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Do vlastních řad.
Nerad vytýkám, protože nikdo z nás není bez hříchů, ale jsou
chyby, a mezi ně patří i hrubé poklesky pravopisné, které v literár
ním časopise se neodpustí. Zvláště když se všetečně dostanou do
tisku, nikdo je nevymaže, a budí pohoršení. Kolik zla na př. natro
pilo po revoluci metaforické spojení výrazu »potkan-němec!« Ne
můžeme obviňovat básníka, že využil tak drasticky staré pověsti
o krysaři, vyhánějícím z města německé myši, takže mu bylo ne
možné v básnických dících Rusům položití k sobě slovo potkan
a Němec s velkým n, ale nevšimli jste si, že toto slovo psal v jistém
tibdobí s malým n kdekdo? To již bylo pohoršení. Připomínám to
proto, že jsem obdržel i takové příspěvky, kde nejen Němec, ale
i slovo Francouz, Španěl, Holanďan a p. píší akademici s písmeny
malými! Tak to vytýkám. Řeknete: Dobře, ale stejně hrubým po
kleskem je záměna předložky s za z, opomenutá čárka mezi větami
souřadnými, nespojenými spojkou, položení souřadké spojky »ale«
jinde než na začátek věty, nebo slohová zkomolenina třeba ve zprá
vách administrace. To všecko v Üsvitu již bylo. Dobře, Ale proč se
nenajde mezi vámi vtipný posměváček, který by toto všechno přibil
na pranýř? Což již nemáme mezi gkademickou mládeží ani jednoho
Fr. Jaromíra Rubeše, který by se dovedl vysmát sám sobě? A kdo
z vás napíše třeba v jeho humorném slohu nějaké putováhí za mo
derní novelou? Vtip je věru vzácné koření! Málo je ho' mezi naší
mládeží, rozumějte, vtipu ušlechtilého a toůrčího! Ale o tom jindy,
a více!
J. Vrána.
Přeji vám, abyste nikdy neztratili víru v sebe. (P. J.) Ze »Sou
znění« uveřejníme úryvky, zvláště začátek. Verše jsou neucelené,
ale je v nich pěkná paralela vlny a slova. (MB.) »Vzpomínka« na
prvé políbení, při kterém padají s nebe hvězdy, mění se často v dívčí
slzy. (J. C.) I z »Chvíle teskná« se rodí jen pomalu naděje poznání.
Pište o těch nadějích více, uvidíte, že nakonec zvítězíte! (M. Č.) Po
šlete více ukázek své poesie. (R. D.) Ze starších neuveřejněných od
kazů opakuji, že nemůžeme uveřejnit hříčky, nemají-li půvabu bá
snického. Neznásilňujte poesií to, co můžete vyjádřiti prózou! »Sen
podzimu« ve zkrácené podobě později. (A. S.) Též M. V. D. uveřej
níme nyní jen třetí část básně se samostatným názvem. Pantoum
uveřejňujeme. Je dobré znamení, že vycházíte z Vrchlického.
(KaWo.) Fotografie posílejte administraci, i adresy nových před
platitelů. Ó, Velvary, ó, Velvary. kde jsou mé tolary! 11. února 1947.

Upozornění: Redakce konstatuje, že autorem básně »Po lásce tou
žím« v čísle 5—6 není Oldřich Kryštofek. Jako autor byl O. Kryštofek uveden nedopatřením.

K obrázku na titulní straně:
Velehrad, symbol jednoty Slovanů ve víře.
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Bílá pohádka? Ne,
ale zima ve vel
kém barrandov
ském studiu, kde
arch. S. Kopecký
vystavěl horskou
vesnici pro film
rež. M. Frice ..Čap
kovy povídky“.

R. M. Dacík O. P.:

O potřebě výchovy svědomí
Mravní rád je právě tak skutečný jako rád
fysický a nepodaří se žádnému filosofu doká
zat, že je mravní řád výplodem kultury, civilisace nebo zákonodárství. Tam, kde existuje
člověk, existuje také mravní řád; tam, kde se
setkáme s rozumem, setkáme se také s hod
nocením lidských skutků na mravně dobré a
špatné. Mravní dobro a zlo není závislé na kul
tuře a civilisaci; souvisí s pojmem rozumové by
tosti. Poznání dobra a zla je v přirozenosti člo
věka a mravní dobro a zlo je takovým bez ohle
du na výši vzdělání člověka. O trpaslících Bambutech píše dr. Šebesta, když mezi nimi prožil
řadu let a kdvž mohl konstatovat, je jejich in
telektuální úroveň je tak malá, že dovedou po
čítat sotva do dvou: »Trpaslíci se řídí přísnými
mravními zákony. Je zapověděno krásti. Zlo
děj je tělesně potrestán a lup je mu odňat. Za
těžký zločin se považuje, vztáhne-li dítě ruku
na rodiče. Morální povinností je děliti se o potra
viny s druhy.« (Mezi trpaslíky a negry. Praha
1940, str. 46.) Odkud tento primitivní mravní
řád u primitivního člověka, ne-li od toho, kdo
je původcem lidské přirozenosti? Proto praví
me, že tam, kde je člověk, je také mravní řád,
který souvisí s jeho rozumem, poznávajícím a
hodnotícím mravní dobro a zlo.
S pojmem mravního dobra a zla souvisí také
pojem mravního svědomí. Sokrates, jak vypra
vují Plato a Xenofon, je nazýval božským hla

sem, který od mládí slyší ve svém nitru a který
ho buď chválí za dobrý čin, varuje před zlým,
nebo mu domlouvá a vyčítá, když spáchal zlo.
(Plato, Apol. 31; Xenofon, Memor. I. 4.) Ostatně
není třeba chodit k Sokratovi, chceme-li se po
učit o existenci svědomí; naše vlastní zkušenosti
jsou nejlepším důkazem. Kdo může říci, že
ještě neslyšel hlas svědomí, mluvící o nutnosti
konat dobro a varovat se zla, kdo neslyšel jeho
vyjádření, radu, výzvu, když šlo o konkrétní
čin? Kdo neslyšel jeho výčitky po vykonání
skutku, který neodpovídal požadavkům zdra
vého rozumu, nesrovnával se se zákonem Bo
žím nebo se zákonem, vrytým v hloubi duše?
Jen úplný materialista, který popírá lidského
ducha a v myšlení rozumu vidí jen projev me
chanických sil a na mravní dobro a zlo pohlíží
fako na výsledek jakýchsi konvencí, může
tvrdit, že svědomí je výplodem pouhé lidské vý
chovy. Vidí-li však kdo v člověkú více než
pouhé zvíře, slyší také jeho svědomí a jeho po
měr k mravnímu dobru a zlu.
Je-li zajímavá otázka existence svědomí, je
mnohem zajímavější otázka jeho výchovy. Jsme
mnohdy svědky skutečnosti, že o témže skutku
soudí různí lidé různým způsobem po stránce
mravní. Odkud tato různost, když všichni mají
stejně lidský rozum, u všech jsou tytéž hlavní
zásady mravnosti: dobro je třeba konat, zla se
varovat?
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Svědomí je soud, ukazující v konkrétním pří
padě, zda skutek, který byl vykonán nebo má
být vykonán, je mravně dobrý nebo špatný a
proto dovolený nebo nedovolený. Soudí-li kdo
o té či oné věci, soudí podle určitých zásad.
První zásady mravního řádu, totiž je třeba ko
nat dobro a varovat se zla, jsou u všech stejné.
Ale aplikace těchto prvních zásad mravního
řádu není u všech stejná, protože v konkrétním
případě jim dá každý svůj výklad, své zabar
vení, svůj smysl podle své vlastní myšlenkové
synthesy. Uznává-li kdo Desatero, bude jinak
aplikovat první zásady mravního řádu než ten,
kdo Desatero odmítá. UČiní-li kdo evangelium
východiskem svého života, bude o každém
skutku jinak soudit než ten, kdo odmítá každou
větu víry. Pro toho, kdo si postavil Boha jako
cíl svého života, bude mít život zcela jiný smysl
než pro člověka, který žije podle zásad mravní
ho utilitarismu. který pramení v naprostém so
bectví ať individuálním, nebo kolektivním. Po
dle toho se bude lišit, a to podstatně, také
soud o mravní hodnotě toho či onoho skutku
u člověka, který se řídí zásadami víry, a u toho,
kdo každou nadpřirozenou víru odmítá. Soud
svědomí v daných případech je závislý na myš
lenkové sýnthesi, která se stává synthesou ži
vota. Jak kdo myslí, jak věří nebo nevěří, tak
také žije.
Z toho je patrno, že výchova svědomí souvisí
s výchovou celého člověka, zvláště s výchovou
jeho rozumu. Svědomí je soud rozumu. Bude-li
rozum dobře formován, bude ve většině připadl0]
také dobře soudit, nebude-li ovšem pod silným
vlivem vášní nebo jiných činitelů zvenku. Víme,
jak snadno se dává lidský rozum zviklat ve
svých úsudcích různými vlivy smyslovými a
mnohdy také vlivy, přicházejícími zvenku. Pro
to člověk utvrzený ve spravedlnosti, bude sou
dit spravedlivě, pozná snadno bezpráví, člověk
Čistý se bude varovat nečistoty, kterou snadno
postřehne i tam. kde ji člověk nečistý nevidí.
Tvrzení, že každý soudí podle sebe, je odpozo
rováno dlouhou životní zkušeností. A tu se ne
myslí, že jen o druhém soudí podle sebe, nýbrž

i ve své vlastní záležitosti čili o skutcích, které
vykonal nebo má vykonat, soudí podle toho, jak
je vychován jeho rozum, jak je utvářeno jeho
svědomí, jakou myšlenkovou synthesou se řídí.
Mluví se často o svědomí otupělém. Je to
stav úpadku mravního poznání a pravidelně
také jednání. Opakováním ctnostných úkonů si
získává člověk zběhlost v konání dobra, posu
zováním mravní hodnoty jednotlivých skutků
si získává zběhlost v hodnocení lidských činů po
stránce mravní a tím také vychovává své svědo
mí, zanedbáváním soudů svědomí, odmítáním
jeho varovných hlasů otupuje jeho schopnost za
sahovat do života. Otupělost je vždy něco nega
tivního. Tupost je vlastnost nástroje, který po
zbyl patřičného ostří. V duchovním řádu je ro
zum nástrojem duse. A o něm pravíme rovněž,
že je tupý, jestliže je neschopen jednat tak. jak
se žádá po lidském rozumu. Svědomí má být
ukazovatelem cesty v mravním řádu. Je ve sku
tečnosti blízkou normou mravnosti pro každého
člověka, takže je každý povinen řídit se v kon
krétním případě rozhodnutím svého svědomí.
Jak mnoho záleží na výchově svědomí, když má
tak důležitou úlohu v lidském životě! Jak mno
ho musí na tom každému záležet, aby byl správ
ně veden v mravním řádu svým svědomím! Co
bychom mohli očekávat od svědomí tupého, kte
ré se stalo tupým proto, že byl jeho hlas přehlu
šen hlasem vášně? Tupý člověk nevykoná nic
pořádného, tak jako tupým nástrojem sotva vy
ti oři umělec něco velkého. Otupělé svědomí ne
může vésti k mravnímu dobru, protože bylo
otupěno jen proto, aby mlčelo, když se člověk
dává na cesty mravního zla.
Je-li člověk obrazem Božím, je jeho svědomí
hlasem Božím. Mluví-li však Bůh, pak je třeba,
aby zmlkl každý jiný hlas. Je proto úkolem
každého člověka, zvláště člověka mladého, aby
se snažil zvyšovat hlas svědomí, jímž mu mluví
Bůh, a nedopouštěl nikdy a pod žádnou zámin
kou, aby byl zeslabován a otupován. Jen tehdy
se. stane z mladého člověka velký mravní karakter, když bude vždy dbát hlasu svého svě
domí, dobře vychovaného.

Ze zápisníku starého profesora
Starý profesor má zkušenosti. Abbé Moreux,
který profesoroval celý život, si všímal, že pří
padů nekázně vc škole přibývá ve dnech velké
magnetické výchylky v souvislosti se sluneční
mi skvrnami. Já sám jsem sice pozoroval ne
sčíslné případy nekázně, ale slunečními skvrna
mi jsem se nezabýval — a nemohu tedy mínění
abbého Moreuxe ani potvrdit, ani vyvrátit. Kos
mická příslušnost studentstva jest mi prostě špa
nělskou vesnicí.
Zato si často vzpomínám na jednoho řeckého
filosofa, který prý kráčel za noci krajinou, hledě
k hvězdám. Kráčel, kráčel — až spadl do ryb

níka. Lidé ho ovšem vytáhli; a když jim vy
světloval, jak se do toho rybníka dostal, smáli
sc mu a říkali, žc by byl učinil lépe, kdyby byl
místo na hvězdy se díval do rybníka: viděl by
sebe, vodu i hvězdy. A tak je jasné, že přede
vším je třeba vidět sebe. Bylo již mnohokrát ře
čeno, že studenti touží, aby profesor nezapomí
nal, že byl kdysi také mlád. Chtějí, aby v nich
viděl sebe. Jinými slovy, žádají, aby zpytoval
své svědomí. A dále je třeba hledět do hlubin
studentské duše. A hledět do těch hlubin s lás
kou. Neboť to je veliké naučení velikého Učitele:
>Kdo přijímá pachole toto pro jméno mé. mne

přijímá.« (Luk. 9, 48.) A kdo miluje člověka, mi
luje i Boha.
*
Šli jednou dva profesoři na procházku. Nezá
leží na tom, který z nich jsem byl já. I jelo kolem
auto, proletělo kaluží, až bláto vystřiklo na chod
ník. Dal jsem se do smíchu a škodolibě ukazoval
na přítelův postříkaný kabát: »Ten vás pěkně
pokropil!« »Á vás ne?« oplatil mi to ihned, neboť
byl-li on pokropen, byl jsem já v pravém smys
lu zablácen. Jenže já jsem to na něm viděl dřív
než na sobě. Takoví jsme. Nic těžšího nad pozo
rování sebe, nic potřebnějšího nad reflexní po
znání. Kdo si myslí, že to nevím ze své zkuše
nosti, ať jen zamění osoby tohoto příběhu. Není
to nic těžkého.
*
Genialita, jak známo, není dědičná. A tak se
stalo, že jeden slavný muž měl syna, který nekráčel Ýe stopách otce svého, ctitele Platonova.
A ten syn si liboval v hrubých a ošklivých vý
razech a užíval jich i před svým znamenitým
otcem. »Tak si myslím,« pravil mu jednoho dne
otec, »co by sis počal, kdyby v lidské řeči ne
bylo sprostých slov.« Syn však nepřišel nijak
dc rozpaků a odpověděl: »Tak bych si je vy
myslil, otče.«
*

