyberaf. Dobře?
— Áno — odvětil Viktor, hoci to mu už bolo
nepříjemné.
— Tak příď před omšou ku mne. Vtedy ti
poviem ostatně. Nie je ti to azda nevhod?
— Nie, vobec nie, — odpovedal znovu Viktor
a začervenal sa.
*

Viktor nemyslel viac na nič iné, len na to, ako
bude zajtra vyberať. To málo byť po prvý raz.
aby on verejne vyberal. Bol natolko rozrušený,
že sa šiel prejsť do parku, aby sa uspokojil. Ale
právě tu to začalo na něho doliehať so všetkých
stráň.
— Čo? Ty, Viktor, syn továrníka, ty budeš
vyberať? Budeš stáť při dverách s pokladnicou
v ruke ako žobrák? Cha—cha—cha. A nehanbíš sa? ozývalo sa mu v duši.
— Nie! — odporoval sám sebe — prečo by
sem sa hanbil? Či je v tom niečo zlého?
— Che-che-che, a budeš čakať, ako ti budu
tie haliere hádzať? Ako psovi koštiaf? Na, tu
máš, aby si neplakal... Hej, daj mu tam něja
ký piiták . .. Tie poznámky, čuješ? Veď poznáš
študentovi »Nie, aby si to přepil!« »Bude mať
zasa na týždeň čo fajčit.« »Čo? Ja dávám žobrákom len na prvého. Příď vtedy!« . •. he, a
to na misie?!
— A právě preto pójdem, že je to na misie!
— Uvidia ťa všetci známi... I kamaráti,
s ktorými si chodil po krčmách. To bude zába
va! A čo profesoři? Rozumieš, profesoři? Aj ten
z dějepisu. Čo bude hovořit na hodině? Před
všetkými ťa vysmeje!
— Ale čo si td namýšfaš, hlúposti! Ten vóbec
nechodí do kostola.
— Móže ťa z ulice uzrieť! Aj iní 1’udia. To
bude divadlo! Pán Viktor, nádejný milionář,
cha-cha-cha ... Prídu sa na teba pozrieť. Aj
otec, aj služky, aj celý personál. A ty sa budeš
červeň ať ...
— Jej, to bude predsa len nepříjemné ...
— No, vidíš! A prečo by si to mal robit? Ved
si už vela vykonal. Tolko azda nik. A čo robia
druhí? Nech si to oni vezmú ...
— Hej. Kolkí ešte nič nevykonali?! A veď ja
to móžem fahko vynahradit. Dám vačšiu su
mu ... Tol ko aj tak ani od všetkých nevvberiem. Ale čo poviem pátrovi? Joj!
— To je jednoduché. Povedzme, že ti rodičia
zakázali.... Že si ochorel, že ti zle přišlo ...
— Nie! Nie! To rozhodne nie. Nepoviem! Ne
lni dem klama ť!
— Ale veď ti to rodičia móžu zakázat. ..
— Nič! Na to sa nedám. A dost. Pójdem.
1 keď sa celý svei převrátí a všetci budú prstom
ukazovat. To je fahko demonstrovat proti fil
mu, zapískat si, zakričať ... Ale přemoct sa!
Musím! Aj On sa premohol. Hej, pójdem.
Zahryzol si do peří...
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— Páter, vybral som velmi málo. Ale predsa
viac, ako som myslel — hlásil Viktor po omši.
— Dobře. Ale vieš, že si predsa dosiahol viac,
ako keby si doniesol za koš peňazí?
— ???
— Lebo si sa premohol. Už včera som si dob
ře všimol, ako zápasíš. Ba bol som překvapený,
že si dnes ráno došiel.
— Máte pravdu, páter. Ani neviem, ako som
sa predsa rozhodol. Možno mi ani neuveríte, že
to bol pre mňa fažší zápas, ako odučiť sa od
fajčenia. Ale ráno prišiel som už cclkom od
hodlaný. Dokonca, aby som sa ešte viac osmělil
a privykol pokoře, vypýtal som si z kláštora
stol a sám som ho preniesol na chrbte do kostola
cez najfrekventovanejšie ulice.
— To bolo vel’ké víťazstvo. Ale ja som mal
dojem, že ešte ani pri vyberaní si nebol celkom
odhodlaný.
— Neviem, čo to na mňa přišlo. Len čo začali
Fudia vychádzať ... Akoby sám diabol prišiel
ma pokúšať. Chcel som ujsť, alebo schovat sa
niekde... Neviem, možno, že druhý by nikdy
nemal také myšlienky... No mňa len tak trha
lo. Ale potom přišla pomoc shora. Vtedy som sa
tak hrdo postavil, ako by som už ani nebol na
iejto zemi. A tým hrdejšie, čím sa viac usmial
nějaký známy. Zdálo sa mi, že vtedy mi niekto
přivolal: Výborné, Viktor, výborné. Len sa drž.
— Ďakujem ti. To je to, čo som hTadal. Z teba
móže byť velký člověk. Či si si vóbec uvědomil,
čo znamená tvoje měno? Viktor, to je vífaz. A
teraz opravdu: Zvíťazil si!

1
Kto nás teda odlúči od lásky Kristovej?
trápenie? alebo súženie? alebo hlad?\
alebo nahota? alebo nebezpečenstvo? ale
bo prenasledovanie? alebo meč? Lebo pře
svědčený som, že ani smrť, ani život, ani
anjeli, ani kniežatsivá, ani mocnosti, ani
přítomnost, ani budúcnosť, ani mohutnost,
ani vysokost, ani hlbokosť, ani nijaké iné
stvorenie nebude moct odlúčit nás od lás
ky Božej, ktorá je v Kristu Ježíšovi, Pánu
našom. (Rim. 8, 35—59.)

O niekoíko týždňov sa Viktor osmělil koneč
né a zastavil na ulici Stana.
— Počuj, Stáno, mám taký dojem, že skrýváš
před všetkými nějaká tajnost...
— No a?
— Teda sa nemýlím?

— A prečo sa mi nezdóveríš? Sme predsa
priatelia.
— Vieš, Viktor, každá vec má svoj čas.
Ostatně, tebe to móžem prv povedaf. Už som
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i sám chcel. Ale predbežne ostane to len pre
teba, dobře?
— Samozřejmé.
— Nuž počuj, ja sa chcem stať...
— ... rehol’nikom?
— Áno.
— To som vedel! To som vedel! Tušil som, že
niečo takého chystáš. Ale ako ti to mohlo příst
na um?!
— Čo? Neschvaluješ azda?
— Ani najmenej.
— Ako? Ä to hovoříš ty, Viktor?
— Hej, ja. A stojím za tým.
— To som nečakal. A prosím fa, čo máš proti
rehol’nikom?
— Ja? Nič. Právě naopak. Velmi mi imponujú. Ale to nie je pre teba! ísť do kláštora, tam
za zahrabat. Takých 1’udí, ako si ty, třeba vo
svete...
Viktor, a to ty tak hovoříš? Tieto staré
rozprávky? Teda keby som šiel za obchodníka,
inžiniera, lekára, profesora, to by si schvalo
val ...
— Nuž, vieš ...
— A kňazský stav si ani natofko neceníš?
— Pozři. Stáno! Cením ... Ale myslím, že my
máme iné poslanie. To vidí aj Bolí. A preto Mu
i stále ďakujem za to, že mi nedal kňazské po
voláme.
— Dobré! Teda do viděnia. Nemáme čo hovo
řit. Ale dúfam, že keď budeme najbližšie spo
lu, budeš mat už iné názory.
To Viktor nečakal. Stáno ešte nikdy tak neodišiel. Musel byť velmi sklamaný. Zaiste před
pokládal, že Viktor bude držať s ním, i keby
celý svět bpl proti.
— Veď som já len sprosták! — hutal Viktor.
— Ako som len mohol tak táraf!
Namrzený sa obrátil a kráčal pomaly domov.

