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Per aspera. ad astra.
Myslím si to, i když těch nedočkavých není mezi vámi mnoho,
že je vám dlouho čekat na uveřejnění zaslaných příspěvků, anebo
alespoň na zprávu těchto poznámek. Ale počítejte! Dnes je 25. února,
a tyto poznámky budou otištěny v 10. čísle Úsvitu. To bude mezi 15.
a 20. březnem, mohli bychom v nich provolat slávu všem Josefům a
patronu jejich sv. Josefu, mohli bychom v nich již vítat jaro! V há
jích již pokvetou sněženky, a dnes se chumelí sníh! I vaše příspěvky
rozkvetou v Úsvitě až s jarem. Nečekejte na to netrpělivě a tvořte si
jaro sami ve svých představách stále! Pošlete-li něco do Úsvitu zítra,
můžete mít příspěvek uveřejněn v příznivém případě až v 11. čísle!
Analogicky si po čtrnácti dňcch vypočítejte svoje možnosti i v bu
doucnosti! A rozšiřujte Úsvit! Doporučujte jej svým přátelům a vzdě
laným uvědomělým rodinám.
Velmi nepříjemně se mne dotkla zpráva, že náš Úsvit neměli do
posud ani v čítárně Sušilových kolejí v Brně! Co chcete po jiných
veřejných čítárnách v našich městech, v Praze a v Brně, v Hrádci
Králové a Plzni, v Českých Budějovicích a Ostravě, když se nepo
staráte, aby vám chodily naše časopisy do čítáren vlastních! Ve ve
řejných čítárnách brněnských jsem nenalezl ani jeden katolický Ča
sopis pro kulturu a umění! Prvá čísla tam odpočívají od dávných
měsíců L. P. 1945 a 1946, aby se asi neřeklo. Ale zdá se, že někomu
velmi na tom záleží, aby se Akord, Archa, Vyšehrad, Na hlubinu a
jiné katolické časopisy v čítárnách nečetly! Ale to již není věc Úsvi
tu, neboť chci věřit, že se naši studenti, a zvláště akademici v Praze
a v Brně i ve větších městech sami postarají o nápravu, a že zvláště
v příštím roce si bude moci kdokoli koupit náš Úsvit v hlavních
kioscích našich měst, i u některých kamelotů!
»Heslo naší dvouletky — vysvědčení bez pětky« — víte, studenti,
že si tohoto-vašeho populárního hesla povšimli se závistí příslušníci
staré generace, jimž je dnes tak 70—80 let? Vzpomínají na svou ma
turitu před padesáti lety, a jeden z.nich (L. K.) humorně líčí, jak se
to stalo, že do vánoc r. 1891 jich »slíznul patnáct!« Byly to blahé
časy tenkrát na kroměřížském gymnasiu, a dnes? Vysvědčení bez
pětky! Otiskneme z těch vzpomínek svěžího kněze alespoň něco pro
vaši potěchu, studenti, aí některém z příštích čísel! Máte-li nezkrot
nou potřebu psát, je to dobré znamení, pište a posílejte, jen se ne
zlobte, když vání někdy přiložím na srdce kousek ledu! Tak hned po
těch dvou posledních básních. ( J. Z.) A rady přímo proveďte! Pro
jedno kvítí slunce nesvítí, pošlete více veršů, nebojte se, že poesie
máme mnoho, dobrých veršů není nikdy dosti! (J. S.) Nejmladším
dopisovatelům radím, aby zanechali »snivé slzavé melancholie« ve
třinácti letech, je to trochu nepřirozené. (B. K.) Učelivcmu čtenáři Čelakovského ve Velkém Meziříčí všecka čest, »kávu, mastné rohlíčky,
koláče a buchtičky« však neuveřejníme! (R. C.) A ostatním prozai
kům i »prozaistkám« připomínám, že i v próze umělecké musí být
vzlet, obraznost i rytmus svého druhu, nenásilnost. V detailech jsou
vaše práce pěkné, ale velmi často trpí jako celek. Nemám času, abych
sám cokoli upravoval, proto vás žádám, posílejte raději práce kratší,
drobné a raději více! To platí i o Blansku. (V. Z.) Někteří dopisova
telé poslali již vícekrát beletristické a básnické práce redaktoru D.
Peckoví. Jsou mezi nimi i ty, na které odpovídám dnes. Nekompli
kujte, prosím vás, práci i naši, škodíte si tím při nejmenším tím, že
vaše práce budou uveřejněny později.
25. II. 1947. J. Vrána.
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Pozdra
v Pax Romaně
Katolické studentstvo české pozdravuje zástupce všech členských federací

Pax Romany,
kteří se zúčastní v Římě 7.—14. dubna konferencí Pax Romany, mezinárodní organisace katol. studentstva.
Čs. studenstvo bylo jedním z prvých členu Pax Romany. A dnes právě tak jako
tehdy při vzniku Pax Romany, uvědomuje si nesmírný význam této organisace.
Pax Romana znamená mír římský, mír Církve, mír ve světě, který roste ze spo
lečenství mystického těla Kristova.
Tohoto universálního společenství je potřebí právě dnes v nejvyšší míře. Kato
lické studentstvo proklamuje tento požadavek a tuto pravdu již názvem své orga
nisace. Aždyf právě dnes je potřebí, aby mladá křesťanská inteligence se vzmužila
v šik bojovníků Kristových, dnes, kdy se jedná buď o řád Kristův nebo vládu Anti
krista. Katol. studentstvo české prosí proto Boha všemohoucího, aby letošní pora
dy Pax Romany přispěli k utvrzení onoho římského míru' Kristova Království ve
svete.
Des étudiants catholiques tchěques saluent des représentants de toutes les fédérations. membres de
•_
Pax Romana,