Jeden náš pan kolega užívá ve styku se stu
denty různých »silných« titulů, z nichž nejmír
nější je: »Ty idiote!« Ale studenti už ho znají
a vědí, že v těch titulech se skrývá laskavost,
kterou on jinak nechce nebo neumí dát najevo.
A říkají, že dokud takhle mluví, je dobře. Nej
hůř však je — a to se všichni třesou — začne-li
říkat »Miláčku!« To už lítají pětky.
*
Znal jsem jednoho znamenitého pedagoga,
který měl studenty velmi rád a otcovsky se o ně
staral. Přesto mu ti studenti, jak ani jinak není
možno, způsobili nejednu trpkou chvíli. Když
jsem jednou vyslovil podiv, že přes ty neplechy
má ty studenty rád, řekl po moravsku a po křesťansku: »Jsou to potvory, ale člověk by za ně
dal duši.« A ti studenti ho znali a věděli, kde
jsou meze. Plísiiil-li je někdy nevybíravě, nedě
lali si z toho nic. Vážnější bylo, když »syčel«. Ale
nejhorší sprchou bylo, když — mlčel. To už vě
děli, že přestávají všechny žerty.
¥

Gemma:

Je pravda, že vychovatel má dávat přednost
laskavé domluvě před příkrými slovy, štulci, po
hlavky a výpraskem. Ale domnívat se, že laska
vostí lze vychovat každého, je poplatnost rousseauovskému bludu o přirozené dobrotě člově
ka. Ostatně do výchovy nemá co mluvit jen
ethik, nýbrž také psycholog. Hle, co vy pravuje
zkoumatel lidského podvědomí ze svých zku
šeností s africkými negry:
»Pobýval jsem nějaký čas ve Východní Afri
ce u kmene velmi primitivního. Byli to hodní
lidé, kteří mi hleděli pomáhat, jak dovedli. Jed
nou jsem chtěl odeslat dopisy a potřeboval jsem
běžce. Šel jsem k náčelníkovi a prosil jsem ho,
aby mi nějakého poslal. Za chvíli přišel mladý
domorodec a hlásil se mi jako žádaný běžec.
Bylo třeba vykonat cestu asi sto dvacet kilo
metrů až k železniční stanici v Ugandě, kde se
zdržovali nejbližší běloši. Podal jsem běžci sva
zek dopisů a řekl jsem mu: »Zanes ty dopisy na
stanici bělochů tam a tam.« Běžec se na mne dí
val nechápavě a ani nevztáhl ruku po balíčku.
»Vezmi dopisy a jdi,« opakoval jsem. Běžec mi
jistě rozuměl, ale nereagoval na mou výzvu. Do
mníval jsem se z počátku, že mu má žádost není
vhod. A tu přišel jeden somálský černoch, vzal
mi dopisy z rukou a pravil: »Počínáš si neobrat
ně a hloupě; ukáži ti, jak se to dělá.« Vzal bič
a šel na toho člověka s hrozbou: »Tu jsou do
pisy, ty jsi běžec, tu máš hůl (ta hůl měla rozštěpeninu, do které se vkládaly dopisy, byla to
hůl ,poselní‘) vezmi si ji.« A drbal ho holí do
žeber, třásl jím a zlořečil jemu i všem jeho před
kům do sedmého kolena. »Takhle musíš běžet!«
křičel můj somálský černoch a tancem naznačo
val domorodci, co má dělat. A ten člověk se po
malu probíral, oči mu zazářily a široký úsměv
se nakonec rozestřel na jeho tváři: pochopil.
Vyrazil jako dělová koule a bez zastávky pro
běhl trať sto dvacet kilometrů až k stanici. Co
tc bylo? Primitiv není schopen chtít. Jeho síly
se musí nejprve shromáždit. Můj běžec musil
být uveden do nálady posla — odtud důvod a
potřeba toho obřadu; vyvolal v něm duševní
stav, který ho proměnil ve štafetu.« (C. G. Jung,
L’homme á la découoerte de son áme. Editions
du Mont Blanc, Geněve 1946, p. 90—91.)
Ano, takhle se to musí dělat s primitivem. Ale
cožpak není kus primitiva v každém z nás? P.

Pod svítilnou

Svítilna visela na štíhlém sloupu vysoko nad ulicí.
Ve dne si jí nikdo nevšiml. Jen vítr kolem ní občas
přelétl a žertovně ji políbil. Vždycky se pod jeho po
libkem zachvěla a jeho žertovnost ji bolela. Byla si
dcbře vědoma své oprýskané, nehezkosti. Nebyla
stvořena k líbání.
Chodili pod ní lidé, lidé denního světla. Protože vi
sela vysoko, viděla víc a hlouběji. Viděla lidi s pří
větivýma očima, lidi pyšné, lidi se zvonečky smíchu
v ústech, lidi zlé, unavené, smutné, povídavé domov
nice s vyhrnutými rukávy a se smetáky.

Večer kolem sebe vydmula žlutou jasnou kouli.
KouLí opět procházeli Lidé. Jiní lidé. Lidé večera a
tmy. Černí, navonění. Jejich smích měl zvláštní bar
vu. Jednou tajemnou, nedočkavou, jindy podrážděnou.
Svítilna visela vysoko nad ulicí a naučila se znát
lidi.
Jednou — bylo záhy zvečera, tma zhoustla mlhou —
loudaly se ulicí dvě děti. Jedno hubené, pihovaté,
s nepříjemnými tvrdými vlasy, druhé se svrabovými
puchýřky mezi prsty. Když je svítilna spatřila, usou
dila, že patří mezi děti hladu, špíny a zimy.
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Děti šly ulicí opatrně a nejistě. Lehce jsi mohl po
znat. že jdou touto ulicí po prvé. S pokornou vytrva
lostí žebrajících pátraly po soucitném zákmitu přá
telství. Nikdo však na ně ani nepohlédl.
Došly až k svítilně, která pozorovala jejich bezrad
nost. Počkejte! kývla jim. Přikrčily se na okraji jas
né světelné koule.
„Dojdeme domů?“ zeptalo se to dítě, které mluvilo
tišším, bázlivějším hlasem.
„Pěšky asi ne.“ odpovědělo druhé, které začínalo
blednout zimou.
„Jak tedy?“
„Električkou. Sedmičkou. Ta jede až do Podbaby.“
„Máš peníze?“
„Padesátník.“
„Já jen korunu.“
„To je málo, za to nás nesvezou.“
„Co budeme dělat?“
Co budeme dělat? Bezradně se rozhlédly. Viděly
jen tmu a chlad.
Svítilna nepromluvila, neusmála se. Jen jim mírně
pokynula. Porozuměly. Rozhodly se čekat.
Po chvíli se blížila k svítilně dívka. Nebyla doko
nalým člověkem večera, cosi jí k tomu chybělo.
Šla sama. Jen vítr si ji vedl kolem ramen, dýchal
jí do vlasů. Bránila se mu, schovávala jeho dotěrným
ústům svou- zardělou tvář.
Svítilna viděla, co mnozí neviděli. Viděla, že dívka
je poznamenána veselým čistým mládím. Nikdo jí do
sud nepošpinil, nestrhl toto poznamenání.
Zdenka Karmazínová:

Mře srdce steskem

Co může víc to pobloudilé srdce, než splynout se
svým Tvůrcem, ponořit se do Jeho svaté velebnosti
a hledat počátek velkého nepochopitelného tajem
ství — vzniku života! Já, ubohý bídný tvor, oslepený
jasem odlesku Jeho tváře, snažím se svým směšně
nedokonalým rozumem ponořiti se do hloubání o tom
to posvátném tajemství.
Život je láska a z lásky je život. A smysl života je
zase láska — ta velká, svátá, čistá, nehynoucí láska,
ten mocný plamen, jejž vložil nám do srdce On, aby
očišťoval naše nitra, poskvrněná špínou světa. Pak se
naše nitra podobají křišťálovému prameni, tryskají
címu z lůna země a dovádivě poskakujícímu přes
smaragdové pažity s písničkou mládí. Jen-dál-a-dál,
ku-pře-du, ku-pře-du, za-ště-stím-za-ště-stím. Ale při
jde chvíle, kdy modrý azur pohltí sinavý přísvit blí
žící se katastrofy. Níž a níž se sklánějí černé mraky,
sluneční svit hasne v přívalu hrůzy rozpoutaných

Pavel Jabar:

živlů. Zběsile jektá kalný proud, řítící se s dravou
bezohledností vpřed a jediným nárazem smete vzdo
rující hráz. Jako lavina zachvacuje kraj. Ve fantas
tické zběsilosti vyvrací staleté duby, jako dětské hříč
ky odnáší obytná stavení, a jeho příšerný jícen stále
není nasycen. V divém reji točí se víry a strhují do
temné hlubiny vše, co ztratilo pevnou oporu a řítí se
s proudem vpřed. Drsná je melodie písničky, již řeka
zpívá. I mládí. Dravý proud je nese s sebou a zraně
né srdce s hrůzou a úzkostí volá o záchranu. Matka
otevírá hřejivou náruč, aby zkonejšila na svých lok
tech tu, jíž život dala a vlila do rozervané duše hoji
vého balzámu. Snad šťastně potom projde ohněm
utrpení, v němž očistí se vše, co vadne a zocelí srdce
i nervy.
„V náruči Boží, odkud jsme vyšli,
večer se všichni sejdeme zas —
kdo by se děsil, kdo by se třás’?*v

Fotografie

Jeník seděl u velké papírové krabice a přebí
ral její obsah. Staré kalendáře, knihy, sešity, po
psané bloky účtů, dopisy, jejichž data prozrazo
vala vysoké stáří, pohlednice a jednotlivá čísla
Lady, zaprášená a pokrčená, to vše procházelo
jeho prsty.
Za oknem si oblékala ulice večerní šaty. Lampionky pouličních světel nad vozovkou se rozzá
řily. V jejich záři byla pýcha.
Jeníkovy prsty se náhle zastavily na obdélní
ku fotografie. Setřel s ní prach. A ulekl se a vy
křikl. Úlekem rozšířené oči se dívaly na tvář
muže, jehož obličej byl strašně popálen a zoškliven velkými puchýři.
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Pokynula dětem. Porozuměly. Zastoupily dívce
cestu.
„Paničko —“
„Nu?“
• ..Nemáme peníze.“
„Chtěly bychom domu.“
„Kde bydlíte?“
„V Podbabě.“
,.Ó, to je daleko. A chcete jet elektrikou, ano?“
„Električkou, ano, električkou.“
„Znáte Prahu? Jste zde dlouho?“
„Asi měsíc. Přišly jsme ze Slovenska.“
„Ze Slovenska? A copak dělá váš tatínek?“
„Tatínek —“
Děti se zastyděly a sklopily oči. Jedno schovalo ruce
do rukávů, druhé do kapes.
Dívka viděla nevhodnost své otázky. Srdečně se za
smála:
..Pojďte, dovedu vás k elektrice a koupím vám
lístky!“
„A pojedeme sedmičkou?“ ubezpečovaly se děti.
„Ano, sedmičkou do Podbaby.“
Obrátily se k nejbližší stanici.
Svítilna za nimi hleděla. Neusmála se, nepokynula
jim.
Uprostřed žluté jasné koule kroužil mlhavý obláček.
Tomu svítilna zašeptala:
Je zajímavé vidět hluboko do lidí. Je milé potkávat
dobré lidi. Je krásné spatřit dívku, poznamenanou
mládím, čistotou a veselostí.

Odvrátil se od ní.
Ale oči neznámého ho přitahovaly. Když se na
ně díval, lítostí se mu sevřelo srdce. Vycházela
Z nich jakoby úzkost. A jakoby prosba.
Úzkost říkala: — Nedívejte se na mne, jsem
škaredý, jděte pryč, ale samota je strašná; bo
jím se jí. Prosba pravila: — Zůstaňte u mne,
ustrňte se nade mnou, život se mi stává přítěží;
mějte mne rádi.
Jeníkovi zvlhly oči.
Z koutů pokoje vylézalo šero. Jako nenasytný
pes se vrhlo na předměty, které zdobily míst
nost.
Jeník po prvé poznal lidské utrpení.

Miř. Buchta:

Student a politika
V době, která chce dosáhnout, aby na vše bylo na
zíráno pod zorným úhlem práce, znamenající zlepšení
životní úrovně, setkáváme se se směry hlásajícími vý
lučnost práce, té hmotné ovšem, což s sebou nese od
mítání hodnot duševních a odklon od nich. Má být
zanecháno vše, co přímo nesouvisí s prací. V tom
smyslu bývá studentům výtýkána každá činnost, kte
rá nemá přímý vliv na studium a školní práci, tedy
i činnost politická. Proto se pokouším studovat pro
blém poměru studenta k politice jak se jeví dnes, kdy
značná část středoškolského studentstva je na rozpa
cích, má-li se politickými otázkami zabývat či ne.