*
— Mladý pán, milostpaní vás volá, — hlá
sila pri dverách chvžná.
Viktor vkročil.
— Áá, Viktor je už tu? ... To si rýchlo pri
šiel. Vieš Čo, ak máš čas. choď k oteckovi do
kancelárie. O chvílu pojde s nějakými pánmi
na prehliadku nových podnikov.
— A čo by som tam robil?
— Připojíš sa predsa k nim.
— Neviem. načo mi to bude, — povedal tro
chu neúctive.
— Ale, ale, Viktor. Veď už nebuď taký. Za
rok si hotový člověk. Akože budeš potom ob
chodovat, keď sa nezaučíš?
— Mamička! Rozuměj predsa! Ja nebudem
obchod nikom!
— Ale, čo by si nebol! To si len teraz namýšfaš. Neskór si to aj sám obfúbiš. To vvnáša mi
lióny.
— Vykašlem sa na milióny! — rozzářil sa už
Viktor. — Načo sú mi milióny? Ja si vyberiem
také povolanic, aké sa pre mňa hodí. A nik sa
mi nebude do toho miešať!

— Jej, jej, pozrime sa! Čo sa to odrazu s te
bou stalo? Už si aspoň rok takto nehovořil? No
ale pravda ... Isteže, Viktor ... Ty si vyberieš
povolanie... My ti chceme len poradif. No a
čím by si tak chcel bvf?
— Čím, čím? To je už vedlajšie ...
Tu pochytila Viktora škodoradostná myšlienka. Musí niečo povedať! Hej, niečo. čo by všetkých tak ohromilo, že by mu dali pokoj.
— Čo by ste na to povedali, keby...

— Keby?
— no, — no, keby .. • povedzme ... lim. čo
tak ... keby som na příklad išiel za kňaza?
— Ako? Ako si to povedal?
— Za kňaza.
— Myslím, že ti nerozumieni dobře, — iiútila
sa dc úsměvu matka.
— Prečo? Nemohol bv som byť kňazom?
— Ale ...
(Pokračování příště.)

Je možná jediná řeč na světě?
K článku J. Filipa.
Za pět hodin může být Pražan vlakem v Drážďa
nech, za sedm hodin ve Vídni, za dvaadvacet hodin
v Paříži a za pět dní v Novém Yorku. Povrch země
koule se podstatně zmenšil, pojem dálky ustavičně
couvá.
Bohužel, těmto fysickým možnostem neodpovídá
vývoj duševní, mravní. Jak daleko má bratr k bratru,
jak daleko člen jedné politické strany k členu druhé
strany, jak daleko poštvala zášť člověka vůči člověku!
Jak dalecí jsme si, jak vzdálení! Národnost/ jazyk
jest jedním z těch mnoha dělítek, proč si nerozumíme.
Měl jsem to štěstí dostat se na nucené práce do Ně
mecka. Bylo nás v takové továrně na dvacet, padesát
tisíc. Francouzi, Rekové, Italové. Španělé, Rusové, Po
láci, Marokánci, prostě kdekdo. Promíchali nás a nyní
to začalo. Dny dlouhé, nekonečné. Vedle tebe Holan
ďan, napravo Ital, nalevo Španěl. Všichni jsme lidé,
všichni máme domov, všichni máme své zájmy, strasti
a radosti a cítíme, jaký je nesmysl v tom, že dřív
jsme si všelijak představovali druhého. Člověk by
chtěl jít od jednoho k druhému a zeptati se: „Odkud
jsi? A co jsi dělal? Co tvoje rodina? A proč vlastně
jste nám nepřišli na pomoc a proč vlastně jste proti
naší zemi štvali a proč vůbec je válka? A což, nemohli
bychom si teď ruce stisknout a říci si: už nikdy válku?
Pojďme všichni domů a říkejme všichni těm, co byli
doma: viděl jsem Italy, viděl jsem Němce, Rusy,
Francouze, všechny. Každý mluví svou řečí a každý
má své sny jako my. Ne! Nevěřte těm. kteří štvou
jednoho proti druhému, všichni jsme lidé, všichni
stejní v lásce i slabostech i v sobectví.“
Tak si to představuješ. A skutečnost? To všechno
si musíme jen myslit, nikdo to neřekne druhému,
protože — protože si nerozumíme. Dělí nás přehrada
řečí. Každý mluví po svém. Láme se němčina, láme se
francouzština, angličtina. Ale jaký je to hovor? Jsou
tu studenti, úředníci a nejsou zrovna hloupí ti lidé,
ale co je platné učit se řeči mrtvé z knih, gramatik
a slovníků, Bože, vždyť to není řeč, to je toporný
jazyk. Ukazuje se, míchá se kdejaký výraz. Vy řek
nete: „To jsou nevzdělaní lidé. Vzdělanci se domluví.“
Tož jiný obrázek: Studentský 17. listopad. Kdo z vás
se zúčastnil nějaké schůze, kde se mělo debatovat?
Byli tam vzdělanci, horlivě se mluvilo anglicky, fran
couzský, ruský a Španělsky. Ale víte, jak to dopadlo?
Byl to vzdělaný zmatek. Tak nakonec se každému de
legátu tleskalo, jakmile řekl: „Ať žije Stalin, Beneš,
Truman" či něco podobného, a pak se křičelo: „Vivat
congressus!“ A to bylo vše. Tak to je a tak to bude.
Ono se řekne: „Zavedeme řeč některého národa
jako řeč oficiální.“ Ale kterého národa? To je ono!
Každý národ považuje svoji řeč za nejvhodúější. Ať
se učí druhý řeč moji. Prakticky tu je stav: chceš-li
do světa, uč se pět až šest řečí. To vyžaduje času, pe
něz — a výsledek? Zavane tě okolnost do Afriky, a
uč se arabsky — a zavane tě do Cíny, a uč se čínsky!
Cas! Cas! Chybí mi čas, voláme všichni. A zde se
utrácí se čas tím. že jednomu pojmu se učím v šesti až de
seti variacích. Všichni lidé mají stejné pojmy na ce

lém světě. Jistá věc, rostoucí a plodící ovoce, se všem
vybavuje na světě. Proč však tutéž pojmovost jeden
nazývá: arbor, arbu, Baum, strom atd.? Když myslíme
místo, kde se vyučuje, myslíme totéž. Proč říkáme jen
' jinou formu: schola, škola école, Schule, school atd.
Je to ekonomické?
A náhle někdo řekne: auto, foto, materie, energie,
doktor, medicína, stát a náhle si všichni rozumíme.
Jak to? Pro jeden pojem máme všichni jedno slovo.
Foto slovo bylo vymyšleno, uměle vytvořeno, shodli
jsme se na něm a — rozumíme si.
Mezinárodní jazyk není hříčka a utopie. Je to jen
logické domyšlení a dotvoření toho, co se vyskytuje
nahodile. Všichni lidé na světě se shodli, že místo vý
razů ruka, Hand, maino budou říkat: manu. Proč?
Protože všichni dávno říkají: manu-ální práce, manicura. že budou říkat ped (noha), protože dávno říkají:
PED-AL, PED-ICURA, že budou říkat Ocul (oko),
protože dávno říkají: OCUL-ÁRY atd. Když k tomuto
základu slovnímu přidáte gramatiku, máte meziná
rodní jazyk. Přečtěte si gramatiku a věnujte takové
zábavě měsíc svého času, který ztratíte planými řeč
mi, nečinným stáním, čekáte-li na autobus, tramvaj
a pak si vezměte noviny anglické, francouzské, ital
ské, španělské, rumunské, portugalské nebo latinský
nápis a čtěte! Naučili jste se mezinárodnímu jazyku a
máte klíč k živým jazykům. A jaký klíč!
Tohle, co vám říkám, není žádná propagace, ale
jedna z rad, které se vyplácejí. Takto utvořený jazyk,
který je vědecky vyvozen z existujících na základě
srovnávací vědy, vám otevře cestu do světa. Používal
jsem ho ve styku s cizinci a mohu říci, že se jím lze
dorozumět v celé Evropě, všude tam, kde jsou ti, kteří
vyrostli na základech latinsko-řecké kultury. Neříkej
te, že se nejdřív naučíte angličtině nebo ruštině. Ni
kdy se jí nenaučíte. Začněte s tím, co je lehké a pak
se učte těžší. Studium mezinárodní řeči jest úvodem
do studia živých řečí a hlavně latiny.
Anebo jinak. Zeptám se vás: „Co je to: absolutní,
subjektivní, solidní, centrální, ideologický, encyklope
dický atd...? Obyčejně se těchto slov užívá, ale neví
se, co znamenají. Studujete-li mezinárodní jazyk, učíte
se právě to, čeho potřebujete. T. zv. „cizí“ slova, toť
slova mezinárodního jazyka.
Když přišli lidé na myšlenku, že lze létat, zkoušeli
to různými způsoby. Nejdříve sestrojili balon. Pak
vzducholoď. Pak letadlo. Nyní budeme snad létat
v raketách. Každý problém lze řešit několika způ
soby. Na základě předchozích způsobů se sestrojuje
vždy řešení nové, lepší, které odstraňuje chyby řešení
předchozího. Tak je tomu i s myšlenkou řeči mezi
národní. Nejdřív sestrojili systém VOLAPÜK (1880),
pak ESPERANTO (1887), pak IDO (1907) a nakonec
OCCIDENTAL (1922).
Když se řekne: „Mezinárodní jazyk,“ každý vám
řekne: „Ano, ano, ESPERANTO.“ To jsem slyšel. Má
lokdo ví něco o Idu a ještě méně o Occidentalu. A
přece mezinárodní řečí jest v daleko větší míře systém
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OCCIDENTAL. Něco vám o něm povím, a povím vám
také, proč jsem stoupencem tohoto systému a ne
Esperanta, ačkoliv Esperanto jest známé a má více
stoupenců. P. Filip se na mne bude jistě hněvat a je
možné, že redakce bude dostávat dopisy, které budou
tvrdit, že Occidental jest nesnadný, že nemá litera
tury, že nemá tolik stoupenců, prostě něco tak. Ne
ukvapujte se, nevěřte každé propagandě, přesvědčte
se! V každém případě vám radím: Zajímejte se o me
zinárodní jazyk, je to idea, která si zasluhuje vaší
pozornosti. Vyžádejte si informace, případně učebnici
obou systémů a rozhodněte se. Esperanto a Occidental
jsou tolik, co starší bratr, který se narodil v 19. století
a mladší bratr, který se narodil ve století 20. V tom
je ten rozdíl a pokrok. Místo dlouhých polemik uvedu
znění všech mezinárodních systémů, a vy se rozhod
něte.
Kolapük 1880: Cifef klubama beviinetik niinom kopanales omsik, das al motofadel masela obsik ostitamon piikati ko litamags.