«

qui prendront part aux conférences de Pax Romana, organisation internationale
des étudiants catholiques, á Rome du 7. á 14. avril.
Des étudiants catholiques tchěques rent des premiers membres de Pax Romana. Et
c’est aujourďhui ainsi qu’a ce temps de la création de Pax Romana que nous nous
rendons compte de son importance préponderante.
Pax Romana, c’est la paix romaine la paix de l’Eglise, la paix du monde entier.
la paix qui croit de la communauté du Corps mystique de Christ.
C’est la communauté universelle que nous en avons besoin justement outre la
plus large mesure. Des étudiants catholiques proclament cette exigence et cette
vérité meine par le nom de son organisation. Juste aujourďhui eile est nécessaire
pour que I’intelligence jeune reprcnne courage á l’ordre de batfaille des combattants de Jésus Christ, aujourďhui, quand il s’agit oubien de l’ordre de Christ oubien du regne d’Antichrist. C’est pourquoi des étudiants catholiques tchěques
prient Dieu Foutpuissant, pour que les conférences de cette année contribucnt á
raffermir cette paix romaine, le Rěgne de Christ au monde entier.
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. rozpuknou se
ledy, . volný bude
proud ..
(L. Bittner.
soutěž.)

Vladislav Sedláček:

Kvetoucí, trpící, vítězná
Určil jsem ti jeden z nejkrásnějších koutku
ve svatostánku svého srdce. Jako vzácný, křeh
ký květ tě kropím měkkostí své opravdové lás
ky. Miluji té nejen v dozrávajících lánech zla
tového obilí a sněhobíle opojivých květech třeš
ňových alejí, ale i v studánkách očí tisíců tvých
dětí — mých bratří, jež se na mne dívají, vy
zařujíce tajemné fluidum společného údělu.
Miluji tě takovou, jaká žiješ před mými zraky.
Netoužím odpočívali ve stínu palmových hájů
a opíjet se omamnou vůní pastelových orchi
dejí; tvé velebné sosny, pnoucí se k létícím ob
lakům, mi vlévají do duše,pocit nekonečné vol
nosti a blaha, a trsy vonné mateřídoušky na
tvých rozjásaných stráních a prostinkých me
zích jako by volaly po zlíbání. Jsi tak prostá
a přece tak vznešená ve své kráse. Dotýkáš se
mne závany rušných vírů velkoměsta i hlubo
kým tichem očí chudé babičky, vracející se
v podvečer z lesa s nůškou chrastí na sehnu
tých zádech. Mluvíš ke mně navečerním hlaho
leni zvonů i čistým mírem orosených jiter.
Splounání tvých potůčků, vinoucích se sma
ragdovými Inkami, protéká mou duší jako slad
kobolné trylky starodávných hodin, hrajících
lačnému uchu uklidňující melodii. Zpíváš mi
vroucími slovy svých básníků a hojivými tóny
skladatelů utišuješ mou mnohdy rozbouřenou
i rozbolestněnou duši.
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A často, často svírají mé srdce mučivé vzpo
mínky. Zbičována krvavými válkami jako tělo
mučedníka, zdupána těžkými botami nepřátel
a poplivána zradou mnohých vlastních synů,
jsi se potácela staletími. Ani ústa, překypující
planým vlastenectvím, ti nepřidala radosti a
krásy. Konečně jsi došla na Kalvárii nejhor
šího utrpení a po urputném boji se smrtí —
vstáváš z mrtvých, znovu se rodíš — vítězná.
Do zraků svých dětí zas sypeš třpytné hvěz
dy radostného štěstí, mrtvé své obránce utěšu
ješ lehounkým šelestěním zeleně nad jejich ro
vy. Věže tvých chrámů, skvoucí se v rozjása
ném slunci, se volně pnou k nekonečnému azu
ru, praménky křišťálových perel zurčí vonící
mi lesy.

Tepny tvých měst opět tlukou bouřlivým va
rem života, školy a hřiště se ozývají smíchem
nespoutaného mládí, z naplněných chrámů se
nesou posvátné zpěvy.

Navečerní ticho prolomí hlas zpívající dívky
a její píseň pomalu doznívá v usínajícím sou
mraku. Píseň o tobě — o vlasti. Pocit blaha a
velikosti života. V těchto chvílích se nese má
modlitba díků k nekonečné Lásce, jež mne ob
dařila tak velikým štěstím — tebou, má milo
vaná vlasti!