Dnešní poměr studenta k politice je dán, podle
mého mínění, do značné míry jeho postavením v sou
časné společnosti. Přesto, že názor jednotlivých spo
lečenských vrstev na studenta, na studie a na inteli
genci vůbec se snad v některých otázkách liší, zůstá
vá všeobecně uznávaným mínění, že inteligence hraje
a bude hrát ve státě rozhodující roli; neboť i když si
snad, byť těžce, dovedeme představit bez studova
ných odborníků vládu, nedovedeme si naprosto bez
nich představit plnění nejrůznějších vnitrostátních
úkolů, pro snesitelný život absolutně nutných, jakým
je na př. úkol jednoho každého ministerstva nebo
úkoly státní správy. Personální obsazení takových in
stitucí musí být bezpodmínečně prováděno s ohledem
na odbornickou kvalifikaci — tedy vzdělání. Z tohoto
faktu vyplývá poměr studenta ke společnosti a eo
ipso k politice.
Česká studující mládež je si vědoma své nepříliš
vysoké úrovně vědecké. Utrpěvši nepředstavitelně
velké škody, zůstala, pokud jde o vědomosti ve škole
nabyté, značně pozadu proti studentům let dřívěj
ších. Z pochopení situace prýští jejich živelná snaha
o nápravu. Je jim jasné, že není možné, aby, tak jak
je tomu nyní, vystupovali jako abiturienti reálných
gymnasií nebo studovali na vysokých školách stu
denti, kterým i nejpodstatnější události z českých dě
jin jsou španělskou vesnicí, kteří neznají ani to nej
běžnější z české literatury, natož z cizí, kteří nevědí
nic o své vlasti, jimž prostě chybí rozhled studova
ného člověka, který byl tak vlastní studentům dří
vějším. Český student chce tedy v prvé řadě dohonit
všechno, oč byl bez vlastní viny připraven. Chce také
prohloubit své vědomosti v předmětech, kterým se
vyučovalo, protože své znalosti v nich, na př. zna
losti jazykové, považuje dnes za nedostačující. Slo
vem, chce se stát člověkem, schopným vyrovnat se
svým starším kolegům v jakékoli soutěži, člověkem,
jehož slovo má určitou váhu. Cesta k tomu cíli vy
žaduje ovšem velkého vypětí jeho sil. To však nezna
mená, že studium je jediné, co student dělá. Má své
záliby a pěstuje je, protože je považuje za důležitou,
někdy rozhodující součást života: kultura, umění,

sport. A má konečně svůj poměr ke společnosti, který
přirozeně není u všech stejný. Je někde vřelejší, ně
kde chladnější, podle povahy, podle toho, jak dalece
se cítí členem společnosti, podle toho, jak mnoho se
cítí schopen zasahovat do řešení společenských otá
zek.
Chceme-li studovat poměr studenta k politice vše
obecně. vyjděme z výše zmíněné skutečnosti, že je
totiž dán postavením studenta ve společnosti. Student,
připravující se na své životní povolání, ať je to po
volání praktické nebo vědecké, ví, že nebude moci
zůstat vzdálen veřejného života, neboť i jedinec věnu
jící se dráze vědecké je dnes spjat uznávaným latin
ským „te scire scire non est scire, nisi alter te scire
sciať* se společností velmi těsnými pouty, i když na
tom snad nemá přímý zájem. Je tedy v každém pří
padě už z důvodů, které bych mohl nazvat hmotný
mi, donucen starat se a zajímat se o otázky hýbající
veřejným životem — tedy převážně o otázky zamě
ření politického a politicko-hospodářského. To je také
raison d’etre zájmu studenta o politiku, na který mů
žeme poukázat, a o který se můžeme opřít vždycky,
je-li nám naše politicky aktivní počínání vytýkáno.
A je tu druhý důvod, charakteru sice individuálního,
mající však nemenší důležitost než prvý. Tkví v samé
podstatě mentality studenta. Dovedeme si totiž stěží
představit myslícího člověka, jímž student nesporně
je, kterého by nezajímaly problémy rázu filosofic
kého nebo sociologickopolitického, zvláště, když se
dotýkají a některé přímo směřují k individuu. Je to
ostatně dokonce otázka smyslu lidského života na
světě, která se dnes vyhrotila politicky, a na tu otáz
ku si přece musí dát odpověď každý. Student se tedy
zabývá filosofickopolitickými směry, které takové zá
kladní otázky řeší a po bedlivém jejich studiu se stá
vá zastáncem určitých thesí, které jeho myšlení vy
stihují nebo se mu přibližují; zásady jím uznávaných
thesí pak postuluje do svého života a svých činů.
Snaží se o jejich uplatňování ve veřejném životě, po
něvadž jsa přesvědčen o správnosti a pravdě svého
myšlení, která přece může být jen jedna, cítí povin
nost pravdu prosazovat.
Vlastenecky smýšlejícímu studentu není lhostejné,
kdo řídí osudy státu, v němž žije; má přirozený zá
jem na tom, aby stát byl veden, a aby celý život
v něm byl prodchnut duchem zásad thesí jím vyzná
vaných. Ze snahy o to vyplývá také do značné míry
jeho účast na veřejném životě a politickém děni.
Student je tedy politicky činný z více důvodů: z ti
tulu studenta, ze svého osobního zájmu a z povin
nosti k vrstvě méně vzdělaných lidí, majících stejný
názor politický. Student, myslím správný student, se
politické činnosti nevyhýbá, politicky sé vzdělává a
politicky pracuje.
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Miloš Štencl: ,.U skalnatého plesa“ — soutěž.

Karel I Vortner: LeStl í ]) a 71 tO U 771
On navrátil mír zmítanému srdci
a hrát mne učil na píšťalu lesní.
Vrchlický: Duch a svět.

Studánka má Stříbrná jen zpívá,
pohádka to kráčí tiše lesem;
vznosných modřínů zní píseň tklivá:
^Podzimní vám půvaby všem nesem."

Pohádka to kráčí liše lesem,
kroky laněk šustí zlatým listím:
' Podzimní vám půvaby všem nesem.c
Lesů píseň zvoní tónem čistým.
I

krok laněk šustí zlatým listím,
ve studánce zhlížejí se čisté;
lesů píseň zvoní tónem čistým,
pějí země, nebesa Ti, Kriste!

Ve studánce zhlížejí se čisté
bílé bříz i štíhlé buků kmeny.
Pějí země, nebesa Ti, Kriste,
ve klid božský, tichý ponořeny.
Bílé bříz í štíhlé buků kmeny
velebně, jak dómy hledí vzhůru,
ve klid božský, tichý ponořeny,
paprsku lesk duhou barví kůru.

Velebně jak dómy hledí vzhůru,
pestrým listem vánek chvěje měkký,
paprsků lesk duhou barví kůru. —
Cítíš, že šly tudy dávné věky.

Anna Pospíšilová:

Kraj dětství

Ještě se projdu sem a lam,
své dětství posbírám.
Nad vodou v listí posedím
a copánky své uvidím
vhozené do řas leknínu;
Spadne mi lístek do klínu;
však místo šátku pro' panenky
vylisuji z něj proužek tenký
a zadumám se nastokrát:
bude mě mít můj milý rád?
Až podumám a povzpomínám,
půjdu se s časem líbat jinam:
v tom přehlubokém objetí
nade mnou oblak přeletí
a já mu řeknu, jak je sladký
a bosou nohou přejdu zmatky
svých dětských let. A dlaně samy
se rozevrou nad vteřinami.

Vlaštovčí hnízdo v bílém rohu,
ať se tu pořád líbí Bohu!
Já ještě půjdu sem a tam,
své dětství posbírám.
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Pestrým listem vánek chvěje měkký,
chvěje podivně se srdce tvoje,
cítíš, že šly tudy dávné věky,
vidíš, jak jsi malý, bez závoje...
Chvěje podivně se srdce tvoje,
nyní, v živém chrámu světů Pána
vidíš, jak jsi malý, bez závoje
všednosti, jež v městě zanechána.

Nyní, v živém chrámu světů Pána,
zbavena, jak pavučiny jíva,
všednosti, jež v městě zanechána,
studánka má Stříbrná jen zpívá!

Rudolf Turek:

Byl o to včera večer

Včera večer ulice usínaly
a šero se modlilo
nad řekou mlhami zahalené.
Včera večer všechna světla
měla schůzku
na Starých zámeckých schodech
nad Vltavou.
Někdo stál v tichu
a naslouchal rozhovorům
pražské noci.

Unum necessarium
Mnoho léků se chystá a dává na rány a po
třeby dneška, ale kolem jedné věci chodíme
v uctivé vzdálenosti a raději ji ani mnoho ne
jmenujeme. Jestli však přece někdy prolétne
její jméno, vidíme, že je jakoby zcela neznámá
nebo poloznámá nenáviděná. Není pro ni nikde
místa, kdo o ní ví, děsí se jí a utíká před ní a za
vírá se na deset zámků. Co je to za neznámou?
Je tvrdá a krásná, je bolestná a čistá, je těžká
a povznášející, tmou procházející a světlo roz
lévající — oběť. Zdálo se za těžkých let váleč
ných, že zdomácněla u nás i u všech ujařme
ných. A právě protože se jí tehdy dveře otvíraly,
přinesla světu požehnání. Ale sotva nastala lepší
doba, už ji odevšad vykazují. Trochu se o ní
někdy řeční, ale pravé jméno se jí dá málokdy.
A přece oběť není poetické zboží. Nesnese eufemismy, nesnese metafory. Chce jen pravdu a
poctivost.
Družka, přítelkyně — oběť. Čeká. Ví, že ji
nelze pominout. Kdo jí nepodá ruku sám
a £ láskou, tomu se pak ona násilím ovine kolem
paže bolestným stiskem. S ní žije a padá osob
nost. národ, myšlenka, hodnota.
Nikdo na to nemyslí. Sobectví bují a množí se
a — hlodá. Tím nebezpečněji hlodá, čím víc se
zavírají oči před skutečností. Všechno umravňování, všechny snahy o zadržení příšery sobectví
nic nepomohou. Ale pomůže pár statečných lidí.

kteří se nebojí oběti, nestydí se za ni. kteří na
jdou odvahu zahledět se jí do očí pevně a čestně
a říci jí jednou provždy »ano«! »Ano« všem po
vinnostem dne. »ano« každému dobrému volání
v duši, »ano« všem bratřím a sestrám, kteří nás
potřebují, »ano« Bohu, který tím vším přímo
v našem srdci anebo skrze svou Církev k ?iám
mluví. »Ano« ve všech drobnostech, abychom je
pak uměli říci, až bude platit velikým věcem.
»Ano« hned při první příležitosti, která se na
skytne.
»Ano« tiché, bez okázalosti, bez záznamů a po
čítání. kolik dobra jsme vykonali. Ten. kdo ještě
své »oběti počítá«, nemá o skutečné oběti ani
zdání.'Neboť neběží o oběti, z těch se dá také
udělat sport nebo blýskátko pro samolibost. Ne,
nestačí dušičky, které si své »oběti« ukládají do
škatulky. Běží o oběť. Církev a národ čeká
a toužebně vyhlíží celé lidi, kteří budou umět
hořet a shořet v oběti, v Oběti. A křesťanu zvlášť
to nesmí být cizí, neboť byl zrozen z Oběti Kris
tovy a je jí stále obnovován. Křesťan má kde
brát sílu. Křesťana oběť nikdy nezlomí, podá-li
si s ní ruku pevně a poctivě pod Křížem.
Je přetěžký první krok. Ale máme pro koho
a za koho jej učinit. Vykročíme? Máme před sebou život: budeme jej odčerpávat jen pro sebe?
»Nezemre-li zrnko pšeničné--------- «Kdo z nás
se první odváží?
J. K.

Výstup duše
Láska je pramen života; ale život se smrtí —
Je-li manželská láska v křesťanství věnčena
dalo by se říci — spává na jednom loži... Kdo svatozáří, křesťanské manželství svaté, je svaté
špatně pochopil tajemství milování, kdo svou proto, že je založeno na oběti, že je vykoupeno
lásku zbudovali na tom. co zaniká, hledají obětí individualismu a egoismu silou oběti Kris
snadno ve smrti záchranu před vratkostí a ne tovy. »Nepadne-li zrno pšeničné do země a nestálostí lásky a domnívají se. že láska jen pod zhyne-li. zůstává samotno.« Ale je-li v křesťan
pečetí smrti dojde jistoty, bezpečnosti a věčné ství zároveň hodnocena v jistém smyslu výše
ho zátiší. Mnoho nezralých milenců podlehlo 'čistota panen a paniců, pak jediným důvodem
tomuto strašně osudnému vábení smrti. Nechá- může být to. že panenství umožňuje více lásky,
me-li se však osvítit moudrostí věčnou, uvidíme silnější lásku, ale také lásku vykoupenou da
jiné souvislosti mezi životem, láskou a umírá lekosáhlejším odříkáním* a dokonalejší obětí
ním.
sebe samého.
Kdo jiný nás učil životu, kdo jiný nás naučí
»Láska je touha míti trvale dobro.« mínil
pravému milování, ne-li Ježíš Kristus? A ten Plato. A všichni jsme přímo raněni touhou a
dal život, umřel za své přátele. Křesťanský ži krutým nepokojem a celý náš život není leč
vot prýští ustavičně z onoho Obětovaného a hledáním dobra, v němž bychom spočinuli a jež
Mrtvého. Chceme-li takovým životem žít a by nás oblažilo na věky. Každé dobro však je
chceme-li jej šířit a rozmnožovat, pak není jiné přioděno krásou a právě krása to je, jež nás
cesty než cesta umrtvování a umírání.
vábí a vede k dobru. Ovšem už v denní zkuše131

Hosti poznáváme, jak viditelná krása rychle káním všeho, k čemu svádí sobecká žárlivost,
vadne a proto spěcháme od vnější krásy ke je požadavek lásky důstojné člověka a podmín
kráse vnitřní a potom od lásky ke krásnému kou, aby byla v plném smyslu plodná a tvořící,
tělu k lásce ke krásné duši. Od hmotné krásy ať už se rozvije v manželství a v rodině nebo ve
postupujeme ke kráse duchovní a nalézáme ji společenství širším, v životě zasvěceném službě
v krásné a ušlechtilé duši, pak v krásné du bratří a sester všech. Požadavky a podmínky,
chovní činnosti, v duchovních pravdách, v zá jež splní jen ti. jimž je dáno a kteří mají od
sadách, k nimž nám dopomáhá věda. Duchovní vahu neustrnout a nezastavit se, protože vše
náš zrak běží od jedné krásy a od jednoho chno dlužno milovat jen pro Boha a v té míře,
dobra, které jsou omezené, ke kráse a k dobru v jaké On každého tvora a každou věc přioděl
absolutnímu, až se mu zjeví veliké moře krásy paprskem své dobroty a své krásy.
bez konce a bez hranic. Takové dobro je krásné
Proto se naše hledání a naše touha po lásce
krásou, jíž ani neubývá, ani nepřibývá, neboť musí
tímto směrem: objevovat jiskřičky
je věčná. To dobro není snad jen s jedné strany krásy nést
a
dobra
rozseté po všem tvorstvu a často
krásné a s druhé ošklivé, jak tomu bývá u jed ukryté pod tvářemi
nejnenápadnějšími, oproš
notlivých krásných zjevů, které potkáváme ťovat je od přimíšen
in a strusky hmotnosti,
a jejichž krása je obyčejně jen přeludem.
neboť
ty
pomíjejí
a
zanikají
— as mateřskou
Teprve tehdy, když vystoupíme po stupních trpělivostí i jemnocitem rozdýchávat
je k bo
od krásného těla ke krásné duši, ke krásné čin
hatší
životnosti,
rozmnožovat
je
a
zachraňovat
nosti, ke krásným poznatkům — od jednotli
vých úlomků krásy ke kráse samé, k prameni, z ubíhajícího proudu času pro věčnost.
Taková láska, křesťansky chápaná. Kristo
z něhož všechna krása a všechno dobro vyvěrá,
teprve pak se můžeme oddat lásce, pro niž stojí vou obětí vykupovaná a posvěcovaná v tom
za to žít... Tak vyznačil slavný Plato výstup smyslu, že z milosti Boží vlastními obětmi den
duše po stupních lásky. A křesťanství nás tomu ně přinášenými ji osvobodíme od tíhy a zbaví
vystupování nejen učí, ale pomáhá nám v něm me slepoty, ta nejenže způsobí »lidem na zemi
a dává nám sílu. Postavit lásku na hrob všeho mír a na moři hladinu tichou ..nýbrž po
nízkého a pomíjivého, očistit ji od všeho, co vede k dokonalému ukojení co do intensity i co
upoutává na jednoho tvora a na jedno místo, co do trvání, protože láska je proud z věčnosti do
K. Š.
isoluje, posvěcovat ji nebo zduchovňovat odří věčnosti vanoucí... Caritas manebit!