Esperanto 1887:La estraro de la internacia Unigó
sciigas giajn anojn, ke je Ja naskigtago de nia majstro
gi okazigos prelogon kun lumbildoj.

I

Ido 1907: La direktantaro děla internacidna Uniono savias da olua membri ke ye la naskodio di nia
maestro ol aranjos diskurso kun lumprojekturi.

Occidental 1922: Li direction del international Uni
on informa membres que ye li die de nascentie de
nor mastro it va arangear un discurs con projectiv
images.
Informace o Esperantu podává: Klub esperantistů
v Praze, Národní 20 (kavárna Louvre).
Informace o Occidentalu podává: Federalia (fede
race přátel mezinárodního jazyka), Praha-Žižkov,Dvo
řákova 25 (JUDr K. Šťastný).

\ *

Jak se mluví
V byzantském umění Církev předpisovala námět
a uspořádání obrazu i počet záhybů na rouchu.
Nebyl v tom žádný cit.
Byzantské umění je činnou součástí liturgie. Ikona
není pouhou dekorací, nýbrž aktivním prvkem litur
gie. Umělecké dílo nevyjadřuje individualitu umělce,
nýbrži modlitbu Církve. V poměru k přírodě je by
zantské umění idealistické, ve svém určení liturgické,
svou základní myšlenkou modlitbou, rovnoměrným
úkonem ducha a smyslů vylučujícím zatížení citové
složky duševní činnosti.
Modernímu umění výtvarnému ovšem nepředpisuje
Církev nic. A také toto umění upadá čím dál více do
subjektivismu, nedbá formy, vyjadřuje jen duševní
stavy a stává se tak irreálním. Je-li v tom nějaká
přednost, ať si posoudí každý sám. De gustibus non
est disputandum.
Trojjedinost je pojem zahrabaný. Dnes se jím ni
kdo nezabývá. Je to jedno, je-li Bůh trojjediný
nebo jsou-li tři bohové.
Trojjedinost Boží není pouhý pojem ani vymyšlenost.
Je to skutečnost, že jedna a táž přirozenost božská je
společná třem osobám. Skutečnost, která převyšuje
rozum lidský, ale neodporuje mu. Nikdo netvrdí, že
jedna božská přirozenost jsou tři božské přirozenosti,
ani že tři osoby božské jsou jedna osoba božská. Ale
věříme, že Bůh, ač jeden podle přirozenosti, je trojosobný. Pokládá-li se za zahraba'né všechno, co náš
rozum plně nechápe, je třeba pokládat za zahrabaná
také všechna tajemství přírodní, je třeba spokojit se
s běžným poznáním smyslovým.
S hlediska nevěřícího nejen že je jedno, je-li Bůh
trojjediný nebo jsou-li tři bohové, ale dokonce je
jedno, je-li bohů sto nebo tisíc, poněvadž jedenkrát
nic je nic, třikrát nic je také nic, stokrát nic je právě
tak nic jako tisíckrát nic.

Náboženství je poměr člověka k Bohu. Ten po
měr je různě vyvinut podle vyspělosti lidí a tak
rozeznáváme různé druhy náboženství: a) fetišismus, což je uctívání věci jako boha (na příklad
svátost oltářní) ...

Je pravda, že se v náboženském životě uplatňují různé
prvky myšlenkové a citové, zvyky, tradice, kmenové
a národní tendence. Úcta svátosti oltářní není fetišismus, poněvadž to není uctívání věci, nýbrž uctívání
Boha, přesněji uctívání Bohočlověka ve způsobách
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chleba. Kdybychom se klaněli chlebu jako chlebu, byl
by to ovšem fetišismus. A také by to byl fetišismus,
kdybychom se klaněli svátosti oltářní nevěříce ve
skutečnou přítomnost Kristovu pod způsobami chleba.
Ale to nikdo nečiní.

Po Bílé Hoře 1620 se vliv duchovenstva zvětšuje
a poddanství lidu se tím utužuje.
Že vítěz bělohorský stvořil novou několikačlennou
kurii stavu duchovního, nepadá podle. Pekaře na váhu.
Hlavní je, že na novém sněmu má de facto většinu
stav jediný, stav panský. To bylo způsobeno jednak
zničením politické váhy stavu městského, jednak ze
slabením rytířstva. Další obětí byli ovšem sedláci,
jichž se nikdo neujímal proti svévoli nové šlechty.
Ale to vše bylo politickým následkem nezdařené re
volty, tak zvaného českého povstání, v němž vedou
cím živlem byli Němci. Bílá hora uvedla český národ
do sféry románské, kde poddanství lidu se utužilo, ale
jinak by se byl dostal český národ do sféry germán
ské, v níž by byl prostě zanikl. Pokolení českých exu
lantů pracovalo pro krále pruského a osvobozovací
heslo emigrace se stalo Hohenzollerům, usilujícím za
Fridricha II. o získání království českého, jedním
z mravních titulů pruské dobyvačnosti. (Viz na pří
klad prosbu českých nekatolíků z Chrudimská k prus
kému králi r. 1774: „Abyste brzo přijíti ráčil — my
pak s bratry svými ze žalářů osvobozenými zapějeme
velebné Hosanna a nepřestaneme dříve na modlitbách
pozvedati rukou k nebesům, dokud Hospodin celé krá
lovství české pod moc a žezlo Vaší královské důstoj
nosti nepřivede.“)

Toleranční patent osvobodil nekatolíky od otroctví
katolíků
K vydání tolerančního patentu nepohnuly Josefa II.
nějaké důvody náboženské, nýbrž obava, aby nekato
líci nepodlehli lákání Pruska. Jeho „tolerance“ by
byla záslužným činem, kdyby vycházela z upřímné
touhy povznést náboženský život. Jak vypadala tole
rance v praxi, lze posoudit podle poměrů ve východ
ních Cechách, kde se někteří venkované prohlašovali
za izraelity, abrahamity, beránky (Lampenbrüder),
jimž vzdělanci říkali deisté. Císař dal některé vystě
hovat do Uher a jejich dítky a dědice vychovat po
katoličku, ba sáhl i k postupu příkřejšímu. Kdo se
přihlásil za deistu, dal mu vyplatit 24 ran holí, a tomu,
kdo jiného jako deistu udal, 11 ran, poněvadž prý ne
vědí, co mluví. Tedy i osvícenská tolerance měla své
meze.