Jan Ryba:

O změti a řádu
Skutečností, kterou si dnes všeobecně uvědo
mujeme, je bezslohovost doby. V obsáhlé knize
architekta K. Honzíka Tvorba životního slohu
nalezneme o tom nejeden doklad. Avšak nejen
theoretikové architektury, ale i lidé bez zřetel
nějšího vztahu k výtvarnictví pociťují tíživě
nespornou beztvarost a chaotičnost dnešních
časů. Vzniká ona touha po slohu, o které bý
valo hovořeno jako o příznaku devatenáctého
století (na př. O. Stefan: Sloh a architektura),
která se však projevuje i v letech nynějších.
Ba, kdybychom ji vyjádřili graficky, jevila by
se jako křivka s tendencí prudce vzestupnou.
Laik, jenž dospěl k poznání, že sloh není jen
záležitost vysloveně umělecká a že je v přímém
vztahu k obecné kultuře i k soukromému ži
votu jednotlivce, není dnes nikterak bílou vra
nou. Stále více lidí postrádá slohu v onom
hlubším významu. Plyne z toho jistý druh me
lancholie, byť i zapírané a přehlušované drnčí
cími mechanismy pro výrobu dobré pohody,
jak je poskytuje ztechnisované století. Je to
přirozené, neboť sloh, jakožto formující prin
cip všeho dění, byl by mimořádně schopen
příznivě zapůsobit i na obyčejný život nás,
obyčejných lidí. Za daných okolností však
Často slýcháme zatrpklosti, a to právě z úst
mladého člověka, jehož vývin fysický i dušev
ní byl tak či onak důkladně narušen dvěma
válkami. Měli jsme smůlu, že jsme se nenaro
dili dřív, či později, říkáváme nahlas, nebo po
tají, aniž si připouštíme jakoukoli pochybu
o správnosti svého zahořklého vztahu k dnešku.
Chci zde říci, že by bylo škoda života pro leda
jakou hořkost nad neblahým datem našeho zro
zení.
Krise slohu je krise člověka. V užším smyslu:
krise pojmu JÁ.
Rozvoj věd způsobil, že Člověk (kromě ji
ných objevů) nalézá další »smysly« a přiřazuje
je k stávajícím pěti. Shledává, že se množí ty
kadla, kterými lze si zprostředkovat dokona
lejší poznání světa. (Skromně se domnívám, že
tu vlastně běží o soukromou záležitost člově
čenstva. Lze snad co změnit na rozsahu, či kva
litě Kosmu dokonalým, či špatným nazíráním?)
Působení »tykadel« projevuje se však i smě
rem dovnitř. Přitom se zásadně mění jedno,
o kterém se věřilo, že je středem vesmíru. Zdá
se, jako by se rozptylovalo, nebo naprosto mi
zelo ono solidně založené povědomí JÁ. Doka
zovala by to okolnost, že se častěji a častěji tá
žeme, co znamená JÁ, kteréžto se kdysi otáz
kám vymykalo vůbec. Leč zvídavost, zprvu ob
tížně ukájená, je nyní sycena odpověďmi, jež
nabývají zabarvení trochu komického. Kdo
a co jsem vlastně já? Integrál dědičných vlast
ností. natálních traumatů, zkušeností cizích
(výchovy) a zkušeností vlastních. Co by ze

mne asi zbylo, kdybych si tohle všechno od
myslil? Není sporu o tom, že se necítíme sami
sebou jisti tak, jako třeba generace našich ro
dičů, nebo prarodičů. Mnohé z toho, co bývalo
kdysi nazýváno — ať už právem či neprávem
— neproměnnými hodnotami, je nyní pobořeno
a odplaveno. Tato asanace není však výsled
kem toliko činnosti věd. V našem případě se na
práci značně podílela válka. Nezapomínejme
ovšem hodnotit oba uvedené činitele naprosto
odlišně a zabývejme se prozatím pouze zjiště
nou skutečností výslednou!
Tedy: loučení s mnohým, na čem jsme se na
učili lpět. — Náš případ jistě není první v dě
jinách. Stačí tu snad vzpomenouti ztroskotání
geocentrického světového názoru. Proto si spíše
povšimneme důležitého zjevu, který všechny
takové zvraty provází. Je jím oslabení určité
formy náboženské víry zklamaného jedince. Co
však činiti odpovědným, jestliže u sebe zjišťu
jeme, že naše víra mizí? Zda nepodléhá sebe
klamu člověk, který se »musí rozloučit« s věře
ním, zažije-li »otřesnější nápor uvažujícího ro
zumu«? Patrně náboženská víra, která takto
mizí, nebyla vírou toho stupně, aby osud, který
jj potkal, nebyl celkem zasloužený. Avšak co
říci (obrátíme-li věc naruby), jestliže ona víra,
aniž mizela, způsobuje, že skepticky pohlížíme
na poctivé úsilí věd? Řekl bych, že v obou pří
padech je chyba v nás. Měli bychom zkoumat,
zda jsme své náboženské přesvědčení příliš ne
přizpůsobili vlastnímu pohodlí. Bylo by jistě
právě tak chybné jako snadné v jedné či druhé
situaci nastoupiti krajní cestu, to jest zavrhnouti buď vědu, nebo náboženství a víru. Pro
padli bychom fanatismu, dosti podobnému blu
dům, o kterých píše Dominik Pecka v článku
o křesťanském realismu (Vyšehrad, č. 1—2,
ročník II.). Chybou by rovněž byla synthesa
příliš laciná, vlažná, obojživelná.
Nutnost revise našeho osobního vztahu (pro
měnlivého a obtížně kontrolovatelného) k abso
lutním hodnotám podporuje i tato okolnost: za
uplynulé války — nabývajíce zkušeností tak
hrozných, že nestačila dosavadní měřítka k sta
novení hloubky zla — říkávali lidé často: Jak
by se Bůh mohl dívat na to, či ono, kdyby
vůbec byl? Otázka, která svědčí o značné primitivnosti náboženských představ. Typicky
člověčí spoléhání na okamžitý zásah Boží. Oče
kávání efektního divu. Bůh by byl patrně při
jatelný jen tehdy, kdyby vystoupil v úloze ča
rodějníka s hůlkou. Touha po důkazech tohoto
druhu je přímo úměrná nevyspělosti nábožen
ské víry. Jestliže moderní věda působí silným
tlakem na primitivní představy Boha, je to jistě
záslužné. Odbočme na chvíli třeba do deskriptivní geometrie: Jak ploché důkazy by asi při
nesla kružnice, argumentující kouli, jejímž je
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průmětem? Anebo, co říci kružnici, která by
kouli popřela, přestože jejím průmětem je?
Myslí toliko dvojrozměrně^ odpoví každý žáček.
Mohli bychom však zazlíval krychli, která
»myslí« prostorově, kdyby nepochopila, co je
polytop?
Vraťme se nyní k počátkům své úvahy.
JÁ, o kterém jsme se domnívali, že se roz
padá, nabývá jen nové a jistě mnohem bohatší
formy. Nalezne také znovu svůj poměr k Bď’u,
jako jej nalezlo poté, když se zřítil geocentusmus.
Chaos, na který jsme poukázali, možno bez
rozpaků chápati jako klad, byť to i na pohled
vypadalo nelogicky. Neboť: je vůbec člověku
možno mysliti řád, kdyby nebylo změlj? Tvar,
kdyby nebylo beztvárnosti ?
Jiný kladný význam zdánlivé změti, ve které
žijeme, lze spatřovat zejména v tom, že zapří
činila novou touhu po životu ta slohu. Ří
kám zdánlivá změť proto, že nový styl nepo
chybně vzniká už nyní. Podobá se pravdě, že
budoucí historikové, až zapátrají po kořenech
příštího slohu, vyhmátnou je z naší současnosti.
Ono uvědomení beztvárnosti je dokladem, že
už dnes — na pláních let, osetých dračí setbou
válek — pozvedá své útlé tělo* klíček z jiného
semene, jemuž je souzeno státi se siromem,