Slovo mladým apoštolům
Nesmíme nikdy zapomenouti. že apoštolát je dílo
rázu nadpřirozeného. Naše slabé lidské síly k němu
zdaleka neposiačují. Jak nerozvážně si počínají ti,
kteří při apoštolátu spoléhají výhradně na svou vý
mluvnost, přesvědčivost, dovednost a vyspělost organisační stránky apoštolátu. Poněvadž naráží téměř
vždy na nevysvětlitelné neúspěchy, vzdávají se zkla
maně apoštolské práce. Lidský život však je svět ex
trémů. Je i takových katolíků mnoho, kteří srovnáva
jíce tíhu a obtíže apoštolátu se svými nepatrnými
silami a schopnostmi, skládají zoufale ruce v klín a
naříkají: „To je nemožné!’1 „To nic nepomůže!“ „Ško
da každého slova!“ „Ten a onen je ncpolepšitelný a
nevyléčitelný!“
Musíme vždycky míti před očima skutečnost, že ne
člověk, ale jedině Bůh obrací duši. K apoštolátu je
nezbytně nutná milost Boží. Jistě někdo namítne, proč
tedy apoštolujeme, když si Bůh lidi sám k sobě při
vádí. Na to odpovídáme, že Bůh stvořil člověka jako
bytost společenskou. Člověk nemá býti závislý na
ostatních pouze v řádu hmotném a fysickém, nýbrž
i v řádu duchovním a nadpřirozeném. Má i duchovní
statky a hodnoty přijmouti z rukou svých spolubratři.
Proto žádá Bůh naši součinnost a na ni navazuje svou
milost, pro apoštolát bezpodmínečně potřebnou. Proto
máme na obrácení člověka podíl a naše zásluha je
v očích Božích nesmírná. Milost nemůžeme nikterak
nahraditi, ani neodolatelnými apologetickými důkazy,
ani filosofickými argumenty a’ všemi těmi prostředky,
na nichž si tak výlučně zakládáme, můžeme však
jedno učiniti: milost Boží zíškati a rozhojniti. To se
však neděje debatami, diskusemi, přednáškami a ká
záními. nýbrž modlitbou, odříkáním, obětmi a častým
přijímáním svátostí. Vlastní posvěcení je k apoštolo
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vání z několika důvodů nezbytné. Člověk může jen
to dávatí, čím je sám naplněn. Nemohu dáti Krista,
když jej sám nemám. Nemohu nikoho přivésti ke
ctnostnému životu, když mně samému je ctnost ne
známým pojmem. Nemohu člověka naplniti odporem
proti zlu. když jsem se dříve sám nevymanil z hříchu.
Vedu-li duchovní život, jeví se to v mém jednání a
smýšlení, což je již apoštolátem pro sebe, apoštolátem
dobrého příkladu, který je nejpůsobivější. Lidé od
vrácení od Boha .mívají zatvrzelou vůli, která je činí
pravdám Božím nepřístupnými. Můžeš k nim poslati
nejlepší řečníky, kazatele, exercitátory světa; oni si
dupnou a řeknou: „Ne!“ a jsi v koncích. Proti tomu
má dobrý příklad v sobě jakousi tajemnou moc, jíž
uchvacuje nejen cit. ale i vůli zatvrzelcovu. I v ji
ném ohledu je vlastní bezúhonný život důležitým před
pokladem. Představte si žebráka, který by kolemjdou
cím radil, jak by nejsnadněji zbohatli. Člověk, který
pohoršuje svými chybami a nedokonalostmi, nejen že
apoštoluje neúspěšně, ale škodí tím. že utvrzuje od
půrce v jejich předsudcích.
Apoštol musí především usilovati o vlastní polepše
ní, poněvadž tím svolává na své dílo potřebnou milost
Boží a dobrým příkladem koná nejlepší a nejúčin
nější apoštolát. Neexistuje u něho nepoměr mezi
aktivní činností a duchovním podkladem. Neexistuje
u něho jakási inflace na poli apoštolátu. Vyvolme si
za vzor sv. faráře Arského. Snad byste nenašli faráře
a kaplana, který by prostším způsobem kázal, než
světec z Arsu, a přece počet jím obrácených duší sahá
do tisíců. Dokázal to modlitbou, obětí, obětováním
svých životních strastí a utrpení a adoracemi před
Nejsvětější svátostí.
Leo Kuchař.

Alojz Stankovič:

NEZNÁMÍ HRDINOVIA

— Čo je na tom divné!?
— Viktor, to nie je pěkné od teba, že sa tak
vysmievaš zo svojej matky!
— Vysmievam? Ja to myslím vážné, — po
kračoval Viktor tvrdošíjné.
— Teraz už mám toho dost! Čo si sa zbláznil?
— Ale ieraz už i ja mám dost! — kričal na
hněvaný Viktor. — Keby som išiel za lekára.
inžiniera, profesora, priemyselníka, ďóstojníka,
i o by každý pochválil, čo?
— Ale veď pochop, že je to iné... A potom.
Nemáš ani celkom pravdu. Kto preberie všetkv
tie podniky? ...
— ... ba i keby som sa stal — remeselníkom,
obuvníkom, zametačom, — zúril Viktor ďalej
a nepočúval na matku — alebo i obyčajným
gaunerom, podvodní koni a kartároin, to by tiež
nikoho nezarazilo. Ved je to dnes moderně, čo?
Ale keď clíce ísť nickto do misií alebo do kláštora ...
— Preboha, ešte do misií?! Do kláštora?!! —
vykřikla matka.
— ... ked chce člověk celý život len obětovat
a dobro robit, to je blázon, idiot, nenormálny,
čo??? Ale veď ja...
Ani nedokončil, len hodil rukou a plesol dveř
mi.
Až vonku sa zarazil a pocítil výčitky.
— To som nemal! Čo ma to napadlo! Vracia
sa do mna starý diabol. Ako som sa mohol dat
strhnúf. Veď je to hriech. A načo to všetko bolo? T tak ma nikdy nenapadne ísť za kňaza! . ..
Strčil ruky do vrecka a zamyšlené vykročil.
Ani sám nevedel, kam. Len preč.
— Ale prečo sa každý tak zděsí, keď chce ísť
niekto za kňaza? Či sú to zločinci? V tom musí
byť niečo! Pravda, moji rodičia nie sú velmi
nábožní. Nevedia si ocenit prácu kňaza. Hej,
tak to bude. Nábožní rodičia by sa iste těšili,
keby im syn niečo podobného oznámil. U také
ho Stana to musí byť celkom ideálne. Hej, Stá
no ...
Viktor celkom podvědomě zamieril k ulici,
kde býval Stáno.

Román

— Hej. Už som myslel, že 111a to roztrhne.
Mám tak rozbúrené vnútro, že by som sa chcel
poviazať, aby som neurobil nejakú hlúposť.
— A prečo? Veď už máš rozriešenú otázku
svojlio povolania, nie? U mňa to ostává aj naďalej najzáhadnejším problémom.
— To je právě... Vidíš, aj ty si sa búril. A
čo ostatní?
— Uznám, odo mňa to bolo nerozmýšlené.
Už fa velmi dobré chápem. Ale rodičia ta hněď
s radosťou privinú ...
— Cha-cha-cha — zasmial sa trpko Stáno. —
A čo by povedali tvoji rodičia, keby si ty ...
— A vieš, že som to mamičke před chvílou
nadhodil? '
-Co???
— Že chcem byť kňazom.
— Ako??? Aj ty chceš byť kňazom?
— Pravda, nemyslel som to vážné.
— Tak si ich nemal zbytočne dráždit!
— Máš pravdu. Už to aj ja Tutujem.
— A ako to dopadlo?
— Rozzúril som sa a plesol dveřmi.
— Ej, Viktor, ako si to mohol urobit?! . ..

Keď A iktor vkročil, sedel Stáno nehýbne za
stolom. Hlava podopretá ’rukami, oči hladiace
do nekonečna. Sotva zbadal, že niekto prišiel.
j— Ach. to si ty. Viktor? Musím fa odprosif.
liž dávno som sa nedal iak strhnúf ako před
chví Tou.
— Vidíš, to isté som ti chcel povedaf.
— Podáme si ruky, áno? No. už je to v poriadku.
— Stáno, a ty odvtedv tu sedíš, ako sme sa
i ozi.šli?
—- Ano. rozmýšl am ...
— Bojuješ, nie?
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— No už sa stalo. Ale zapamiitaj si pre budúcnosť! Keď my s niekým zápasíme, máme
mnoho výhod, ktoré nám dávájú istotu. V prvom
řade na nasej straně je Boh. a tento faktor ob
rátí hocaky poměr sil v náš prospěch. Ale má
me aj akúsi nevýhodu. A tú musíme rešpektovať. Ináč boj přestává byť naším bojom. My
smieme totiž užívat len dovolené prostriedky.
A to i vtedy. keby protivník postupoval voči
nám podle a neludsky. Móže na nás nadávatmóže nás hanobit, móže nás okradnúť o česť ..
my musíme mlčať. Móže zúriť, vraždit, klamať.. . my ho musíme len milovat. Móže sa
mstiť ... my musíme odpúšfať. Ba ešte i keď
zvífazíme, nesmieme povedať: »Vidíš? Mal som
pravdu!«, lebo tým už nič nedosiahneme. Len
ho urazíme. Ale keď on nás urazí, ponukneme
inu pravicu a povieme: »Odpusť mi. ja som
bol na vine«.
— Pravdu máš. Stáno. Ja tiež tak smýšlam.
Ale je to nesmieme ťažké. l ak ťažké, že v jed
notlivých prípadoch rýchlo zabúdam na tuto
zásadu, zvlášť, keď sa to dá pohodlné obísť.
Ale uisťujem ťa, že ešte dnes odprosím mamič
ku.
— A zapůsobilo to na ňu velmi?
— Ako hrom. To ma právě tak rozčúlilo. Ale
u teba je to iné. Tvoji rodičia sú dobří katolíci.
Budú sa tešiť, že im dal Boh takú milosť.
— Bohužial’ sa myliš. Rodičia ma majú tiež
příliš rádi. A láska aj zaslepuje ...

Nie! Takto to nepojde! Rozuměl si? Z tvojho
mníšstva nebude nič! Ja sa už o to ...
Stanov otec kričal už dosť silné. Vtedy sa
zrazu spamátal a celkom změnil tón.
— Pozři sa, Stáno! Musíš to predsa pochopit!
Za jeden týždeň sa predsa nedá zaviazať na
celý život.
— Otecko, ja som už rozhodnutý výše roka.
— Výše roka???!!!! A celý rok si ma obchádzal??
— Svedomie mi to kázalo. Taký vefký dar.
ako je řeholné povolanie, musí zostať v skry
tosti. Tnak si najde diabol vela prostriedkov.
aby ho zničil.
— Čo??? Ty ma ešte voláš diablom? Myslel
si, že ťa zavediem do baru a přinutím hrešiť.
aby ...
— Ale nie, otecko. Ty mi predsa nechceš zni
čit povolanie!?
— A aby si vedel! ... — zakričal otec hro
movým hlasom. ale zase náhle stíchol a bolo
vidieť. ako sa přemáhá.
ChvíTu bolo ticho. Potom začal otec už úplné
potichu.
— Pozři. Stanko! Vieš. ja som velmi nervózny ... Hněď na teba nakričím . .. Neviem
sa ovládat.. . Moje nervy • • •
Stáno zacílil v oku slzu. O c-hviTu otec po
kračoval:
— Ja ťa dobré chápem .. .
— Dovolíš mi??
— ... ale aj ty ma musíš chápat... Nemó*
žem! .. Predbežne nemóžem. Opravdu nie.
Ako ty máš zodpovědnost za svoje povolanie.
— Otecko, prosím ťa. máš trochu času?
ja mám za teba. Nie si predsa plnoletý ... l eda
— Ale hej, Stáno. Čo by si chcel?
budem
aj před Bohom za teba zodpovedať .. •
— Chcein sa s tebou vážné porozprávať.
—
Chceš
teda, aby som sa zriekol?
— Vážné? 10 sa mi akosi nepozdáva.
—
Ani
najmenej!
Ja mám čistý štít před Bo
— Totiž, ja by som chcel isť do kláštora.
hom.
Nevedie
ma
nijaký
sobecký zá u jem ...
— l ak predsa je to tu.
Například.-že
nám
móžeš
byť
v starobě dobrou
— Však si to tušil, otecko?
oporou,
že
móžeš
byť
slavným
inžinierom, le— Hej, věru hej. ale myslel som, že s tým
károm,
profesorom,
podnikatelom,
že sa oženíš,
počkáš. Rozmyslel si si dobré, čo hovoříš?
založíš
rodinu,
kde
móžem
příjemné
strávit’ po
— Áno, úplné.
sledně
dni
svojho
života,
že
náš
rod
nezanikne,
— A myslíš, že je to také jednoduché? lak
a podobné. Nie! Staň sa reholníkom. ale len
narýchlo ťa ani v kláštore neprijmú.
— Otecko, to je už v úplnom poriadku. Som ak je to vola Božia. a ak ti On dal na to po
přijatý. Nastúpiť móžem hocikedy. len potre- třebné milosti ... A právě to chcem skúmať.
aby som mal aspoň nějaké ospravedlnenie před
bujem ešte od teba písomné povolenie.
— Tak? A to všetko si robil za mojím‘chrb- Bohom ...
— A keď pri tom skúšaní stratím povolanie?
tom ?
— Vtedy to nebolo od Boha!
— Bál som sa, že mi budeš bránit. Pieto som
—
Nie. otecko, myslím, že sa mýlíš. Povola
sa dlho ani nemohol odhodlat povedať ti to.
nie
nie
je předurčeme, ktorého by sa člověk ne
— Teda ku mne si nemal ani tofko dóvery.
mohol
zbavit.
Kde by bola potom slobodná vo
ako k niektorému pátrovi, ktorý ťa na to nala?
To
je
len
rada:
»Ak chceš, poď a následuj
hovoril ?
ma«.
A
tá
sa
nemusí
opakovat'. Ved vieš, že
— Nik ma nenahovoril. Právě to by bola pře
kážka prijatia. Rehofníci sa to dozvěděli tiež ani mladíka v evanjeliu nevolal Ježiš dva rázy.
— Stanko, ale to je celkom iné. Pozři ...
len teraz, ked som ...
— Pak? A predsa si u nich bol najprv! Do hm ... ako by som ti to vysvětlil... No napří
hovořil si sa s nimi, ako by mňa ani nebolo. Či klad ... Hej, už to mám ... Veď ten mladík bol
som si to zaslúžil? A teraz? Podpíš zmenku na plnoletý a svojprávnv. lebo mal majetok. On
celý život! Na to som dobrý, aby som syna vy sa mohol rozhodnut. Ale ty ešte musíš počkat.
I o, nejde len tak. vrhnúť sa do toho. Představ
choval. vzdělal, ale ked pride niečo ... Čo ťa do
toho? Len podpíš! Ostatně si vybavím sám... si, že by si sa chcel oženit a ja by som ti po134

vedal: Počkaj, nemáš ešte svoje roky. A fy mi
na to odpovieš: Možno potom jn už nebudem
milovat. Nemal by som ešte viac dóvodov zisfovať, či fa vedie opravdivá láska, a či len chvil
kové nadšenie?! Ved je to na cely život!
— A ako dlho to chceš u mna zisfovaf?
— Dlhšie to rozhodne nebude trvat, ako kým
nebudeš plnoletý i podlá zákona. Vtedy už móžeš ist i proti mójmu zákazu a nemusíš dat ani
podpísaf.
— Teda tri roky??!!
— No, keď. . .
Stanoví sa zahnítilo před očami a myslel, že
padne. Ale predsa sa udržal. Stisol zuby a po
dařilo sa mu příst až ku dvěrám. Aby zakryl
mdlobu, začal hlasno hovořit.
— Otecko, bolí niíi trochu hlava. Idem sa
prejsť k rieke.......
— Dobré, dobré. A uvažuj o tom! Sám sa
přesvědčíš, že ti nechccm zle ...