Postavu slavného českého houslisty
Josefa Slavíka vytváří ve velkém
hudebním filmu řež. V. Kršky Jaro
mír Spal. (Foto V. Rosegnal.)
ností, jako drahá hračka pro toužící
dítě. Z okna vedlejší kanceláře je
zase vidět kouřící haldy, dlouhé
pásy ohraničených kolejnic, po nichž
zvolna sjíždějí plné vozíky — a to
všechno v mnohonásobném, perspek
tivním zmenšení. Tato titěrná stav
ba je jen malým výsekem z velké
ho počtu staveb nejrůznějšího dru
hu, které musí filmový architekt
pro jediný film postavit.
Pozor na písmenka!
Naši sazeči novin musí velmi dá
vat pozor, aby místo státotvorný nevysázeli stádotvorný.

Profesor V. P. Mlejnek: O dobové
hudbě ve filmu „Housle a sen“.
Dobová hudba pro Krškův film
„Housle a sen“ byla zcela jinou zá
ležitostí než v jiných historických
filmech. Řekl bych, že byla těžší,
protože její funkce je jednak nová,
jednak vysoce dramatická. Tyto dva
momenty bylo neobyčejně těžko
spojit tak, aby odpovídaly intencím
scénáře. Proto byl z omezeného po
čtu Slavíkových skladeb vybrán
koncert fis-moll, jenž je vlastně je
dinou Slavíkovou skladbou, kde se
prolíná snová romantičnost probuze
neckých dob se silnými dramatic
kými momenty. Úvod koncertu se
táhne celým filmem jako osudový
motiv, kterému jsou ostatní hudeb
ní části buď přímo nebo nepřímo
přizpůsobeny. Každá z dalších částí
koncertu zaujímá své vlastní posta
vení, zapojena co nejúžeji do dějo
vého rámce. Výrazově je Slavíkův
koncert velmi těžký, a proto bylo
jeho provedení svěřeno konc. mistru
K. Šroubkovi, který se svého úkolu
zhostil neobyčejně skvěle. Filmem
probíhají tři ústřední postavy hu
debních velikánů minulého století:
Slavíka, Chopina a Paganiniho. Zdá
lo by se. že je téměř nemožné spojit
tyto tři různé styly, ale po nalezení
spojovacího bodu snové romantičnosti pokračovala práce již velmi
dobře. Tak byla z množství Chopi
nových skladeb vybrána průbojná
Etuda g-moll, t. zv. revoluční, jejíž
charakter odpovídal nejlépe bouřliváckému temperamentu Chopinovu
i Slavíkovu. Pro lyrické záběry jsem
vybral dvě ze Chopinových Nocturn.
která byla složena v oné době se
známení Slavíka se Chopinem.Tech
nicky obtížná díla při synchronisaci
hrál klavírista Z. Jílek, v jehož po
dání je nejen brilantní technika, ale
i hluboký cit. Posledním historic
kým problémem bylo nahrání gregoriánského chorálu, komponované

Stáří země.
V prosincovém čísle britského vě
deckého týdeníku Nature líčí refe
rent N. T. F. Mott první sjezd ob
novené německé fysikální společ
nosti pro britské pásmo, který se
konal loni v říjnu v Gottingách.
Z themat, diskutovaných na sjezdu,
je mnoho čistě theoretických, včet
ně nového měření o stáří země; vy
plynulo, že země je stará 2.9 miliar
dy let s přesností plus minus tři de
setiny miliardy.

ho Fr. Škvorem. Chorál je dopro
vázen varhanami, jejichž rejstříky
musí odpovídat době. Jedna varhan
ní skladba, jež byla natočena, mše
komponovaná mnou, byla snímána
v hořovickém kostelíčku, kde jsou
ještě varhany z doby Slavíkovy.
V Praze byl výběr kostela velmi
těžký pro akustické nebo technické
potíže. Akusticky nejlépe vyhovo
val Husův sbor na Vinohradech, ale
tam jsou varhany moderní. Po pora
dách s varhaníkem, mistrem Vojt
kem. byly nalezeny rejstříkové
kombinace, odpovídající době, a tak
i tato překážka byla zdárně překle
O měšfácké zbabělosti.
nuta. Dobová hudba Krškova filmu
Byl zatčen katolík, byl vyšetřo
„Housle a sen“ je tedy nahrána opravdu dobově a tvoří s filmem ne ván, uznán nevinným a opět pro
puštěn na svobodu. Na tom by ne
dílný celek.
bylo nic zvláštního. Zajímavé^ jest
však toto: jakmile se jeho přátelé,
Co všechno musí postavit filmový kteří s ním spolupracovali v šíření
pravdy, dověděli, že je vyšetřován,
architekt.
posedí je zbabělý strach. Byly mezi
„Přistoupí k oknu a dívá se mlč nimi dokonce osoby práva dobře
ky ven.“ To je stručná poznámka znalé, které horlivě nabádaly zain
ve scénáři nového filmu řež. K. teresované lidi „k nezbytné opatr
Steklého „Siréna“, laikovi nic neří nosti“, ač si byly plně vědomy, že
kající. Herec prostě přistoupí k oknu jeho i jejich činnost byla před zá
a nic neříká. Ale je sledován vše konem naprosto nezávadná. Někteří
tečnou kamerou, která prodlouží z nich se již předem káli z domně
jeho pohled skutečně oknem ven. lého provinění, že si počínali neuvá
Na neštěstí je celá místnost posta ženě a nikterak se neostýchali za
vena pod střechou hostivařského přít, že vlastně pracovali pro prav
atelieru, který nemá oken, takže du a že se ochotně a zcela dobro
tato větička platí hlavně panu arch. volně nabízeli pro akci proti lži a
Kopeckému a všem jeho spolupra bezpráví. Ujišťovali celé své okolí,
covníkům, jako by říkala: Ukaž co že je takové věci nezajímají — totiž
umíš! Ukázali — a vyznamenali se. šíření pravdy! Když pak byl jejich
Před nevelkým oknem kanceláře spolubratr propuštěn z policejní
ředitele hutí vznikla rozlehlá stav vazby a přišel jako obvykle mezi
ba. kus černého Kladna v miniatuře: ně, vyloučili ho ihned ze svého kru
tovární komíny jako dětské hračky, hu. Utíkali před ním jako před bí
za nimiž se na zemi krčí pyrotech lou nemocí. Zakázali mu, že se s ni
nici a vykouzlují z nich těžké mi nesmí stýkat, protože prý ohro
chuchvalce dýmu, dlouhé střechy žuje jejich bezpečnost. — Zda by
železáren, vysoké pece, kabely, měla Kristova Církev statečné vy
dálkové parní topení, traversy, je znavače a hrdinné mučedníky, kdy
řáby, domy, konstrukce, věže, vše by takto jednali již křesťané z ka
ha—
vypracované do nejmenších podrob- takomb?
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Demokracie všedního dne.
..Ošumnělý námět,“ myslíte si.
„Dejme tomu,“ pravím já. Všeho
moc škodí. O demokracii se příliš
mluví, demokraticky se málo jedná.
Že ne? Podívejte se:
Přijdu k holiči, čekám a naslou
chám rozhovoru holiče se zákazní
kem. Hovoří o politické situaci a
shodují se. Vměšuji se do hovoru,
mám odlišný názor, — ale hovořím
jen se zákazníkem. Holič zmlkl. Má
strach.
Obchodník je horlivým přívržen
cem strany. Navenek to nedává znát.
Zakazuje, aby někdo z jeho příru
čích „ukazoval barvu“. Má strach.
Dělník nosí odznak strany. Pro
stranu pracuje. Synek studuje. Otec
se jde zeptat na prospěch — odznak
s klopy musí dolů. Má strach.
Stačí to?
Život je mnohotvárný. Rozličné
jsou situace, kdy je člověk téměř
donucen zapírat své přesvědčení. Ci
myslíte, že holičova obava, aby si
pro odlišný názor neodpudil zákaz
níka, je lichá? Je jednání obchodní
kovo, nechce-li aby se někteří lidé
jeho obchodu vyhýbali, nepodlože
né? Je bezpodstatné dělníkovo mí
nění, že v některých případech, ne
příznivě posouzen, by synkovi jen
uškodil?
Odpovědi jsou zřejmé. Zvykli
jsme si příliš, že mluví-li se o de
mokracii, myslí se na ministra, po
slance, stranu a podobně. Nevšíma
vě se přechází skutečnost našeho
prostého, mnohdy zatrpklého života.
Naše kritika se týká výše postave
ných. ne nás samých. Je v tom kus
povýšenosti.
Demokracie je nejen způsob vlád
nutí, ale i způsob jednání. Politické
strany a jejich představitelé mají
sloužit lidu. Ne sobě. Musí tedy
respektovat jiné, i přímé odpůrce.
Nečiní-li tak. je to jednání nedemo
kratické, Sobecké.
A takové jednání je časté i v na
šem prostém žjvotě. „Demokratickv.
nedemokratický “ jsou výrazy poli
tické. My jich v běžném životě ne
užíváme. Jsme více lidmi, než poli
tiky. Říkáme — čestný, nečestný.
Náplň je táž: Jednám-Ii s někým a
o někom, je moje jednání ve vzta
hu k jiným. Nemám na zřeteli jen
sebe. Jednat pak mohu mravně
správně či chybně, čestně či nečest
ně. — v politické mluvě: demokra
ticky Či nedemokraticky.
Vraťme' se však k příkladům a
pohlédněme kolem sebe. Kolik kla
mu. lži. přetvářky a až úskočnosti
můžeme postřehnout, díváme-li se
déle a pozorněji. Odkud to? Ze so
bectví. z prospěchářství jedněch,
z nedůvěry, z nevíry druhých, že
někdo by jednal jinak, než jak jed
ná většina. Na které straně je chy
ba? Zpravidla na první, ale mnohdy
též i na druhé: Jedni postrádají cti,
charakteru a mravního jednání,
druzí odvahy. Jeden pravdu před
stírá. druhý mlčí.
Na slova bližního se dnes příliš
nedá. Naše řeč je prázdná, planá. Je
zbytečná. Lidé se sobě stávají lho-
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. . . citujeme
V tom je tajemství Církve, že viditelná společnost z lidí složená je
zároveň neviditelným tělem Kristovým, takže celá oha viditelná spo
lečnost je oním neviditelným pozvedána, posvěcována a proměňována,
že všechno vnější v této viditelné Církvi se posvěcuje, když je přijato
v duchu víry v jedno tělo nás všech spojených životem účasti na Kristu.
O tom můžeme a musíme nějak mluvit, nějak to uspořádat, ukázat mož
nost oněch tajemných pravd, ale ony pravdy zůstanou tajemstvím. Zů
stane tajemstvím. jak je možné, abychom my lidé byli takto s Kristem
Bohočlověkem spojováni, takto jím skrze lidi a viditelnými znameními
k němu přivtělováni, abychom my hříšní a viditelní lidé s ním tvořili
svátou jednotu. Proto se modlíme ve vyznání víry, že věříme v jednu,
svátou, katolickou a apoštolskou Církev. Věříme, že je svátá, ač vidíme
mnoho nesvatého u lidí v ní, věříme, že je jedna, ačkoliv se jich tisíce
hlásí o velebnost býti Církví Kristovou, věříme, že je pro všechny, ač
koliv se lidé tak rádi přissávají k svému sobectví individuálnímu nebo
kolektivnímu. Věříme, že je apoštolská, ačkoliv apoštolově zemřeli, a že
trvá jejich pravomoc a poslání.
Dr Silv. M. Braito, Církev. Edice Krystal, Olomouc 1946, str. 296.
■