zatím co z ostatních vzejde jen trnité a nízké
křoví. Doba ovšem nepostrádá lidí s proroc
kým komplexem, takže slýcháme holedbání,
že už teď lze ukázat prstem na vyvolený záro
dek. Nasloucháte-li jim postupně, shledáte
však k svému úžasu, že vzrostou všechny,
neboť různost proroctví závisí na počtu věštců.
Na štěstí řídí se vznik slohu vlastními záko
ny, které bychom mnohem snadněji »uhádli«,
než skutečně postřehli. Dejme tomu, že se chce
me poučit jedním z nejostřeji vyhraněných
řádů v českých dějinách, údobím čtrnáctého
sioletí. Dopustili bychom se omylu, kdyby
chom si představovali, že úderem určité hodiny
vznikla vyspělá gotika (nebo gotika vůbec),
zatím co vteřinu před tím vládlo něco naprosto
odlišného. Přechody, v nichž se prolíná doba
s dobou, jsou nenáhlé. Jako třeba lidé gotičtí
si neuvědomovali, jaký sloh vlastně vzniká,
trvá či zaniká, nejsme ani my o nic jasnozři
vější, abychom mohli přísahat na pravdivost
svých hypothes. Mohou býti potvrzeny toliko
tehdy, až se nový sloh bohatěji rozvine.
Protože však jedním ze znaků každého slohu
jest zákonitost a ukázněnost nikoli jen povrchů,
ale především niter, lze usoudit aspoň zhruba,
čím se odliší (už jen prostým faktem trvání
svého slohu) doba příští od přítomné.

Anka Filipínová:

Miluji rodný jazyk
Byli jsme dětmi a učili jsme se mluvit. Dospíváme
a slyšíme, jak se učí mluvit děti. Těšíme, se na první
slovíčko, kterému se nový člověk naučí. Zdá se nám
to hravé a je to tak velké. Kolik bolesti a zármutku
způsobí rodičům poznání, že jejich dítě není schopno
říci sladké „táta — máma“, že je němé! Kolik ra
dostí však způsobuje zvuk první naučené slabiky!
„Naše dítě už mluví!“ Záleží jenom na tom, co se na
učíme mluvit. A když už to trochu dovedeme, rosteme
a sílíme; jazyk se oblomuje.
Umíme mluvit.
Jak velký dar — řeč! Je jako potůček, zprvu jenom
Sramének, říčka, pak řeka, veletok, jezera a moře,
ádání a objevy. Největším majetkem národa, zna
kem vyspělosti, je umění vyjádřiti se. Podat zná
mému ruku a říci mu k tomu několik pěkných slov,
pohledět do dálky a vyslovit touhu, která se v nás
probouzí, myslet a říci nač myslíme — to jsou úkoly
řeči.
„Slovíčko za slovem v kytici kladu,“ říká básník,
uviji věnce k výzdobě vlasti. Naše česká řeč, jíž mlu
víme, je pro nás melodií. Zpíváme, dýcháme a žijeme
jí. Bojíme se o ni v dobách zlých, střežíme ji v do
bách lepších a stojíme za ní v dobách klidných.
Vedle mateřštiny máme ovládati i jiné řeči, aby
chom ponzali v čem tkví síla dorozumění. Při tom
však vždycky toužíme vykřiknout do světa, že naše
řeč je nejlepší. Mazlíme se s ní, hrajeme si s hláska
mi, tvoříme básně a romány, píšeme vědecká díla i
překládáme z cizích jazyků. Na to vše stačí naše řeč.
Nejenom stačí, ale ona v mnohém jiné řeči předčí. Je
lahodná a svěží, je vážná a snivá, je čistá a hraje
barvami naší víry v ní.
Máme ji rádi.
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Zaposloucháním se v různé jazyky určíme snadno
charaktery rasových větví. Jak potupuje lidstvo zvuk
germánského projevu, jak tvrdě a cynicky zní hlas
někdejšího „nadčlověka“! Jak lahodně, přátelsky a
citově působí hudba slovanštiny! My, Slované, může
me mít básníky, můžeme psát romány a vědecká díla,
můžeme opěvovat i plakat svou řečí. Můžeme být
hrdiny, protože naše řeč je udatná, můžeme jí prosit,
protože je citlivá, můžeme jí hladit, protože je laska
vá, můeme jí trestat, protože naše řeč je rozhodná.
Zároveň s vyspělostí duševních potřeb vyrůstá i
zdatnost jazyka. Cím oduševnělejší je národ ve svém
chápání, tím vyspělejší je ve svém projevu. Nebylo
by dobře bránit lidem mluvit jejich mateřštinou a
nutit je, aby se učili jenom řeči nařízené. Jsou různě
vyspělé národy a podle toho je vyspělá jejich řeč.
Jsme národem kulturním, který se poutá k tradici
slovanských myslitelů, jsme a budeme Cechy, kteří
mluví česky, protože milují svůj rodný jazyk, ale
přesto se budeme učit cizím řečem, abychom se i ve
světě dorozuměli a dovedli poznat, v čem tkví láska
jiných lidí k jejich řeči.
Zamyslím-li se nad velikostí toho daru, vidím, jak
velcí mužové našeho národa milovali svůj jazyk, a
proto právě mohli vytvářet hodnotná díla. Děkuji
všem, kdož se postarali, aby byl český jazyk mezi
prvními na světě, děkuji za jejich ušlechtilou práci!
A potom jdou výjevy před mýma očima zpět, až na
konec. — Bůh tvoří svět. — A to si každý uvědomme!
Ano, připomeňme si, komu především vděčíme za
slavné muže a jejich velká díla! S láskou a ideální
představou v duši budujme nový svět, zvelebujme
rodný jazyk s vědomím, že je darem od Boha! Tak
budeme tvořit dále a náš český jazyk zajásá novými
barvami a rozezpívá se pak novými melodiemi.

Pavel Jabar:

Poslední úloha
Vlast. Suchtuikooi.

— Mílo, přinesli ti dopoledne úlohu!
— Kdo, maminko?
— Pan Jordán.
— A co říkal?
— Máš ji vzít. A — musíš ji vžiti!
Míla se usmál.
— Jak to?
— Nikdo jiný by to prý nezahrál než ty.
— A neříkal, kdy bude zkouška?
— Dnes večer o sedmi. Ale teď již se svlékni
a jez!
Na stole se zakouřila polévka bramboračka
a vůně z talíře pobídla Mílu k jídlu.
— Došel jsi včas ráno na vlak ?
— Nu, musel jsem si trochu pospíšit. Koláři
mě tentokrát předjeli u lomu.
— Vidíš, a říkala jsem ti, aby sis přivstal.
— Ale vždyť se, maminko, nic nestalo.
— Může se stát ale jindy!
Zatím Míla vyprázdnil talíř a dožadoval se
dalšího jídla.
— No, no, vždyť už je nesu — a před chlapce
postavila mísu s knedlíky. Jak se Míloví za
leskly oči nad nimi! Vždycky dal přednost oby
čejným jídlům než panskému stolu.
*

Míla to věděl, ale nedal na sobě nic znát.
Dobře slyšel, jak si o něm povídali:
— Ten kluk to ale umí zahrát.
— Z těch mladých je nejlepší.
— Myslím, že by se i těm starým vyrovnal.
— Co vyrovnal, předčí je!
— Má talent.
Míla nezpyšněl, nezhrdl.
Že ho oslavují, za to je vděčen své matce, po
které má herecké nadání. Nebýt jí, nepoznal by
krásu slova, pružnost a hudebnost básnické
mluvy.

A slovo se mu stalo nástrojem, s nímž praco
val. Recitoval, deklamoval role z divadelních
her a posloucháním se učil intonování hlasu.
Dařilo se mu to a byl šťasten.
*
Časné ráno praskalo větrnými biči nad kraji
nou. Tma řidla na východě, rdousíc první poslv
dne. Vypadalo to, jako by neznámý malíř v těch
místech, kde pás lesa vystupoval na obzoru,
rozředil vodou čerň a štětcem nanesl bledě
modrou barvu.
Míla se rval s větrem o každý metr.
Nešel, ale skoro běžel. O deset minut vyšel
z domu později a teď mu chyběly. Půl šestá už
před dlouhou chvílí narýsovala červenou kří
dou kouře čáru nad tratí. Musí jít rychleji.
Rychleji, aby stihl vlak!
Nádraží se před ním objevilo, jako by to byla
malinká drobinka na dlani krajiny.
Na nástupišti blikají lampy. Vlak přijede co
nevidět.
Míla běží. Pod kloboukem na čele mu vystu
puje pot. Od úst mu létají kotouče páry.
Vlak vjíždí do stanice. Z čekárny se vyhrnuly
postavy v zimnících. Vlakové dveře bouchají.
Hvizd píšťalky výpravčího oznamuje odjezd.
Na jeho tváři podoutnává spánek.
Železný had se hnul.
*
Míla dohrál poslední úlohu.
Prudký zápal plic jako hladný vlk ho pře
padl. Zakousl se do jeho těla a lačně žral.
Opona žití spadla.
Těžkou úlohu umírání zahrál Míla jako žád
nou jinou před tím. Až k slzám a hlubokému
zármutku a bolesti.
Nemocniční lůžko, bílé stěny a bílý strop byly
jevištěm, lékaři, ošetřovatelky a matka spoluherci.