*
Ked prišiel Viktor domov, hned si ho dal za
volat otec.TJol neobyčajne rozrušený.
— Viktor! Chcem s tebou vážné hovořit!
Teda žarty nabok!
— To je dobré, otecko. Ja som právě to isté
chcel.
— Azda nie o tom kňazstve??
— Ba, o tom.
— Tak si zapamátaj, že z toho nebude nič!!
A postarám sa. aby som ti vybil z hlavy po
dobné sprostosti.
— To je už!! ... — chcel sa Viktor zase rozkričať, lebo hněv ho opat celkom zachvátil. Ale
zavčasu sa zháčil; přišly mu na mysef Stanové
šlová. Premohol sa a po chvíli úplného ticha
pokračoval pokojné.
— Otecko, veď ja som to len zo žartu ... Ne
hněvá j sa ...
Otcova tvář změnila výraz a zažiarila radosťou.
— Ták? Hej, vedel som to. Odvalil si mi
velký kameň. 'Vieš, mami odvtedy ešte stále
plače, a mne tiež... No, poď, nech fa objímem.
Viktor pocítil, že objatie a bozk na čelo bol
tak vrúcny, ako azda len vtedy, keď sa zachrá
nil před smrťou. Pocítil silu rodičovskej lásky,
kloní si dosial' málo uvědomoval.
— V iktor, mám z teba nesmiernu radost.
Možno, ani netušíš, akú. Nechceš, aby som ti
niečo kúpil? Povedzme pěkné auto ...
— Nie, otecko. Pálilo by ma to. Ale povedz
mi, čo máte proti kňazom? Ublížili vám ně
jako?
— Ale nie. Naopak. Ja si ich velmi ctím. To
sú nie masoví 1’udia, akých je celá kopa všade
okolo. A keby ich nie, možno by bola už revolúcia. Hej, aby som nezabudol. Už dávno som
chcel pre nich poslat nějaká podporu. Tu
máš ..., odomkol stolík a vytiahol sväzok bankoviek. — Daj im to odo mna, aby viedeli, že
si ich opravdu vážim. A aj pře nás nebude zle,
ak nám budií zaviazaní...

— A prečo ste vtedy ...
— Ale. Vikior. nechápeš, že je I o nie pre
teba??
— Um ... tak ... Možno, že máš pravdu ...
— Ty, Viktor! Ešte som ti chcel cosi povedať.
Mne sa zdá, že sa v poslednom čase trochu
utahuješ. Predtým si tak rád chodil tancovat,
aj do spoločnosti, do kaviarne, a teraz, ako
by ... neviem.
— Ale vtedy som aj s vámi ináč hovořil, aj
som sa ináč učil. ..
— No nie. Vikior. Tak zase nie. Radšej se ani
neuč tofko, ani s námi ... Ale to nejde. Do spo
ločnosti musíš chodit, aj tancovat. To patří k ži
votu. Ved je to nie hriech. Ináč by bol z teba
ešte opravdu nějaký asketický farář . . .
— Teraz už mám... — zase začal Viktor
s krikom, ale znovu sa zarazil.
— ... vieš, Vikior, i já si vytýkám, že som sa
dosial’ tebe málo věnoval. Teraz to už bude
ináč. Veď si dospělý .. . Pojdeme spolu trochu
do kaviarne, do spoločnosti .. . hej, musíš po
znat život.. .
— Ale, otecko ...
— Veď nemusíš sa hrozit. Nie je to tak straš
né, A nemusíme ist hněď zajtra. To má ešte
času ... Kým si zvykneš. To pojde pekne po
stupné ...
»
— Cha-cha... postupné ... — usmial sa iro
nicky Viktor.
— Aj mami si dosial’ velmi zanedbávala po
vinnosti. Právě sme sa dohodli, že odteraz to
už musíme trochu organizovat...
— Cha-cha. . . organizovat, — usmial sa
opat trpko.
— Áno, organizovat. Stačí dva-tri rázy do
týždňa. Zavoláš si dievčatá, i spoločenskejších
kamarátov.
— Ešte na to ja???
— No, v najhoršom případe to zariadi mami.
Ale bolo by to milšie, keby si ty ... Iste i pre
dievčatá ...
— A čo budeme robit?
— Nič mimoriadneho. Hlavné je, aby si bol
v milej spoločnosti, Zajete si, zapijete, trochu si
zatancujete, porozprávate sa, a bude ...
— Otecko, vieš., že neřád tancujem ...
— Neškodí... Premóžeš sa. Aj to len zo začiatku. Potom si tanec zase oblubiš, a ostatné
pojde už 1’ahko.
— Tak? Ešte ostatně?!
— Ale, Viktor, veď si už nie dečko! O nějaký
čas sa oženíš ... Musíš sa aj v dievčatách vy
znat!
— Teda tu je kořeň ... — zamrmlal Viktor
zamyšlené. — - Hm, hm, dobré. .. uvidíme! Idem
sa teraz trochu prejsť, musím si oddýchnut.. .
— A kam pojdeš?
— Na nábrežie ... Mám sa tam sísť so Stanom.
— So Stanom ? Hm ... Stáno, vieš, Stáno je
dobrý chlapec, mám ho rád. Ale je velmi
zvláštny. Neviem ...
(Pokračování příště.)
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Epigramy
ÁSOCIÁL.

Všude vládne nyní hmota,
kol ní celý svět se motá;
zašlápne~li ji kdo o kal,
ten jest pak — asociál.

J. Kříž.

DIALEKTIKA
Černé pivo — to je these,
bílá pěna — antithese.
A když déle nad ním vysedáš,
»synthesu« pak hezkou v hlavě máš.

—ale

TAINE
Ctnost i zieřest výrobky jsou pouze
podobně jak cukr nebo vitriol.
Dobrou radu vím: ctnost dělej z nouze —
poklad máš, jejž nezkazí ti rez, ni mol.

BERKELEY

Mimo mysl nic už není,
byť bys tisíc světů zřel.
Každý v tom je pokušení,
kdo je živ jen na příděl.
VICO

Trojí dobu v historii vidí:
božskou, hrdinskou a lidskou, nic už dál.
Nediv se, že přestal u těch lidí:
doby zvířecí se totiž nedočkal.

BRENTANO
Jen předmět reální má mysl naše,
myslit lze vždy jen na něco neb o něčem.
I kočka chodí kolem, horké kaše:
zda myslí, nevím, ale kroutí ocasem.
Cato.

Jak se mluví
Kristus čerpal z Buddhy a Zarathustry.
Učení Buddhovo je atheistický pessimismus. Buddha
vůbec o Bohu nemluví. Dává jen návod, jak může člo
věk uniknout bolesti. Bolest má podle jeho učení pří. činu ve vůli, vůle pak ve smyslovém vnímání. Proto
radí Buddha, aby člověk uzavřel své smysly vněj
šímu světu: „Nebudeš-li nic vnímat smysly, nebudeš
nic chtít. Nebudeš-li nic chtít, nebude ti nic odepřeno.
Nebude-li ti nic odepřeno budeš blažen.“ Do takové
hoto syllogismu by se dalo vpravit učení Buddhovo.
Buddha nepřijímá kříž jako Kristus, nýbrž prchá před
utrpením a touží najít blaženost v popření smyslo
vého vnímání a zániku osobnosti v nirváně. To nemá
s učením Kristovým nic společného, ba ani ne podob
ného.
Zarathustra učil, že dobro a zlo je v ustavičném
boji. Nakonec zvítězí dobro, Bůh dobra Ahura Mazda
je sice bohem nejyyšším, ale ne jediným. Dílo Zarathustrovo je reforma nejen náboženská, ale i hospo
dářská, jejímž cílem je naučit kočovné kmeny země
dělství.
Pokud se objevují v názorech starých myslitelů a
náboženských reformátorů myšlenky podobné zásadám
evangelia, není to důkazem, žp Kristus odtud „čer
pal“, nýbrž prostě dokladem, že evangelium Kristovo
je lidské, to znamená, že obsahuje kromě pravd nadrozumových i pravdy dostupné přirozenému rozumu.

O věrohodnosti evangelií se dá pochybovat.
Pochybovat se dá o každé věci na světě. Jde jen
o to, jsou-li ty pochybnosti oprávněné a odůvodněné.
Evangelisté nejenže chtěli povědět pravdu, nýbrž
pravdu povědět musili, poněvadž žili ještě nepřátelé
Kristovi, kteří by je byli usvědčili z nepravdy, kdyby
jejich zprávy byly smyšleny. Evangelisté projevují
všude dokonalou znalost poměrů zeměpisných, poli
tických, náboženských a sociálních, jaké byly v Pa
lestině v době Kristově, takže jejich vypravování
nikde nečiní dojem něčeho vymyšleného. „Evangelia
voní realitou“, říká Masaryk právem ve svých hovo
rech s Čapkem. A kdyby už chtěli klamat čtenáře,
jistě by se samé snažili postavit do lepšího světla.
A zatím pokorně doznávají, že svému Mistru nerozu
měli, že smýšleli pozemsky, že se mezi sebou přeli
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o prvenství, že jeden z nich Krista zradil, že Petr ho
zapřel, že ho opustili, když byl jat od svých nepřá
tel, že nevěřili v jeho zmrtvýchvstání.

Přijímáme morálku náboženskou, ale ne
církevní.
To je tak, jako kdyby lékař radil pacientovi, aby
jedl ovoce, ale zakazoval mu jíst jablka, hrušky,
švestky, meruňky, broskve, pomeranče a citrony a
jakékoliv jiné druhy ovoce a urputně trval na tom,
že má jíst ovoce. Neexistuje nějaké obecné ovoce,
existují jen druhy ovoce in concreto. A tak i nábo
ženská morálka existuje jen vé své konkrétní formě,
jak ji hlásá a vykládá Církev.

Papežství není ustanoveno Kristem a vzniklo
až ve 3. století.
Pak je záhadou, proč řekl Kristus Petrovi: „Ty jsi
skála a na té skále vzdělám Církev svou.“ A proč mu
řekl: „Pas beránky mé... pas ovce mé.“ A také je
záhada, proč apoštolově uznávali prvenství Petrovo,
proč Petr mluvil jménem jejich v den letnic, proč byl
jejich mluvčím před veleradou. A také je záhada,
proč Pavel putoval před nastoupením úřadu apoštol
ského do Jerusalema k Petrovi. Snad kvůli poučení?
To obdržel přímo od Krista. Ale kvůli tomu, že Petr
byl hlavou Církve. (Gal. 1, 18 sq.)

Nejlépe by bylo vytvořit národní církve a
vzdát se papežství.
To je krok zpět k národnímu partikularismu a ná
rodním bůžkům. Kristus překonal nacionalismus tím,
že umřel na kříži za všechny lidi a své apoštoly roze
slal do celého světa ke všem národům. To ovšem není
žádná „mezinárodnost“, nýbrž universalismus, který
má spojit všechny národy v jedinou rodinu Boží:
„Bude jeden ovčinec a jeden pastýř.“ Mezinárodnost
nedbá národní svébytnosti, ba potlačuje ji. Ale křes
ťanství zušlechťuje a povznáší národní svébytnost.
Svatí Cyril a Metoděj nepřišli nás odnárodnit, nýbrž
dát nám evangelium — a dali víc: i slovanskou lite-

raturu. Bude-li mít každý národ svou církev, bude
mít patrně i svou „pravdu“ a svého „papeže“. Mnoho
papežů — žádný papež, toje nejlepší cesta, jak se
vzdát pravdy. Je divné, mluví-li se takto po zkuše
nosti s národem německým, který přece měl také svou
pravdu, pravdu hlásanou Nietzschem: „Slabí ať za
hynou anebo slouží silným.“ Národní církev — to je
vždy výraz přepjatého nacionalismu, pýchy a sobec
tví v rouše náboženském. A to překonal Kristus. A
vzdáme-li se křesťanství universálního, klesneme do
nejtemnějšího barbarství. Je ovšem také druhá cesta
— vzdát se ne papeže, ale národní svébytnosti a samo
statnosti a utonout v moři beztvarého internaciona
lismu.