■

■

Základní otázky života se kladou málem stejně nám jako starým
filosofům. Cas, který nás od nich dělí, nám je ovšem představuje po
někud pod jiným úhlem a v jiném osvětlení. Cas je pro nás něco jako
tělo, něco velmi skutečného pro náš pozemský život a něco, co má
jakýsi smysl v trvání dějin. Lidstvo v něm prožívá drama, jehož roz
uzlení je na druhé straně našeho pozemského obzoru. A v tomto dramatě je lidstvo celkem, do něhož jsme my všichni zahrnuti, celkem
tajemných a složitých vztahů, které nás spojují s neznámými bratry
na odlehlých zatáčkách naší pouti. Žádný náš čin a žádná naše myšlen
ka není ztracena; a teprve na věčnosti, až budou zjeveny všecky věci,
poznáme pravou tvář svou i tvář svých bližních.
Jan Cep: Rozptýlené paprsky. Dominikánská edice Krystal v Olo
mouci 1946, str. 105.
■

■

■

Václav Kaplický: Rytířský národ.
Kwietetschegg ničí nohy ve vysokých botách na stole, v ústech tlustý
doutník, popíjí slivovici a vykládá uctivému Trupplovi:
..Tak vy chcete napsat něco o rytířskosti našeho národa? Moc zásluž
ný! To vám chválím. Ale neste moc tobrý novinársch, dvš to nevíte a
musíte si pro rosum zu mír!“
„Jde mi o to, aby to bylo autentické!“
„Ach so! Tak já fám to fysvětlím! Rytýrschkost, to je něco, co musí
být froseno, to je něco jako talent v muzice. Rozumíte? Někdo ten talent
má. jiný nemá. Rytýrschem se musí každý narodyt!“
„Jako na příklad náš rytíř Fousek!“
„Unsinn! Jak může být nějaký Fousek rytýrsch? Entweder je to Cech
a pak nený šádný rytýrsch. oder je to rytýrsch a neny Cech. A i dybv
byl. byla by to jen fýjimka, ale u nás je celý národ rytýrsch!“
„Skutečně?“
„Náš národ je rytýrsch vzhledem k ostatním národům!“
„Ach so!“
„Vy nic nechápete. Češi nyc nechápou. Já fám to fyložím. Musíme do
historie. Wissen sie. co to je historie? Pusta krajina, uprostsched hrad
a f nein rytýrsch. Kam se podýfal, všechno mu patrschí: pole, louky,
lesy, rvbnýky, fesnyce a fšichný podaný. Fzal si. co chtěl. Fšichni na
nej museli pracofat, fšechny mu museli být po fůli. Ius primae noctis,
wissen sie. Fšichni podaný se musili bát, prokazofat mu čest a milofat
ho. A tak rytýrsch zůstal náš národ až dodnes. Už tomu rosumí? No
Gott sei Dank!“
Z knihy Ďáblem posedlí, vydané nakl. Atlas v Praze r. 1946.

Dr Marco Weirich: Kardinál Newman. Krystal, Olomouc 1947, stran
80 cena 16 Kčs.
Pro různé technické svízele teprve nyní až po jubilejních slavnostech
Newmanových vychází tato knížka, ale není ztracena. Sbírka Vítězů je
opět obohacena o jedno číslo, a to jedno z nejlepších. Dobrý znalec
Newmanův podává tuto největší myslitelskou postavu katolicismu po
sledních dob. Kreslí jeho osobnost, líčí jeho hledání pravdy a jeho
konečné přistání v lůně katolické Církve. Ale kniha jde dále a uka
zuje. jak se snaží Newman odhaliti poklady katolicismu, jak bojuje
proti povrchnosti a prostřednosti a vybírá z hlubin katolictví poklady,
kterých tam mnozí ani netušili.

stejní. Co z toho všeho? Prázdnota
života, zatrpklost a — naivní očeká
vání lepší budoucnosti.
Díky Bohu, že to vše nemůžeme
vztahovat na každého. Bojím se
však, že na většinu ano.