Zdeněk Skoupil:

Paprsek světla
Byl zase jeden takový všední den. Po ob
loze plynuly pozvolna šedé mraky jako vždy.
Ani na těch řadách studentů nebylo nic ne
obvyklého. Valily se za hlasitého rozhovoru
svou denní cestou, tříštily se, až zapadly kamsi
do nitra hlučícího města. Byl mezi nimi i on.
Kráčel pomalu po přeplněné ulici, zapáliv
si zamyšleně cigaretu. Nespěchal. Neměl to
ve zvyku a potom ... nebylo mu to zapotřebí.

Jeho život, byť i naplněný mnohou hlučnou
zábavou, kterou mu poskytovalo jeho bohat
ství, vlekl se kolem něho stále jednotvárně a
často se objevovala na jeho povrchu nuda
jako kal na hladině pozvolna plynoucí řeky.
Co na tom, že vráží do lidí, spěchajících za
svými denními povinnostmi? On nezná ohledu.
Odmítá jej, jako se odhánějí vtíravé myšlen
ky, jako odhazuje oharek cigarety, který se
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sykotem uhas] v kaluži u jelio nohy. Nepo
třebuje ho. vždyf má vše, co jen může život
poskytnouti.
Červené podrážky odklepávají dále svůj
monoton ní rytmus a jeho cesta vede okolo
kostela, z něhož se ozývá nábožný zpěv. Pí
seň se nese velebně štíhlými gotickými okny,
šíří se do shonu městské ulice, dopadá jako
svěží rosa do vyprahlých duší chodců, až do
znívá kdesi u sluncem ozářené plochy moder
ního činžáku. Nezná tu píseň ... nikdy se o ty
to věci nestaral... lpí na nich bída chudáků
či zaostalost nevzdělanců. Povýšeně se odvrací
a dlouhými kroky přechází ulici. — Ptáci, se
dící na drátě elektrického vedení, se rozlétli,
poděšeni skřípotem brzd prudce jedoucího
auta. Nezadržíš! Skleněná světla se blíží jako
dvě zlověstné oči. Proud myšlenek se zasta
vuje, obrazy před očima splývají a v hlavě se
rozkládá teplá nicota.
*
Bílé lůžko nemocničního pokoje. Světélko
nad vchodem slabě bliká. Křivka teploty nad

záhlavím postele se téměř dotýká střídavě
obou okrajů tabulky. Myslí nemocného se
táhnou zmatené dojmy. Bude zachráněn opět
životů, nebo zahyne? Zahyne? A co potom,
co bude po smrti? Hrozná slova se mění v oh
nivé kruhy, tančí po bílých stěnách pokoje a
znovu a znovu se k němu přibližují, hrozíce
zardoušením. Tělo nemocného se chvěje jako
by v zimnici. Představa vypuzuje představu,
obraz následuje za obrazem. Celý jeho dosa
vadní život jeví se před jeho duševním zra
kem jako na běžícím pásu. Jaký byl tento ži
vot? Bude moci klásti účty i ze své nejtajnější
myšlenky? Světlo nad dveřmi ztemnělého po
koje se ztrácí do pozadí, až hasne úplně. Brzy
bude svítání. V hlavě nemocného se ozývá ná
pěv jakési písně... vůbec ji nezná, ale přece je
mu tak blízká. Jako by jí proudila nová síla
do bolestivých údů. jako by v něm vyvolávala
touhu po novém, lepším člověku. Ano. nový
člověk jest možný!
Na bílou nemocniční přikrývku dopadl širo
kým oknem první paprsek světla. Nastal den.

Jacques Maritain:

Šestnáctiletý odsouzenec k smrti (19. dubna 1944)