Západní Církev je největším kapitalistou světa.
Kapitalistou se obyčejně rozumí bohatý člověk,
který má bezpracné důchody a který vykořisťuje
dělníky. Příhana kapitalismu je tedy ve zneužívání
majetku. Záleží tedy na tom, jak kdo svého jmění na
bývá a k čemu ho užívá. Majetek Církve byl získán

dary, odkazy a sbírkami a snad také rozumnou hos
podářskou činností. Je to majetek účelový, to zna
mená, že neslouží osobnímu prospěchu jedinců, nýbrž
je prostředkem k uskutečňování cílů, které má Cír
kev na zemi, ať je to činnost misijní, duchovní sprá
va, stavba a udržování kostelů, škol, nemocnic a ji
ných humánních a kulturních ústavů. Ať někdo po
radí, jak se takové věci dají dělat bez peněz.
Rozhorlil se náš pokrokář. že máme platné zákony
ještě z roku osmnáctset, jaký je to pořádek.
Milej budovateli, odpověděl mu soused, copak zá
kon je špatný proto, že je starý? Naopak, čím starší,
tím lepší, tím spolehlivější, vyzkoušený. Kolik tisíc
let je staré Desatero? A přece pořád platí — nikdo
nemůže chtít odstranit přikázání Nezabiješ. Ve všech
zákonících kulturních států je trest za přestoupení
tohoto přikázání. Nedávno byli za jeho přestupování
popraveni zločinci v Norimberku.
Co tomu říkáš?
—mm—

Na okraj knihy Kryštof Kolumbus od Alberta Vyskočila
Kniha o Kolumbovi byla rozebrána ihned po vy
dání v květnu 1945. Kdopak měl tehdy čas a myšlenky
založit v novinách všeho si všímající literární hlídku
a psát o novinkách! Tehdy se objevovaly noviny s no
vými názvy, všechno se předělávalo, omývalo, očiš
ťovalo, o mnohém se mluvilo moc a o mnohém se moc
mlčelo a do toho mlčení byl také zahrnut Kolumbus.
Nebylo divu.
Divné však je, že se o ní mlčí dosud, o knize tak
znamenité.
Je to dlouhý omluvný zpěv, přednesený posluchačstvu, jeho slokami jsou jednotlivé kapitoly. Jako by
zpíval o stupeň výš než obyčejnou píseň pro zábavu,
kterou si zpěvák notuje pro sebe.
Hrdina je mrtev a všechny plody jeho života leží
sčesány, byvše lidmi shledány skvostnými.
Vlny bijící až po kolena předobraznému svátému
Kryštofovi, obru, který přenáší Ježíška přes vodu,
nepřekazily cestu. A stejně nepřekazila Kolum
bovu objevitelskou cestu, ani nedůvěra krále Ferdi
nanda Aragonského, ani váhání Isabellv Kastilské.
zrazování university v Salamance a všemožná jiná
příkoří. Jeho odvážná plavba nebyla dobýváním z tou
hy po moci, ani činem, vyvolaným ctižádostí vědec
kého ducha (pro zkoumání podnebí, pro nové příro
dopisné objevy, národopisné poznatky), jak se dnes
mnozí domnívají. Bylo to vpravdě přenášení Ježíše
přes vodu: plavba za lidmi, které Kristus Pán také
vykoupil svou smrtí na kříži. A vzdělaný Janovan
Kolumbus vzal na sebe úkol přinést jim zvěst o této
Oběti, o vykoupení. Plavil se do zemí, o nichž tehdy
nevěděl ani jeden člověk, o nichž nic nevěděla teh
dejší věda. Podivuhodně tušil jejich skutečnost, snad
zvláštní milostí vnímaje touhu neznámých lidí po
Zvěsti, kterou jim měl přinést.
Slyšte jeho vlastní slova o tom: „K plavbě do Indie
mě nepohnuly rozumové vývody, ani výpočty, ani
zkoumání map; prostě jsem vyplnil, co prorok Isaiáš
předpověděl.“
Získal nakonec královnu, přesvědčil střízlivé du
chovní, přemohl netrpělivost plavců, přežil nejhroz
nější nepohody; po návratu z objevené země vykonal
děkovnou pouť k Panně Marii v klášteře rabidském
za zachránění v bouři na moři.
Vyskočil otiskuje část jeho deníku, v němž s na
dšením popisuje pohádkovou krásu nových krajin, je
jich bohatství a dobrotivost Indiánů. (Říká o nich, že
vpravdě milují své bližní jako sebe samy, jejich řeč
je lahodná a přívětivá, libým úsměvem. Věru lepšího
lidu a lepší země snad na světě není. Raduje se, že

jistě snadno přijmou křesťanství, „naše svaté nábožen
ství“. Nemají asi žádné, ale poněvadž jsou to lidé
dobrého srdce, věřím, že beze valných nesnází při
jmou křest.“)
Žel, už nikdy se neopakovalo nadšení prvního ví
tání, seznamování, vzájemného obdivu. Už nikdy se
neopakovaly pocty a znovu se neprojevilo královské
uznání Kolumbovi.
Při příštích výpravách se svezli s admirálem dobro
druhové, toužící po moci, zištní zlatokopové, šlechtičtí
povaleči, hledající lákavé povyražení. Docházelo k bo
jům a k ukrutnostem, ke zradám, vraždění, týrání
žen. k oboustranným křivdám. Tak zahynul i „zlatý
květ“ ostrova Haiti. „Od té doby, co jsem ostrov
opustil,“ píše Kolumbus v dopise panovníkům, „šest
sedmin původního obyvatelstva vymřelo nelidským
a ničemným nakládáním.“ Vypravování je čím dál
žalostnější. Kolumba, křivě obžalovaného od mnoha
závistníků. nakonec přivezou v poutech do Španěl.
Výpravy přerůzných. teď už odvážných dobyvatelů
řádí v objeveném světě. Dosazení admirálové utlačují
domorodce. Kolumbus je zbaven všech práv, vstupuje
do františkánského ’ řádu a umírá zapomenut. Umírá
poslední Křižák, který chtěl za výtěžky svých výprav
podniknout křížovou výpravu na osvobození Božího
hrobu, celé Svaté země, jak sliboval papeži Alexan
dru VII. Proto všude, kam přišel, pátral po zlatě. Ne
přátelé toho ovšem použili, aby ho zneuctili jako pro
hnaného ziskuchtivce.
„Nebylo jeho vinou, že ve stínu kříže, který všude
vztyčoval, střetaly se sobecké zájmy a dílo, zaměřené
k veliké jednotě, spáčily k rozvratu a záhubě.“
A naposledy vlastní slova Kolumbova: „Vaše Veli
čenstva nechť nikdy nesvolí, aby se tu usadili cizinci,
kteří nejsou katoličtí křesťané, poněvadž všechen zá
měr a smysl podniku, totiž vzrůst a sláva nábožen
ství křesťanského, by vyšel nazmar.“
Čtenáři srdce usedá nad zhoubou indiánských do
movů, nad zkázou rajských krajů. Raduje se nejdříveJ
a pak truchlí víc a víc nad smutným dějem. Ale přece
si netroufá říci s nevědoucími vědci, s nevěřícími:
„Raději se to nemělo stát; mělo to býti jinak. Proč se
stalo to a to?“ Nežádá vysvětlení od nikoho z lidí, pro
tože nikdo je dát nemůže. Spoléhá, že způsob svých
navštívení, bolestí a darů, jejž nechápeme, nám také
jednou vysvětlí Bůh, který řekl: „Nedomnívejte se.
že jsem přišel uvést pokoj na zem: nepřišel jsem
uvést pokoj, nýbrž meč.“
fg137

Milostná náplň filmu
„Housle a sen“.
Zachytit život geniálně nadaného
českého houslisty Josefa Slavíka
tak. jak to učinil režisér Václav
Krška svým nedávno dotočeným
filmem „Housle a sen“, je činem
jistě z nejzáslužnějších, přihlížíme-li k tomu, že umělecká osob
nost tohoto geniálního umělce,
předčasně zemřelého, nebyla dosud
po zásluze doceněna. Jen Zachovalá
část jeho díla a zažloutlé kritiky,
stavící ho po bok slavného součas
níka N. Paganiniho, připomínají tr
vale jeho umělecký význam a ve
likost. O Slavíkově soukromém a
citovém životě víme velmi málo,
ale když se zaposloucháme do jeho
fis-moll koncertu, vycítíme v něm
bezpečně Slavíkovu citlivou, snad
až nadmíru vznětlivou duši. V tom
to směru neměl však režisér V. Krš
ka po ruce žádný materiál kromě
jednoho stručného Slavíkova dopi
su, naplněného obdivem k jakési
vznešené ženě, která zřejmě odmí
tá jeho sympatie. Z tohoto dosti ne
jasného dokladu vyplynula ve fil
mu „Housle a sen" aristokratická
postava Henrietty, kterou zahraje
Libuše Zemková. Ostatní ženské
postavy kolem Slavíka jsou dílem
autorovy fantasie, která právem
přisoudila tomuto velkému umělci
bohatý citový život. Zde je nutno
znova připomenout, že právě snová
forma filmu dovolila odchýlit se
místy od skutečnosti, kterou, často
nejasnou, musel autor spíše vytušit
a citlivě dokreslit.

Čísla.
Státní úřad statistický ve svých
zprávách publikoval některá data
o počtu posluchačů na vysokých
školách. Především je nutno zmíniti se o retrospektivním přehledu
vyskoškoláku za posledních 15 let.
Od roku 1931/32 (22.540 posluchačů)
neustále klesá počet zapsaných na
vysokých školách. V roce 1938/39
studuje již jen 17.566 posluchačů.
Po válce vykazuje statistika ne
bývalý výkyv (z pochopitelných dů
vodů) v zimním semestru 1945/46 na
49.339 vysokoškoláků, při čemž není
uvedena Vysoká'škola politických
a sociálních nauk.
Z celkového počtu připadá podle
studijních oborů na medicínu 8775
zapsaných, na práva 7255, na filo
sofii 6764; obchodní vědy studuje
5550 posluchačů, strojní a elektro
technické inženýrství 5294, zeměděl
ské a lesní inženýrství 3122, pří
rodovědeckou fakultu navštěvuje
2905 vysokoškoláků, chemické inže
nýrství studuje 2424 posluchačů,
1739 studentů má obor inženýrského
stavitelství a 1553 architektury a
pozemního stavitelství. Ostatní stud,
obory mají pod tisíc posluchaů: stát
ní účetnictví 958, zvěrolékařství 717,
katolické bohosloví 379 zapsaných.
Dívky bude asi zajímat, že ve
školním roce 1945/46 nejvíce žen
bylo zapsáno na filosofii (3234; 48%
všech posluchačů), na medicíně 2555,

na právech jen 993. Jedna dívka
studovala katolické bohosloví a jed
na hornictví a hutnictví. Celkem na
vysokých školách bylo zapsáno
9u86 žen.
Cizinců u nás loni studovalo 538:
Bulharů 188, Jihoslovanů 180, Rusů
76, Poláků 20, Rakušanů 12. Sedm
vysokoškoláků bylo příslušno do
USA, 5 do Rumunska, 4 do Itálie,
po jednom do Anglie, Holandska,
švédská a Egypta. Většina z nich
studovala na školách technického
směru.
„PANÁČEK". Na Moravě se ně
kde říká kněžím „panáček“. Vznik
tohoto názvu vysvětluje Dr Matěj
Procházka ve svém spise „Život sv.
Methoda" (Brno, 1885, str. 107) tak
to: Zbytkem z doby cyrillo-methodějské pokládá se na Moravě název
kněze „panáček", jenž v Čechách
mladému pánovi a někdy i vyspě
lým v potupném dává se smyslu,
na Moravě však jen v uctivém
smyslu o kněžích katolických se
slyší, jsa překladem slova „Cyrill“,
řecký Kyrillos, t. j. panáček, zdrobnělé slovce výrazu Kyrios, t. j. pán.
-nčF. Korb:
Tělovýchova a sport.
Naše století nebudou jednou lidé,
kteří přijdou po nás, označovati
jen jako věk atomických sil. které
člověk uvolnil .snad spíše ke své

. . . citujeme
Rvačka ve filmovém atelieru.
í

Jednou z nejpečlivěji připravova
ných scén před kamerou jsou fil
mové rvačky. Americké filmové
společnosti mají pro takové přípa
dy v odborových organisacícn her
ců profesionální zápasníky, kteří
se v těchto scénách dobře uplatňují.
Horší nesnáze však nastávají, před
pisuj e-li scénář rvačku hrdiny fil
mu. Hrdina filmu bývá na rány
choulostivější než profesionální zá
pasník. takže se scéna zápasu musí
aranžovat velmi dovedně, aby pro
filmového diváka dopadla věrohod
ně. Jednu takovou rvačku předpi
suje scénář filmu „Předtucha“; mla
dý tramp Toufar. jehož předsta
vuje R. Hrušínský, vyvolá rvačku
se' svým sokem, kterého hraje Ja
roslav Mareš, o totéž děvče, mladou
Jarmilu. Ve filmu jí je Nataša Tánská. Rvačka dvou nesmiřitelných
• soků musí být velmi věrohodná a
přesvědčující; v takovém případě
se muselo upustit od obvyklých tri
ků s náznaky úderů. Proto Rudolf
Hrušínský dostal několik lekcí jiujitsu. které mu pomohou zvítězit,
když už prohrává. Nicméně i tak
jc rvačka velmi realistická a oba
soupeři z ní mají několikadenní pa
mátky v podobě modřin, které si
utržili při nárazech do nábytku a
pádech na zem.
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Proměňuje-li se Církev ve stranu, zrazuje náboženskou skutečnost,
nespojuje již věřící v jednotu a uvádí je do nebezpečného postavení,
takže se stávají nevnímavými pro vnitřní hlas, na nějž odpovídati jim
pomáhá. A proměňuje-li se strana v Církev, zrazuje skutečnost, jejíž
je budovatelkou, nespojuje již své stoupence a uvádí je v nebezpečne
postavení, takže se stávají nevnímavými pro volání dějin, na něž od
povídati jim pomáhá.
Charle Maignial: Communistes et Chretiens. Esprit 1946. 2, p. 269.
•

■

■

Nikdo nepopře, že je skutečný a věcný rozdíl mezi jednáním mravně
dobrým a mravně zlým. V čem má příčinu tento rozdíl? Příčina není
v člověku, protože by chtěl velmi často dokázat, že bylo dobré, co je
špatné, a přece toho nedosáhne. Není v lidstvu celém, protože by si
i lidstvo často přálo opak, než žádá mravní svědomí. A i když některá
doba stanoví, že určité jednání je dobré, jež vždy platilo za špatné, —
vydrží takové umělé ustanovení jen na čas a brzo se vrátí pravé
mravní přesvědčení. Jest tedy tento rozdíl v lidské přirozenosti. Kdyby
však byla lidská přirozenost poslední a nejvyšší příčinou rozdílu dobra
a zla, mohla by také mravní přesvědčení měnit. Jest tedy vázána ně
jakou skutečností, a to velmi mohutnou, mimo sebe. Tato skutečnost
není hmotná, protože ve hmotě není rozdílu mezi mravně dobrým a
špatným jednáním. Jest tedy v nějaké nehmotné skutečnosti. A kromě
lidské duše — v níž. jak jsme viděli, onen rozdíl není. — jest jen Bůh,
který jest nehmotnou příčinou zdůvodňující a určující, co je dobré a co
je špatné. Jak bychom neviděli, že nás váže zákon, jemuž nikdo se
nevymkne a který mluví v lidském svědomí, zákon nejvýš svátého Boha!
Dr Jan Ev. Urban: Učení víry. Bohuslav Rupp, Praha 1946. str. 24—5.