Dr Silv. M. Braito O. P., Církev. Edice Krystal, Olomouc 1946. Stran
455, cena 150 Kčs.
Je známo, že Dr Braito se vnitřně i zevně vzpírá přívlastku profesorskosti. Jeho kniha o Církvi není jen obsáhlým vědeckým pojednáním,
nýbrž i svědectvím muže, který svou věc opravdově a hluboce prožil.
Léta zápasil s nesčíslnými problémy, jež jsou spojeny s mystériem
Církve. Hlavní zásluhoii Braitovou jest, že nepodlehl módám a sklonům
německé theologie, jež vyústily v jednostranné zdůrazňování vnitřní
stránky Církve, jako by její stránka vnější a viditelná byla pouhým
případkem a nenáležela k její podstatě. Podstatou Církve není ani
pouze její stránka vnitřní, duchovní a neviditelná, ani pouze jeíí stránka
vnější a viditelná. Svrchovaně nesprávné by bylo odlučovat Církev mi
losti od Církve autority, poněvadž ono vnitřní a duchovní je podle pří
kazu Kristova udíleno vnější, viditelnou hierarchií a vnějšími, viditel
nými znameními, to jest svátostmi. Tajemství Církve je v tom, že vidi
telná společnost lidí je zároveň neviditelným či mystickým tělem Kris
tovým. Církev je tajemství, to znamená, že metodou historickou a apolo
getickou, kterou autor mistrně ovládá, lze ukázat věřitelnost toho ta
jemství jako článku víry. V Církev je třeba věřit. Proto nauka o Církvi
náleží především do dogmatiky a ne pouze do apologetiky. Po přečtení
knihy nabýváme dojmu, že je to kniha nadmíru časová a jak kněžím.
tak laikům potřebná, neboť ze spleti předsudků, bludných a pokřive
ných názorů o Církvi nelze se vyprostit jinak než pronikavým studiem:
a to nám umožňuje právě kniha Braitova, jejíž hodnota je nejen v do
konalém zvládnutí látky, ale i propracování thematu do nejjemnějších
odstínů, které se snad nezasvěcenci budou zdát profesorskými, ale na
kterých právě záleží vše.
D. P.
Antonín Novotný: Praha „Temna“. Nakl. Atlas v Praze r. 1946, str.
316, 96 Kčs. Ilustrace a obálka Jana Konůpka.
Zajímavý úkol si zvolil Antonín Novotný, o němž se z doslovu knížky
dovídáme, že s několika jinými archiváři pražskými se probíral se zá
jmem starými zápisy z doby našeho baroka: podati čtenáři XX. věku
obraz jednoho desetiletí století XVI1L, a to toho, v němž byl povýšen
mlčenlivý kněz Jan Nepomucký za blahoslaveného a svátého (od roku
1719—1729).
Nemůžeme autoru upřít schopnost vmysliti se do pestrého života
pražských řemeslníků a umělců všeho druhu, obchodníků a mastičkářů,
veselých vojáků i bujné líné šlechty a do yšeho, co viděl soudobý občan
na řeholnících a pražském arcibiskupu, ale to všechno i při sugestivních
svědomitých kresbách Konůpkových zůstalo na povrchu. Je ostatně vel
mi těžké, ba nemožné podati obraz duše toho věku z pouhých zápisů ar
chivních, natož člověku, který není umělcem, když se to jen v malé
míře podařilo před lety AI. Jiráskovi, od něhož si Novotný vzal „místo
časového děje“. Duch doby, ani doby tak vzdálené od nás, se nedá jed
noduše vykonstruovati z řady sčítanců, i kdyby jich bylo k disposici
ještě stokrát více, než jich měl autor. Můžeme sice očekávati, že čtenáři
se ráz doby vytvoří během četby, ale to je naděje malá, když uvážíme,
že knížku nechtěl psát autor jen pro své přátele z archivu, nýbrž pro
širší vzdělance, pro široké kruhy čtenářů se neodvažujeme říci, neboť ty
by opravdu v knize sotva co nalezly na zub!
Snad čtenáře zláká obálka s krásnou kresbou sv. Jana Nepomuckého,
stojícího uprostřed stylisovaných jazyků, proměněných v plameny víry,
jakoby vyšlehlých z míst, kde byl světec českého baroka kdysi umučen,
ale knihou budou vcelku zklamáni. Marně jim autor namlouvá, že píše
„epos plné naturalistické pravdy“, každý uvidí, že to bylo jen zbožné
přání, po eposu tu není nikde ani stopy. Co je epos, co je naturalistická
pravda? Látka sama, i když v tomto případě se postavou arcibiskupa
Khiinburga nebo císaře Karla VI. nabízela pro epickou komposici, není
všemohoucí. Uměleckou pravdivost, i tu „naturalistickou pravdu“ jí
musí vdechnouti autor, a to bylo nad síly A. Novotného. Ale ani tím
přenesením „přes hradbu dvou staletí", ani očima vrstevníka, „prodchnu
tého duchem tehdejší soudobosti“, se neuspokojíme, neboť je otázkou
vkusu a názoru, zda náš současník zvolí pro evokaci zašlé doby vyjad
řovacího způsobu i slovníku starého, anebo zda spíše se vyjádří vytří
beným jazykem a slovníkem doby své alespoň tam, kde promlouvá sám,
kde necituje nebo nedává promlouvati osobám v knize vystupujícím.
Soudím, že autor zvolil cestu nešťastnou. Z knihy se sice dovídáme