t
Poznámka překladatele: Veliký francouzský spisovatel a myslitel J aeques M aritain, který je u nás
znám zvláště soon knihou Umění a scholastika, již nám přeložil Václav René (Olomouc 1933), shro
máždil ve své knize Messages 1941 —1944. vyšlé v Paříži 1945, úvahy, výzvy a promluvy, které ame
rickým rozhlasem vysílal do své porobené a trpící vlasti. Otiskujeme zde jednu z těchto rozhlasových
řečí, jež svědčí o vášnivé lásce k vlasti, prohlubované vírou v Boha, a o heroism u francouzské mládeže
za nacistické okupace.
Francie je ukřižována, krvácí z tisíci ran. Lidsky
duch nemá slov, aby vylíčil utrpení celého národa,
každý výraz, který by měl vyjádřiti osud Francouzů,
jako by se rozplynul před hrůznou skutečností.
Zločin, jejž Německo chtělo spáchati na Francii, má
nadlidské rozměry. Není to jen útisk, krutost, dran
cování. Němci chtěli zničiti samy prameny bytí Fran
cie v životě hmotném i v duchovním životě duší. Rvií.
ryjí stále hlouběji, aby nalezli tyto prameny a zničili
je — ryjí až po prameny bytí, ale tito proklatci ne
vědí, že prameny bytí vytryskují z Boha a že by svou
nenávistí vůči Božímu stvoření chtěli zničiti samot
ného Boha.
Že pojali úmysl takovéhoto zločinu a chtěli jej provésti, to vyvolává hněv Boží. Padli jsme všichni do
rukou Boha živého, a tyto hrozné ruce očišťují ty.
kteří trpí, a potrestají katy. Po vítězství učiní spra
vedlnost lidská, co může, spravedlnost Boží však je
stihne i v nejtemnějšícb skrýších, kde se bude choulit
jejich třesoucí se duše.
Víme bezpečně, že zločin, jejž chtěli spáchati na
Francii, se nesplní. Je už na nich strach z porážky.
Ale které zděšení rovná se zděšení vraha, jenž vidí,
jak oběť, již považoval za smrtelně zasaženu, povstává
živá? Němci, Francie je živá, rozdrásaná Francie ne
pozbyla své duše. Francie zmučená, vykrvácená, na
lezla znova své nevyčerpatelné prameny, svůj životní
smysl a síly, jichž nic na světě nemůže sraziti. Před
Bohem i před lidmi francouzský odboj je svědectvím
vzkříšení Francie.
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..Zpravodaj křesťanského svědectví“ otiskl dopis na
rozloučenou, jejž svým rodičům napsal francouzský
středoškolák, popravený dne 25. září 1943. „Za těchto
devadesát sedm dní samovazby,“ píše jim, „scházela
mi vaše láska více než vaše balíčky, a často jsem vás
v duchu prosil, abyste mi odpustili zlé, jež jsem vám
učinil, všechno zlé, jež jsem vám kdy učinil. Nemůžete
o tom pochybovati, že vás miluji dnes, neboť dříve
jsem vás miloval spíše ze zvyku, ale nyní chápu vše
chno, co jste pro mne učinili, myslím, že jsem dospěl
k pravé lásce synovské, k opravdové lásce synov
ské ...“
A tento francouzský středoškolák píše dále: „Umí
rám pro svou Vlast, chci Francii svobodnou a Fran
couze šťastné, nikoli Francii pyšnou a první národ na
světě, nýbrž Francii pilnou, pracovitou, čestnou ... Vo
jáci pro mne přicházejí, spěchám, mé písmo je snad
trochu roztřesené, ale to je tím. že mám malou tužku;
nebojím se smrti, mám svědomí tak klidné.“
A dopis končí: „Tatínku, prosím tě a zaklínám: věř
tomu, umírám-li, je to pro mé dobro, neboť která smrt
by pro mne byla čestnější? Umírám dobrovolné pro
svou Vlast.“
Mluvě o svém mladším bratru, tento šestnáctiletý
odsouzenec k smrti píše: „Ať ukáže, že je mne hoden.“
Lid, z něhož vycházejí tak ryzí hrdinové, ukáže, že
jich je hoden. Ví také, co je to pravá synovská láska
k Vlasti.
Přeložil O. F. Babler.

Ze zápisníku starého profesora
Měli jsme na obecné škole učitele, který při
čtení rozděloval třídu na dva »nepřátelské« tá
bory. Ty tábory stály proti sobě a četlo se po
řadě. Kdo udělal ( hybu, stával se »zajatcem«
protivného tábora Vítězila ta strana, která
měla nejvíc takových zajatců. Bavilo nás to ná
ramně, dobře jsme se při tom učili a hlavně —
pan učitel si trochu odpočinul.
Kromě závod ivých her baví dnes studenty
debata. V debatě je cosi vzrušujícího. Jde v ní
hlavně o to. kdo s koho. Skrývá se v ní prvek
bojovné hry. Odtud její obliba. Scholastikové,
jak známo, učili ve formě učených půtek. Celá
Summa svátého Tomáše je vybudována na
schématu diskusním. Každý článek začíná ná
mitkami, potom se uvádí nějaký výrok, který
svědčí proti nim. vyloží se věc a na konec se
námitky uvedené na začátku vyvracejí. Není
pochyby, že to žáky středověkých škol bavilo.
A zdálo by se. že by bylo vhodné tu scholas
tickou methodu obnovit. Ale nesmí se zapo
mínat, že ve středověku byli jak učitelé, tak
žáci pevně zakotveni ve víře, které moderní
člověk nemá. Bvl-li středověký člověk pln víry,
je člověk moderní pln námitek. Ba více, moder
ní člověk je živá a zosobněná námitka, námitka
proti řádu, proti nadpřirozeno, proti pravdě,
proti Bohu. Je sice pravda, že moderní člověk
nevymyslil ani jednu námitku proti víře, které
by byl svátý Tomáš neznal, a také je pravda,
že moderní člověk prošel a prochází ideový
mi zmatky novodobého myšlení a že je na
sáklý racionalismem, skepticismem a relati
vismem. Většinou se domnívá, že pravda je
to, co on za pravdu uznává (pravda v sub
jektu) a ne to, co se shoduje se skutečností.
Pravda však není výsledkem nějakých debat,
pravda je pravdou i bez debat, před debatami
i po nich.
Leccos ze starých výchovných method by se
mohlo obnovit pro osvěžení školského sucho
páru. jen jedno ne: systém »oslovské lavice«.
Ten podle moderních psychologů vyvolává
a podporuje komplex méněcennosti. Ale ne
úspěchy ve škole budou vždy a nelze jim za
bránit jinak než zlepšováním method výchov
ných a učebných. V ne j novější době se také
uplatňuje názor, že neúspěchů ve škole nebude,
sníží-li se úroveň školy, jinými slovy, vezme-li
se za základ výchovy, že oslovské jsou lavice
všechny. Tam vyústí všechny pokusy s »jed
notnou« školou, v níž schopní žáci zakrní a ne
schopní se schopnými nestanou. Důrazně va
ruje rektor Palackého university J. L. Fischer:
»Dosavadní práce spojené s návrhy na škol
skou reformu znamenají povážlivé hazardová
ní s celou naší národní kulturou a především
s úrovní našeho školství na všech jeho stup
ních. Nediferencovaná střední škola — a to ne
upře ani nejfanatičtější její zástupce — nutně