Mluví-li se o nové demokracii, je možno v témž smyslu mluvit o no
vém křesťanství. Neboť tomu, kdo vidí na dno věcí, se stává zřejmým,
že přes cizopasné ideologie a tragická nedorozumění jméno demokracie
není nic jiného než světský název ideálu křesťanského. Naše civilisace
nenastoupí pravidelnou cestu vpřed, dokud se myšlenka křesťanská a
myšlenka demokratická nepoznají a nesmíří.
Jacques Maritain: A travers la victoire. Paul Hartmann. Paris 1945,
p. 55.

...A paní Wegnerovou bylo možno poznati po jejích činech: ze
mřela v Pánu — v lásce, kráse a cti — čeho by většina lidí v životě
chtěla dosábnouti, ale co dovedou jen nejsilnější. — A vzpomínal si na
otcovu smrt — když v minulosti mohl usnouti na věky. Jeho skutkům
bylo lépe, čím dříve klesly na dno v proudu lidských skutku, zaplaveny,
smíšeny a nepoznatelny.
A nyní snad byla na něm řada, aby zemřel. Jeho skutky — to bylo,
co jím zamrazilo. Po něm nezůstane velká stopa v životě. Smrt ho za
kryje, jako když putující ledovec zakryje neúrodný kámen. Nedá-li se
to přemoci — dobře; věděl u sebe, že se tomu dovede postaviti bez
bázně; uznával nyní sám s odevzdanou lítostí, že mu vlastně všecko
v životě bylo lhostejno, kromě jediné ženy. A proto bylo jen spravedlivo,
že byl zbytečným člověkem .'..
Z románu Jaro od Sigrid Undsetové. 6. vydání, vyšlo v nakladatelství
Vyšehrad r. 1946.

Sigrid Undsetová: Jaro. Přeložil K. V. Rypáček a vydalo nakladatel
ství Vyšehrad v Praze r. 1946 v 6. vydání. Stran 548, brož. 102 Kčs.
Již v šestém vydání vyšel u nás román veliké norské spisovatelky
Sigrid Undsetové, neveliká slovesná freska o manželství TorkildaChristiansena a Rosy Wegnerové. V blízkosti sebe žijí v dětství i jinošství a
přece se neznají ani v manželství — tak tajemná je lidská duše!
Rozejdou se. když smrt jejich dítěte v nich pohřbí dávné sny, ale
sejdou se opět, když si Torkild přiveze z Kodaně do svého osiřelého bytu
norského dítě své nešťastné sestry Doris, padlého anděla celé Christiansenovy rodiny.
Život lidský je v tomto díle neukojitelnou touhou zachovati si svě
žest jara stále, i v manželství. Když dítě v něm ztratíš, propadáš se do
tmy, jen dítě připomíná v manželství tvé jaro. Dítě je nejkrásnějším
poutem manželství. V nic jiného nevyznívá tento rozjímavý román Und
setové, třeba je v něm jako v celém rozsáhlém díle jejím mnoho postav
démonických, zatemňujících jasnou ústřední fabuli. Nejzajímavější z nich
jsou oba sourozenci Torkildovi. Doris a Axel. Ostatní, to je více méně
zbytečná přítěž, nezbytná však pro nespoutaný jazyk autorčin. Undse
tová nejen píše, především přemýšlí o lásce milenecké a mateřské,
o manželství a dětech, o životě a smrti, o soucitu a zklamání, nikde
nenalezneš v její próze samoúčelnost. A touží. Nemohla by zapřít, že na
její dílo měl pronikavý vliv velký dramatik její vlasti H. Ibsen, zvláště
svou Paní z námoří. Rosa Undsetová a EÍida Ibsenová jsou norské
sestry, její Torkild připomíná Ibsenova Wangla a Axel démonického
Ibsenova cizince. Jako paní Wanglová i Rosa Undsetová se nakonec
přivine s důvěrou ke svému muži; u dítěte, třeba u dítěte cizího, se její
veliká touha končí. V tom je krásný ethos tohoto románu a pravdě
podobně hlavní důvod jeho oblíbenosti u českého čtenáře. Mít odvahu
v dobrém se rozejít, může býti někdy hrdinství, sejít se opět a odpustit
si, usmířiti se s nepřáteli, v tom je hrdinství vždycky. A příkladem tako
véhoto krásného hrdinství je román S. Undsetové.
J. Vrána.

zkáze nežli k možnému a žádanému
prospěchu, nýbrž, přihlédnou-li blí
že k našemu dennímu počínání,
k našim zájmům a zábavám, řeknou
asi: byl to věk sportu. Není nemož
né, že právě těmito slovy budou naši
dobu charakterisovati právě asi tak.
jako básníci mluví o věku zlatém,
měděném, železném. Snad budouc
nost přinese sportu ještě více mož
ností rozvoje, nežli doba naše, není
však také vyloučeno, že se sport vy
žije ze svých dosavadních forem
(jsme ostatně svědky stále nových
jeho vývojových fází) a svým uce
leným charakterem bude moci plně
vykonati vlastní svůj úkol, jejž tu
a tam splňuje prozatím jen částeč
ně. Platí totiž o sportu rovněž to
pravidlo, o jehož pravdivosti nás
přesvědčuje mnohdy naše okolí, to
tiž, že věc sama je dobrá, někdy
i velice dobrá, leč způsob, jímž se
uskutečňuje a provádí, že je někdy
více nežli pochybený ... Sport naší
doby je přibližně ve fázi jinošství
— nedivme se, že si někdy počíná
jako příliš bujný chlapec. Snad
uzráváním. měřeným uplývajícími
úseky blízké či daleké budoucnosti,
bude schopen věnovat svému vzne
šenému poslání své mužné síly.
Pochybovat o poslání zdravého
sportu v současnosti, zdravému
sportu nevěnovat náležitou pozor
nost, zdravý sport dokonce odsuzo
vat bylo by jistě velmi pochybené
Žijeme-li ve věku sportu, tedy
v něm žijeme a jsme rádi, že tomu
tak jest Pronese se však o sportov
ním podnikání, podobně jako o ji
ných věcech tolik interesujících
člověka otázka: sport pro sport?
podobně jako kdysi se vyslovili rea
listé slovy, kterým uplývající čas
přivěsil křídla: umění pro umění?
A tato otázka vyžaduje na naší mlá
deži stejně tak naléhavě odpovědi,
jako kdysi, jsouc jiného znění, si ji
vynutila na tom onom slovesném
umělci. Doufejme, že i tu bude od
pověď v případě sportu záporná.
Každé přirovnání v něčem pokul
hává, jak říkáme, rovněž i toto při
rovnání o přirovnání. Zmínil jsem
se o umění, protože, jako kdysi do
šlo na ně, dochází dnes i na sport.
Jestliže se může v literatuře na
tuto otázku vyrojit více odpovědí,
zapříčiněných subjektivním (a to
považuji jedině za správné) pojímá
ním umění, odpovědí, které se po
znenáhla vyhrocují v polemiky,
v případě sportu považuji za ne
myslitelné, aby odpověď na výše
uvedenou otázku nebyla záporná.
Kladná odpověď by byla totiž svě
dectvím o tom, jak daleko jsme od
skutečného chápání věcí.
Může tedy odpověď na onu otáz
ku znít: nikoli sport pro sport,
nýbrž sport pro utužení života, pro
utužení v nejširším slova smyslu.
Nikoliv jen pro otužení, nýbrž pro
utužení. Do utužování života zahr
nujeme právem i ušlechtilou zába
vu, sportem skýtanou.
Sport, má-li plniti své velké po
slání, jímž jest utužování života, ne130

smí postrádali hlubší náplně. O tom
se chci zmínit ještě v několika vě
tách.
V jedné ze svých řečí jsem se této
věci dotkl, zmiňoval jsem se totiž
o velké lásce ušlechtilých starých
Reků k tehdejšímu jejich sportu“.
Tito lidé se zamilovali nevšedním
způsobem do krásy. Pečlivě po ní
pátrajíce nalézali ji na mnoha mí
stech. leč v nej vyšší míře se jí do
brali právě u člověka. Ideálem byla
harmonie, soulad mezi duchovní, du
ševní a tělesnou stránkou člověka.
Kalokagathia! Jak se k ní mnozí přeš
nespočetné sportovní výkony a tě
lovýchovná cvičení přece jen příliš
pomalu přibližují, neúměrně daným
možnostem. Ušlechtilá tendence na
šeho sportu, dědictví slunné antiky,
se ztrácí a zbývá tu výkon pro
výkon pro každý případ a pro kaž
dý čas ...
Tělovýchovná organisace. podobně
jako škola, není továrnou na mýdlo
a umělé tukv. z jejíchž stroiů vy
cházejí kostky těchto produktů co
do rozměru a tvaru stejné — jedna
jako druhá. Pak by práce těchto in
stitucí nemohly být nazvány vý
chovnými. Svéráz v prováděcí methodě je ponechán — výchova a
hlavně sebevýchova musí stírat jen
jeho přebujelosti. aby se dosáhlo
konečného žádaného souladu. Jak
vidíme, měřítkem ryzosti tělovýcho
vy a sportu jest ukázněnost. proje
vující se zevně i uvnitř. Že se mnoh
de nepodařilo přes usilovnou snahu
tento základní znak tělovýchovy a
sportu získat, o tom svědčí výstřel
ky, projevující se zuřivým křikem
na stadionech ...
Posléze chci jen zdů razní ti správ
né znění latinského hesla „mens
sána in corpore sáno“. Původní a
výstižné přetlumočení myšlenky an
tického básníku je toto: ..Zdravý
duch ve zdravém těle“ a ne „Ve
zdravém těle zdravý duch“. Lidé du
ševně nakažení a tuto nákazu šířící
jsou nebezpečnější než ti, kteří trpí
fysickými nakažlivými chorobami
— tyto poslední lze snáze isolovat
nežli ony první.
Spisovatel John Knittel v knize
Hakim (Hakim — román egyptské
ho lékaře, přel. Jaroslav Dlouhý,
ELK, Praha 1942, I. vydání, str. 54)
napsal tuto větu: „Bylo mi někdy
dost podivné, že člověk může zcela
snadno žít bez toho duchového vlast
nictví, jež bych nazval duší, kdežto
bez výjimky musí zemřít bez ža
ludku, bez jater, ba i bez štítné
žlázy.“ — Leč život bez úměrného
rozvití ducha je neúplný, vegetativ
ní, či spíše ahimální. Cílem výchovy
je odzvířečtčti. trvale odzvířečtěti člověka. Ovoce neúměrně
rychlého zezvířečtění jsme poznali
nedávno a poznáváme dosud. A do
volím si použít v další větě pleonastického. chcete-li. a snad i trochu pa
radoxního rčení, když totiž řeknu, že
i zdravý sport, rozumný sport a ro
zumná tělovýchova napomáhají člo
věku dneška zlidštět.
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Dr Čeněk TomíŠko: Dětským duším. Promluvy pro katolické dětské
besídky a junácké oddíly. Třetí vydání. Vyšehrad v Praze 1946. Stran
418. Cena 87 Kčs.
Účel knihy je poskytnout vhodný materiál duchovních rozhovorů
pro dětské besídky. Je to vskutku bohatá pokladnice krásných myšlenek
a příkladů, jichž s prospěchem užijí i rodiče, učitelé, vedoucí student
ských, skautských a orelských kroužků dětských. Náměty jsou rozdě
leny podle hlavních období církevního roku se zřetelem k roku školnímu
a prázdninám. Jasnost a přístupnost výkladu, citové podmalování bez
zbytečných řečnických obratů, slohová vytříbenost zvyšují hodnotu
knihy. Doporučujeme ji našim studentským sdružením jako pomůcku
pro vedení žáků nižších tříd.
Kniha o Alfredu Fuchsovi. Uspořádal Ctibor Mařan. Propaganda,
Praha-Břevnov 1946, stran 138, cena 170 Kčs.
Kdo byl Alfred Fuchs? Žid původem, Čech jazykem, katolík vy
znáním. A jeho vyznání nebylo jen konfesní příslušností, nýbrž vyznání
života i smrti. Léon Bloy správně tvrdil, že pravá konverse je obrácení
žida na křesťanství. Žid nese v sobě símě nevěry a pochybovačnosti,
dědictví materialismu a skepse a všechny nectnosti své rasy. Ti. kdož
někdy pochybovali o upřímnosti a opravdovosti Fuchsovy víry, ho do
opravdy neznali anebo založili svůj úsudek jen na pozorování zcela
povrchním. Jeho mučednická smrt v Dachau, kterou podstoupil byv
trýzněn jako žid, jako Čech i jako křesťan, dala pečeť pravosti všemu,
co kdy napsal a řekl tento neúnavný řečník a žurnalista, bojující
s noblesou a rytířskostí vzácnou v naší době za pravdu Kristovu. V knize,
kterou na paměť jeho sestavil Mařan, ho oceňují kněží i laikové, žurna
listé a spisovatelé, věřící i nevěřící jako velkého člověka a velkého
křesťana. Pieta a vkus jsou hlavní známky vzácného sborníku, který je
nepatrnou splátkou toho, zač vděčíme muži, který býval vždy i upřím
ným a nezištným přítelem našeho studentstva.
Jiří V. Svoboda: Vějířem větrů. Praha 1943, Melantrich; Lomikámen.
Vydal R. Kmoch 1945.
Poesie, toť pro autora metafora. Hledat příměry a hrát si s rýmy.
Neklásti si otázek. Proto netřeba odpovídat. Kdesi pod povrchem se
ozve stesk mládí. Brzy však jsi ujištěn: „A já se štěstím zalykám. Kdesi,
pod povrchem vytušíš i elegický stesk nad porobenou zemí / Krvavým
listím stromy pláčí / v přelité hrozný rév / a jenom krev a jenom krev /
ze všeho zedraného kane / po tělech mužů lůnech žen.“ Nejsympatičtěji
zní jeho poesie tam, kde pod samoúčelnou hrou se objevil alespoň cíp
světa skutečného. Těchto míst je však poskrovnu. Jaké přiznání: „Zpí
vám si zpívám / hlas můj však nepoznají / říkám si všechno / přec
nevím co bych řek.“
Svůj názor na formu i smysl poesie se snaží opravit ve své druhé
sbírce (Lomikánem).
Snaží se úporně odhodit nános a pokřik metafor a vyladit poesii na
prostý popěvek. V základní thematice se však nemění. Zpívá o zemi,
o sobě, o smutku, o radosti.
Až vyjde z okruhu svých pouze soukromých žalů a.pocitů, až se v jeho
poesii slijí prameny živoucích otázek, až bude psát, protože psát musí
a nikoliv, že psát chce, pak tu bude stát básník Jiří Svoboda. Cesta
je dána.
jk.
Josef Heyduk: Vincek a Estelka. S obálkou a v úpravě Vlád. Kováříka
vyšlo v nakladatelství Vyšehrad v Praze r. 1946 v I. vyd. Stran 130.
brož 120 Kčs.
Přečteš-li příběhy-, které Josef Heyduk seskupil kolem chlapce Vincka
a děvčátka Estelky, máš několik důvodů uvažovati o tom, co je vhodné
pro četbu dětí venkovských a městských, mladších a starších, a to již
znamená, že tyto prózy Heydukovy nezanechají v tobě pocitu absolut
ního uspokojení. Vypravují o třech vyděděncích, příležitostném náde
níkovi Uhrovi, okurkáři Martinovi a košíkáři Čehýhotovi, kteří se spo
lečně usadili v dřevěné boudě, koupené Uhrem za dva soudky piva od
dělníků, kterým sloužila při stavbě zemské silnice. Nebylo jim v boudě
smutno. Kromě Uhrova Vincka oživila boudu i Estelka, když si ji při
vezl Martin z pražského sirotčince, a zvláště stará Piksla, kterou si brzy
po návštěvě podařeného kontrolora přivedl do boudy Martin, aby se
stala Estelce opatrovnicí. Více však než ji, opatrovala všechny možné
pobudy, kteří se od té doby zastavovali v boudě na trochu „culifindy“
nebo kousek pečeného sysla, vrány, zcíplého zajíčka a pod. V boudě
bývalo ruchu až až. Vybíraly se vši a vyprávělo se všelicos o těžkém
živobytí. Heyduk dovede vzbuditi ke všem těmto lidem soucit, a to je
klad. Je ti přitom jasné, že všecky ty příběhy o komediantech,
rvačkách kluků, zlodějích okurek, kohoutů a ryb, střelbě z pistolky
a o trápení psa nedovedou chápat děti tak soucitně jako dospělí, vzpo
mínající na taškařiny svého dětství. Proto bych knížku Heydukovu do
poručil spíše dědečkům než jejich vnoučatům, byť čtrnáctiletým, s přá
ním, aby o krásném Vinckovi a Estelce vyprávěli s nabádavým po
rozuměním. Heyduk nezneužil nad míru přiléhavého argotu a malíři se
primitivními kresbami zvláště lavírovanými pěkně podařilo přiblížiti
vypravování dětské představivosti.
Ja-na.
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Až přijedeš studovat do Prahy...
S těžkými kufry v rukou, na chodníku před Wilsonovým nádražím se, myslím, po prvé setká5 se sta
rostmi studentského života tváří v tvář. Kuiik z nás
už má toto setkání za sebou. A na tebe teprve čeká.
Vždyť na studenty nečekají ochotní nosiči, ani auta
před nádražím, ba. nečekají na ně ani zástupci stu
dentských spolků a sdružení, jejichž tiskoví a kul
turní referenti slibují ve svých článcích někdy víc,
než se slibovat smí a téměř pokaždé víc, než se splňuje.
A tak zbývá- opravdu jen jediná možnost. Hledat
úřadv a kanceláře, hledat marně nebo s úspěchem
a kdvž.s úspěchem, tož není ani potom ještě vyhráno.
Stát totiž celé hodiny v dlouhých .zástupe;h kdesi před
dveřmi na SVS nebo na děkanství či na kvestuře není
maličkost a stát tam dokonce zbytečně a marně a být
potom ještě veselý, to už je výkon vskutku hodný
obdivu. Prostě, čeká tč kolegyně a kolego, menší či
větší zkouška trpělivosti a teprve potom: budeš smět
zasednout v klidu ke své práci. Nečti raději ani na
bídky podniků, hledajících zaměstnance, nabídky vy
lepené na nárožích a ve vozech elektrické dráhy, sli
bující sprchy, lázně, hřiště, zájezdy a rekreace. Tím
čtením se totiž ztrácí odolnost proti všem nesnázím
a neúspěchům,'odolnost, která je v těch prvních dnech
nesmírně potřebná.
Ale nyní ti raději povím o něčem jiném. Až uvidíš
štíhlou věž, kostela svátého Tomáše na Malé Straně,
věž tak štíhlou, jako by do mraků chtěla píchnout
anebo do tvých myšlenek, kde už je cosi zapomenuto,
až tedy tuto věž uvidíš, jdi až k ní a, vejdi starými
nízkými dveřmi do klášterních ambitů a odtud, budeš-li pozorný, najdeš už cestu do klubovny České
ligy akademické.
Snad ji znáš z vypravování stržích kolegů, snad jsi
o ní četl, snad še dokonce už těšíš, že budeš jejím
členem. Ale stejně tak je možné, že to jméno slyšíš
po prvé, a že je ti docela lhostejné její bytí mezi
ostatními studentskými spolky. Vždyť jich je dnes
tolik a každý student vysoké školy se záhy seznámí
s karnevalem jmen, která se mu představí ve zkrat
kách i v honosných, tradičních pojmenováních. Po
slání CLA je však zcela mimořádné. Je tu a pracuje
s katolickými vysokoškoláky a pro ně a při tom nijak
nezasahuje do pravomoci vrcholné studentské organisace SVS a jednotlivých fakultních spolků. Pracuje
v úctyhodné tradici a je-li pro vysokoškoláky-katolíky jejich mateřským spolkem, v katolickém životě
všeobecném chce být šikem nejlepších a nejobětavčjších, opravdová „acies ordinaía".
Vrátíme se nyní zase do klubovny CLA. kam jsme