25 let katolické university v Miláně.
Katolická universita Božského
Srdce (Sacro Cuore) v Miláně sla
vila v sobotu 7. prosince pětadvacáté
výročí svého založení. Z oficiálních
hostí byli přítomni kardinálové Pizzardo z Říma, milánský arcibiskup
Schuster a arcibiskup turinský Fossati, kromě toho ministr osvěty Gonella a biskupové z horní Itálie. Ba
silika sv. Ambrože, kde byla slou
žena slavná mše, už sama svou starokřesfanskou prostotou a monu
mentálností tvořila důstojné pro
středí, ačkoliv je nyní poněkud po
škozena válečnými událostmi, ale
jádro zůstalo neporušeno, hlavně
krypta se stříbrnou rakví sv. Am
brože, kamenná kazatelna a původ
ní oltář.
Odpoledne pak shrnul rektor P.
Gemelli, známý psycholog, celou
historii university ve svém projevu,
v němž ukázal nesmírné nadšení
prvních budovatelů, kteří s holýma
rukama se dali do práce. Byl to
hlavně P. Gemelli, nynější profesor
dějin filosofie Olgiati, dnes již
mrtvý Lodovico Necchi; a nezůstali
sami, neboť našli podporu u tehdej
šího arcibiskupa milánského Achille
Rattiho, pozdějšího papeže Pia XI.,
a u tehdejšího papeže Benedikta
XV., který podepsal zakládací listi
nu v den 7. prosince. Kromě toho
italští katolíci podpořili universitu
hmotně, takže brzy se mohla posta
vit na pevné základy a věnovat se
své práci, která je nyní ceněna všu
de, jak dokazuje velký počet te
legramů (na 250), které se sešly
k této slavnosti z celého světa. Po
zdravy poslaly nejen italské uni
versity, ale i cizí, mezi nimi paříž
ská Sorbonne. Svatý Otec v osobním
listě rektorovi vyjádřil své potěšení
a požehnal další práci.
V nynější době stojí universita
opět před novými úkoly, které na
značil ministr Gonella, její odcho
vanec. Právě svou aktivitou na poli
vědeckého bádání i výchovy charak
teru na základě křesťanské ethiky
a těsného přimknutí ke Kristovu
učení ukazuje, jak harmonický ce
lek tvoří věda a víra, které se na
vzájem doplňují, aby obsáhly vše
chny mohutnosti člověka a nevší
maly si jen jedné stránky na úkor
druhé.
Před válkou byla universita sku
tečně světovým střediskem; byli tu
studenti i z Cíny a Ameriky. Nyní
ovšem utrpěla válkou a sama bu
dova byla postižena bombardováním
v roce 1945. Z cizinců zde teď stu
dují hlavně Švýcaři, kromě ojedi
nělých vlaštovek z jiných zemí.
Vábí je nejen charakter university,
ale také někteří vynikající profeso
ři, jejichž jména jsou známa i u nás;
zvláště pak filosofie a discipliny, za-
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bývající se projevy křesťanské kul o „sošnictví", „líhopalech“, „obdankováných soldátech“, „zubatrhačích“,
tury v průběhu staletí, jsou na vy „šlitářích“ a p., ale plastický obrázek doby, která dala našemu hlavní
sokém stupni.
mu městu a celému národu tolik barokové krásy svatojanské, uniká
Studenti zachovávají staré tradi v prázdno.
J. Vrána.
ce upřímného veselí, jak se proje
vují třeba v přijímání nováčků, zva
Rozptýlené paprsky. Edice Krystal v Olomouci, r. 1946,
ných matriculae, kteří musí pokor str.Jan140,Cep:
58 Kčs.
ně prosit a řádně zaplatit, aby se
Hrdý název Cepových eseji, proslovů a meditací, Rozptýlené paprsky,
stali řádnými akademickými obča
ny. To všechno je samozřejmě spo naznačuje výstižně jejich povahu. Spisovatel, který umělecké poslání
jeno se slavnými ceremoniemi, při považuje za tajemné záření Boží, cítí se sám býti paprsky světla, ozařu
nichž starší tvoří senatus academi- jícími vše, na co jim bylo životem dopřáno posvítiti nebo jen pomysleti.
cus, oblečený v patřičná roucha, a Více než deset let některé z nich kmitaly a prozařovaly temnotami
rozhodující o životě a smrti nebohé nitra, než pronikly na povrch, s povrchu do hlubin a nyní konečně
matriculy, která nedovede ani mlu v sympatické knížce s spojily, rozptýlené, v jediný proud, v jediný sva
vit a musí mít svého advokáta. A zek, mocný nikoli tloušťkou, ale intensitou záření. Nejvýznačnější pro
nakonec křik, zpěv a smích, případ autora samého a jeho umělecké nazírání jsou eseje postavené do čela
ně veselý průvod po městě. Poněkud knížky a nazvané Inspirační zdroje. Dokazují především, jak Cep sám
větší úctu vzbuzují phaseoli, což hledal a hledá cestu ke slovu, jak si především sám pro sebe vymezo
jsou studenti v druhém roce, a ovšem val poměr mezi poesií a prózou a jak si jako umělec opravdu vyvo
laureandi ze čtvrtého roku jsou na lený tvořil formu vlastní, nebo ji nalézal u velikých mistrů moderního
dáni mnoha výsadami svého posta románu cizího.
Kromě Inspiračních zdrojů z celé knížky vynikají Meditace, položené
vení.
Studovat na katolické universitě na konec, a z nich zvláště stať Tajemství našich setkání, uvedená zná
neznamená žít v nějaké odloučeno mými verši Březinovými o duších, které se míjejí při potkání. Tu Cep
sti nepřátelské světu a všemu po říká v podstatě to, co řekli před ním stejně naléhavě i u nás nesčetní
kroku, ale naopak být v stálém spo trosečníci krásy, od Komenského počínajíc, že totiž v bludišti tohoto
jení s živými zdroji vědy a víry, světa, který je pro nás dočasným domovem, prožíváme podivuhodné
stejně jako katolicismus vůbec ne mystérium sbližování a odcizování jednoho druhému, čili, jak i Cep ně
znamená uzavřenost bez radosti a kolikrát jinde vyjádřil, „podivnou nostalgii“ po dětství — ztraceném
úsměvu, ale krásný život, plný ráji — jehož prismatem se stáváme básníky.
Dvě upozornění k této plodné knize. Jan Cep se tu kromě jiného roz
vnitřního štěstí i přes překážky, kte
ré se nám stavějí do cesty na kaž horlil o rytmu poesie a prózy a správně podotkl, oč obtížnější je umělci
překlenouti rytmem prózu než poesii, kde se pracuje na rozloze užší
dém kroku.
L. Vidman.
než v próze. Právě proto potřebovaly zvláště jeho eseje o umění takové
Co mám vědět, než kritisuji a pole- rytmické revise, když se spojovaly v knihu, která musí mít jako celek
opět rytmus, abych tak řekl, ještě v rozlohách větších, než je tomu
misuji?
v jednotlivých částech. Pouhé zájmeno „onen“ na př., jehož Cep rád
1. Snažím se pochopit smysl od užívá, poruší nepatrně rytmus statí, takže vznikne v nich několik hlu
půrcova tvrzení. Vžiji se do něho, chých míst. Druhá výhrada se týká opakování stejné 'these několikrát
chci pochopit, proč právě soudí tak v knize. Tu je již obtížnější vypustiti něco, mají-li býti eseje otištěním
a ne jinak. Než cokoliv napíši, autentických proslovů, ale postačila by i tu nepatrná změna formu
jest mi zcela jasno, CO chce odpůrce lace.
J. Vrána.
říci. Jsem si vědom toho, že pro
blém lze řešit několika způsoby a
Václav Dočekal: Rosou. Edice Vysočina. 1946.
s několika stanovisk. Polovičaté a
Dočekalova poesie jest skromná, jen tiše se hlásí ke slovu. Mluví
povrchní pochopení odpůrcova hle
o národu, je také smuten, je drcen tíhou času, který nutí mluvit v jino
diska jest zdroj roztrpčení.
2. Ptám se: Jsou moje slova vý tajích. Ale vše činí nenápadně. Mnoho míst přináší verše definitivní
razem lásky k PRAVDĚ? Nepřidá básnické podoby: Jsi sám. / A kdosi tajemný tě prostupuje / a nevíš kde
vám k tvrzení odpůrcově něco, co on a nevíš jak / chceš ruku pozvednout / a neznáš její tvar. — Jestliže Doče
netvrdí? Nezařazuji jeho tvrzení do kal mluví sám o sobě, pak říká to, co je i naším poznatkem: Okovem
kategorie, kde nabývá směšnosti? krve vkut / do brázdy rozbrázděné / a bídou dotvářen / hledám svou zem.
Nedovolávám se předsudků, nedá — A jestli si něčeho přejeme, pak je to právě Dočekalovo / Jít sám a v so
vám jeho výroku stigma kacířství, bě hledat klid / pramínek míru — neboť jest třeba říci, že revoluce a nový
neodbývám jej vtipem? Takto se svět se nerodí jen na barikádách, že jest třeba tichého, vnitřního pře
jx.
totiž polemika přenese na jiné pole rodu osobnosti.
a jiné problémy. Každý pak mysli
něco jiného.
Václav Ara: Z pramene noci. Edice Vysočina. 1946.
3. Nejsem zaujat osobně proti odAra
z Březiny. Náboženské zanícení promítá do veršů, které
ůrci? Nežárlím na jeho úspěch? mnohdyvychází
ztěžklým jazykem vyslovují prožitek. Máme pocit, že vidíme
epovažuji ho odpůrcem „pravdy“ kus mramoru,
do kterého je několikrát udeřeno dlátem. Jiskří zde tu
proto, že jest odpůrcem „mým“?
podoby a tvaru, leč tvar jest pomyslný a nedefinovatelný. Ara
4. Nepodceňuji odpůrce? Nejed šení
říká sám: Věci i lidé unikají / jen velká láska žhne / strom nemůže se
nám s ním jako s nevědomcem, ne košatit
/ jen stále čekáme to velké zrání. — Tam, kde se Ara vzdálil
dospělým, nemocným? Nesnažím se výhně zápasu,
verše kazatelské. Váha jeho poesie spočívá v po
dokazovat, že jest pozadu, že jeho ctivosti zápasu čteme
a v zanícení duchovním, Útlá knížka jest však příliš tor
stanovisko jest překonané, a to vše sem celého Arová
profilu, aby bylo správné činiti všeobecné závěry.
jen řečněním, bez důkazů?
jk.
5. Jsem si vědom zásady: Překo
nám druhého jen tehdy, dovedu-li
K. Fleissig: Nebeská romance. Nakladatelství mladých. Kladno.
překonat sebe. Vzdělávám se? Zkou
Je nesporné, že Fleissig chtěl vytvořit silnou, originální, havlíčkovsky
mám znovu a znovu svoje stano
laděnou báseň. Vysmívá se lidské společnosti a plivá jí pohrdlivě do
visko, není-li ono mylné?
6. Psát kritiku a polemisovat před očí za to, že neuměla zabránit zvěrstvům války. Mnohé verše jsou sipokládá: školit se intelektuálně i — lácké, nikoliv násilné. Formálně se mnohde nepovznesl nad rýmování.
mravně. Neboť takové výšky se ne Přesto nelze Fleissigovi upřít bolestivost a pravdivost jeho prózy: Mně
dosahuje snadno. Tyto potřebné už je lhostejno kam tento svět se řítí / ve vlnách zrodil se / pojde ve
vlastnosti nám nejsou dány zdarma. vlnobití. / Teď se tam nedívej, má Krásná Lukrecie / z člověka zůstala
už jenom utopie. — Nebýt války, zdál by se Fleissigův postoj divadelní
Jest jich naopak třeba dobývat!
a nepřijatelný. Kdyby...
jk.
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I

2. a poslední kolo řešitelské soutěže „Úsvitu“
1. Rebus (554).
Arnošt Hojdys.
PANÁČEK.

2. Přesmyčka (liter.).
..Těrka z Öder“.

Ano, a král světil.

5. Záměnka.
Cyril Raus. Vel. Meziříčí.
„K" — čára takto sluje,
,,D" :— hrad se tak jmenuje.

4. Předponka *) (4525)’.
Jos. Korger.

Jaro přešlo, žně se blíží,
svaty Petr z nebe shlíží
na pole, jež chlebem voní,
kde *)obilí klasy kloní.
5. Přesmyčka.
Jos. Židlík.

KADET MÁ PÍSNÉ.

9. Přesmyčka (hud.).
Jos. Židlík.
Ö DÚM HROBNÍKA.

,

10. Citoslovka*).
Vl. Benda.
*)Zvíře dívce nahnalo prý strachu,
v stromu hustém hledá spásu, brachu.
/

t

''

'

'

•

11. Záměnka (L = M).
Jos. Korger.

■

U řeky vždy na úsvitě
•vábí měšťák ryby v sítě.
..Máme málo.“ dneska hřímá,
neb jen jednu synek třímá.

12. Sloučenka,
Cyril Raus.
Černý pták a rudý květ —
spisovatel zašlých let.
15. Přesmyčka (uměl.).
Jos. Židlík.

LEON ŠIL KABÁT.
6. Přesmyčka (lékař.).
ROSINA PLÁCE.

7. Zájmenovka (464).
Míla Kučera.
'

Vidina to — praví měšťan Žofka —
sedlákům dnes chybí „zajménovka“.

8. Zrůda *)(626).

Vyznavači modrých dálek
vlní pádlem hladinu,
já však v stanu *)sháním jídlo,
rád bych jedl slaninu.

14. Háčkovka.*)
P. Zapletal.
KOLEM ZDRŽE v Mělníku,
*)RTY ZŘEL hoch prý vodníku.

15. Sloučenka.
Alex Zapletal.
Číslo s likéry se spojí —
šlépěj sestřičky je mojí.

16. Přesmyčka.
KOLENO MÁMY.

Hádanky kupon č. 13

Řešení z obou dvou kol zašlete'pořadateli do
10 Jnů po vyjití tohoto čísla, abychom mohli
včas oznámili výsledek. Nezapomeňte přiložili
ikupony. Nejlepši
» *i *' »řešitel
»u i se stane
i- i
u
přeborníkem
1- r°é- ÚSVITU. Získá hodnotné knihy a dalsich 5 řešitelů bude rovněž odměněno knihami.

17. Záměnka.
Vl. Benda.
Včera v lese hnízdo-t...... rázem sjelo
na zem - ’i........ .
’
18. Souhláska.*)
M. Smetana.

HOLČIČKA TVÁŘÍ mých je v dotyku,
přitom věci *)DÁVÁ DO UZLÍKU.

19. Příponka.*)
Vl. Benda.
DELŠÍ VLÁKNO přetrhlo se.
*)V PLÁCI ROBÍM PLÁTNO zase.

20. Souzvučkaf.
Alex Zapletal.

Mládež zde vrhá stromky s pentlemi.
vždyť krutý mráz jde jinými zeměmi.

*

V autorské soutěži Úsvitu zvítězil opět Jarka
Kostiha se 40 body, druhý je Vl. Benda s 56
body, třetí Jiří Klinkovský s 50 body. J. Kosti
ha je tedy zatím nej úspěšnější hádankář ÚSVI
TU. Na dalších místech se umístili a odměnu
získají: M. Smetana, A. Zapletal. Cyril Raus.
V naší řešitelské soutěži přejeme všem mnou
ho zdaru!

Zprávy ÍLl___________________________
Svatý Otec odpověděl prostřednic
tvím apoštolské nunciatury v Praze,
dopisem, adresovaným duchovnímu
rádci CLA P. Daňhovi na projev
oddanosti, odeslaný ze slavnostní
valné hromady, konané 25. ledna
při oslavách čtyřicetiletého trvání
České ligy akademické. Znění do
pisu je toto: „Véledňstojný Pane,
mám čest oznámiti Vaší Důstojnosti,
že Jeho Svatoßt s radostí přijala
projev synovské oddanosti a věr
nosti, daný Českou ligou akademic
kou u příležitosti 40. výročí jejího
založení. Jeho Svatost ráda posílá
Vám. důstojný pane a všem členům
Ligy apoštolské požehnání jako zá
ruku šťastného rozvoje a práce.“

Almanach, jehož vyjití bylo sta
noveno na počátek příštího školního
/oku. má být tribunou mladé kato
lické literární a výtvarnické gene
race. Pošlete nám všichni, kteří
chcete mít účast na jeho obsahu,
svoje práce. Zasílejte je na adresu
CLA Praha III, Klášter augustiniánu.

Mezinárodní orgunisace
katol. studentstya Pax Romana
vydává měsíčně bulletin Pax Ro
mana v řeči francouzské, anglické,
někdy jsou tu i menší články ital
ské, německé a španělské. Jedno
číslo stojí 6 Kčs. Zájemci objednej
te v ÜKS v Praze. Zašlém vám slo
ženku a po zaplacení nejméně pěti
čísel. do předu budete dostávat
Ještě sice daleko, ale přece jen každý měsíc mezinárodní časopis
již ve stopách slavné tradice pěvec katolického studentstva.
kého sboru „Moravan“ nastoupil pě
Sociální odbor ÜKS.
vecký sbor CLA prvním veřejným
vystoupením při mši sv. v kostele
Sociální odbor upozorňuje žáky
sv. Salvátora v neděli, dne 23. března. českých středních škol, učitelských
Byla provedena Plickova mše B-dur. ústavů a odborných škol všech dru
Sbor, založený v listopadu minulé hu na studijní podpory a internátní
ho roku má dnes již 40 členů, děv stipendia ve smyslu výnosu MŠO
čat i chlapců. Kromě toho nacvičuje z 8. V. 1946. č. A-120 106-VI.. uve
sbory v pravidelných zkouškách řejněného v čís. 124 Věstníku minis
i mužský sbor, jenž má dnes rovněž terstva školství a osvěty sešit II.. ze
40 členů. Zkoušky obou sboru jsou dne 15. června 1946.
Jednotlivé studijní podpory se
v čítárně Arnoštovy koleje.

udělují na žádosti adresované minis
terstvu školství a osvěty, po přípa
dě Zemské školní radě, podané na
předepsaném tiskopise, vydaném
Státním nakladatelstvím prostřed
nictvím školy a obnášejí 2000 až
6000 Kčs.
Internátní stipendia se udělují po
třebným žákům, ubytovaným v in
ternátě, podléhajícím dozoru minis
terstva školství a osvěty, na pod
kladě žádosti adresované minister
stvu školství na předepsaném tisko
pise vydaném Státním nakladatel
stvím. doloženém vysvědčením o ma
jetkových poměrech.
Oboje výhody lze získati žákům
shoru uvedených škol, kteří mají
nejméně průměrný prospěch a po
dají svoji žádost ve lhůtě minister
stvem stanovené: o této Vás budeme
zavčas infortnovati. Tiskopisy obdr
žíte též prostřednictvím ředitelství
školy, které žádosti potvrzuje resp.
samo zařídí další na ministerstvu
školství.
Podání těchto žádostí na minister
stvu Vám zprostředkuje sociální re
ferent ÚKS v Praze. Na něj adre
sujte všechny dotazy.o těchto otáz
kách.
Leo Grec. sociální referent ÚKS,
Pruha I. Křížová ická I.