snad přišli víc ze zvědavosti než z opravdového zájmu.
Nemějte jí za zlé, že je chudá, nehonosná. My, kteří
v ní žijeme a pracujeme, jsme rádi, že je taková, jaká
je, i když víme, že by si studenti zasloužili mít víc
pohodlí a víc místa pro svoji práci. Ale chtěl jsem
ještě připomenout, abyste totiž vyhledali Ligu v době
odpoledních úředních hodin od 1600 do 18.00. V té
době zastihnete jistě někoho z výboru v kanceláři.
Možná, že to bude kol. místopředseda Ligy, právník
v každém slově a pohybu, jeden z těch, kteří po re
voluci křísili Ligu k novému životu. Až se na vás
někdo pátravě podívá zpod temně orámovaných brýlí,
budo to jistě on a budete-li s ním mluvit, tož hned
raději prozradím, že nemá rád mnoho řečí. Stejně
pátravě se na vás může podívat také pokladník Ligy,
přírodovědec, muž přesný do posledního haléře. Bu
dete-li chtít, aby vás obložil svým úsměvem, zaplaťte
mu příspěvky předem. Možná, že budete mít štěstí,
a že vás přivítá s úsměvem Jožka, medická a místo
předsedkyně. Prosím však o jedno a je to ve vašem
zájmu. Neříkejte jí Pepičko. Na to jméno totiž neslyší,
a když už musí slyšet, tož jen s velkým sebezapřením.
Osloví-li vás někdo nářečím lašským, nebude to nikdo
jiný, než jednatel, technik. Spatříte-li dívku s pra
chovkou a s jiným nářadím k úklidu, buclete mít jistě,
mimořádné štěstí. Ovšem, json tu dvě možnosti. Bude-li dívka při svém počínání zručná, je to určitě
kol. Věra, filosofka a oblíbená umělkyně spolku. Ta
druhá možnost se muže vyskytnout v podobě' kol.
Anežky, filosófky, která vymění košfátko za pero jen
v nezbytnosti. Jinak se pečlivě stará o kroniku, čili
„sbírá klepy a klípky“. ;
O ostatních vám povím zase jindy, poněvadž jsem
vlastně ještě neřekl, proč je důležité a užitečné vy
hledat Českou ligu akademickou. Předpokládám, že
ten, kdo sám do Ligy přijde, bude mít nějakou bolest,
Či starost. Studenti jich mají přece vždycky dostatek.
Budete hledat byt, či místo, kde byste se dobře na
jedli. budete se chtít účastnit letního tábora, budete
mít třeba jiné přání, uskutečnění cesty do ciziny nebo možnost zaměstnání a kondic
v tom všem a v po
dobném najdete radu a pomoc; najdete v Lize i mož
nost vzdělávat’se kulturně nebo se zdokonalovat v du- ’
chovním životě, ale to všechno by bylo málo, kdyby
ste tu nenalezli přátelské přijetí a ovzduší upřímnosti,
dobré vůle. Myslím, že budete hledat uprostřed svých
denních starostí právě toto přátelství a upřímnost, a
jestliže vám je Liga podáv<í spolu s ostatními výho
dami. které jsou tak velké, jak mnoho se podařilo
získat v těchto svízelných začátcích, nezapomeňte na
ni a přijďte. Cekáme na vás.
-ha

lí fotografické soutěži č. 1
Konečně můžeme přinésti výsledek této naší
první fotografické soutěže. Předně ovšem dě
kujeme tříčlenné porotě, která trpělivě zvládla
nesnadnv úkol, posoudit, ..kdo je nejlepší“.
Bylo velmi nesnadné z těch různých motivů,
vybrat ten relativně nejlepší. Umělec — vý
tvarník viděl krásu jinde, než fotograf z povo
lání. A ten posuzoval přísněji provedení, než
fotograf amatér. Předkládáme-li konečně vý
sledek. netvrdíme, že to j‘e bez debaty. Cím
více hlav, tím více názorů — ale k věci.
Soutěže se zúčastnilo celkem 26 amatérů,
z nichž první cenu Kčs 400.— získal Bedřich
Somol z Prahy, druhou cenu Kčs 200.— získal
František Spurný, studu jící z Prostějova. Třetí

cenu Miroslav Navrátil z Ostravy, který obdrží
Kčs 100.—. U všech’tří zvítězilo technické pro
vedení, námět a jemný cit. Protože se však
ještě několik snímků doporučovalo svými hod
notami. vybrali jsme dalších pět amatérů, kt$ré
odměníme za krásný výkon pěknou knihou.
Jsou to: Milan Hofrajtr za dob ré provedení a
vkus, Marie Janáčková za ušlechtilý smysl pro
krásu, Rudolf Večeřa za dobrý postřeh, Miloš
Štencel za skvělé dětské motivy, a L. Bittner
za svůj jemný cit. Blahopřejeme a těšíme se,
že i vy ostatní se znovu pokusíte v nové sou
těži. o níž byla zmínka v 7. čísle Úsvitu, a o níž
podrobnosti přineseme v příštím čísle.
Redakce.
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Rediguje Hádankářský O »Liiaoan‘.
Příspěokj/ a hádankářskou korespondenci na adresu Jenda Houšť. Ručooice, Nová ul. 76c.

Řešitelská soutěž o přebor 1. ročníku Úsvitu
Už dnes přinášíme našim hádankářům slíbené překvapení ve velké soutěži o přebor 1. roč.
našeho milého „Úsvitu“. Soutěže se může zúčastniti každý hádankář, který ke svému ře
šení připojí hád. kupon z tohoto a příštího čísla. Abychom mohli výsledek přeboru oznámiti
ještě v tomto ročníku, — v posledním čísle hádanky nebudou —. bude turnaj jen dvouko
lový, v příštím kole bude přibližně týž počet tajů jako dnes. Řešení nezasílejte hned, ale až
po uveřejnění 2. kola ve lnůtě, jež bude oznámena. Připravili jsme pro vítěze pěkné od
měny. Absolutní vítěz získává titul přeborníka 1. roč. Úsvitu a knihy v ceně asi 200 Kčs. Rov
něž dalších pět účastníků bude odměněno hodnotnými knihami. Tedy s chutí do boje! Pře
jeme vám hodně úspěchů!
1. Rebus (4. 5. 3)
Jar. Kosti ha.
PLK Náznak: 117111
2. Záměnka.
Zly pes když štěkal---- v—,
k pláči se otevřela —J —
3. Přesmyčka (1 sloyo).
PILNÁ LORKA
4. Přemístěnka.*) (3, 2, 3)
Jos. Korger.
Muž laskavý hledá zase
*)tré řek cizích ve atlase.
5. Přesmyčka.
A. líojdvs.
V LSTI KOLO
6. Souzvučka.
Na zápraží mého domu
dívka dřímá v stínu stromu.
7. Množenka.*)
Vl. Jelínkovi — Vl. Benda.
Akademik bez pohromy
nalezl už *)oba stromy.
8. Přesmyčka. '
'
'
ZÁNIK PSA
9. Pádovka. (4. p.)
Letec zřel, jak z vodovodu
rychle *)hltal hošík vodu.
10. Záměnka.
Slyšel jsem radostný k---- ,
když zřel kvést na' mezi t- —

11. Přesmyčka.
„Těrka z Oder“
SELKA SI O RÁJI nechá zdát,
jak lící jí ho literát.
12. Příponka.
Hocha dívka praví mámě:
Dvé měst z jihu zajímá mě.
13. Obložka.*)
»
Včelu snaha k pastvě vede zrána,
*)dřímá bor však ještě, kráká vrána.
14. Časo vačka.*) (3. os. j. č.)
1
Chce mě plésti, skrývati Lída,
co dnes *)moje příbuzná snídá.
15. Souzvučka.
— Hloupý hošík vříská — pravím Věře,
když zní střelba, v polích je lov zvěře.
16. Přesmyčka.
DRAHÉ KOTLE.
17. Záměnka.
Za zničení stromku trestá
krutá žena kluky z města.
18. Číselka.
123456 prudkou vůní voní,
12 3654. hlava v klín se kloní.
19. Obložka.*)
Malíř zvěčnil svojí malbou
*)úrodný kraj jak zbit palbou. .
20. Množenka.*)
Besídka kde skryta v stínu stojí,
tam *)hlas dívky zpívá píseň svoji.

Řešení hádanek z turnaje Mil. Smetany: 1.
Malé kličky. 2. Fíky nejím. 3. Slečna u řeky.
4. Předříká Jena malý. 5. Kouzelník. 6. V Ra

kousku. 7. Četní cikáni. 8. Umíráček. 9. Kus
páva. 10. Pak metla mé... 11. Bas něčí. 12.
Údy jedlíka
u Dyje dlí kat.
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