bude znamenat snížení úrovně dnešních nižších
škol středních, v důsledcích toho snížení úrov
ně budoucích vyšších škol středních (nehledíc
k tomu, že je prakticky vyloučeno v čtyřletém
běhu zjednat všechny předpoklady, jichž je
třeba, aby absolventi těchto škol mohli být ná
ležitě připraveni na studium vysokoškolské)
a proto nezbytně i snížení úrovně škol vyso
kých. Ještě je čas. ( aveant consoles.« (Svobod
né noviny. 19. TI. 1947, č. 42.)
Opravdu jednotná by byla škola s jednot
ným základem výchovy a výuky. Dnešní škola
je ideově svrchovaně nejednotná. Má sice učeb
né osnovy, ale v jejich »rámci« učí každý, jak
chce a čemu chce. V dnešní škole vyučují vě
řící i skeptikové, individuališté i kolektivisté,
materialisté i idealisté, romantikové i realisté.
Po té stránce je škola krajně nejednotná. Rozumí-li se jednotnou jen taková škola, do které
mají přístup všichni, ať chudí nebo bohatí, ta
ková škola má být. Ale nejde jen o to. aby vši
chni, i chudí, měli přístup k vyššímu vzdělání,
nýbrž o to, mají-li mít přístup k vyššímu vzdě
lání i líní a nenadaní. A konečně nejde jen o to.
aby všichni měli přístup k nějakému »vzdělá
ní«. nýbrž o to. aby všichni měli přístup
k pravdě. Ale tak. i když se uskuteční »jednot
ná« škola, budou mít všichni, to jest bohatí
i chudí, nadaní i nenadaní, pilní i líní, přístup
jen k tomu, co ten neb onen učitel nebo profe
sor (patrně to budou jen sami profesoři) za
pravdu pokládá.
Po uveřejnění Garylio románku Zosja vyzvědačka se rozvinula v tisku diskuse o »morzakorové« literatuře. Napsal jsem už jednou, že
jsme geniové hygieny tělesné, ale idioti hy
gieny duševní. Úzkostlivě dbáme o tělo, lehko
myslně zanedbáváme duši. To je následek mo
derního materialismu. Lidé dnes neradi po
slouchají. co říká kněz. Jakž takž ještě si dají
něco říci od lékaře. Citujme tedy slavného lé
kaře: »Kdyby vědecká civilisace opustila cestu,
po které se ubírá od dob renaissance a vrátila
se k neprostřednímu pozorování skutečnosti,
děly by se podivné věci. Hmota by pozbyla
svého prvenství. Stránka duševní by nabyla při
nejmenším stejného významu jako stránka tě
lesná. Studium úkonů mravních, estetických
a náboženských by se ukázalo právě tak ne
zbytným jako studium matematiky, fysiky
a chemie. Nynější methody výchovné by se ob
jevily jako nesmyslné. Školy a university by
musily změnit své programy. Ptali bychom se
hygieniků, proč se zabývají jen otázkou, jak
zabránit nemocím tělesným a ne jak zabránit
nemocím duševním. Proč isolují lidi postižené
nakažlivými chorobami a proč neisolují ty.
kteří přenášejí a šíří své choroby duchovní
a mravní.« (Dr. Alexis Carrel. L’homme, cet
inconnu, Plon. Paris 1936. p. 340—1.)
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Michal Racek- Píseň naděje
Jen Bůh ví, proč tak rád mám slovo oblouk
a proč tak nenávidím slovo jinak.

Když na náledí v mrazu počínal jsem růst,
tu zahříval mě oblouk maminčiných úst.
Když slov a rytmu jíl byl nehtům příliš tuhý
a bouře krupobitím splatila mi dluhy,
tu v útěchu zrak sklouzl po oblouku duhy.
Když na mé kovadlině cizák žhavá slova kuje,
rozervané cáry pláče vítr krajem rozhazuje,
teplé slovo oblouk z úst jak vánek měkce,
hebce pluje,
potěší svou ozvěnou kout skoupý zarmoucené
sluje.
Sám Bůh ví, proč tak rád mám slovo oblouk
a proč nenávidím slovo jinak.

Mně vítr kdysi dávno s loďky plachtu vzal
a slovem jinak moje touhy nadranc roztrhal.
Pak nasbíraná padavčata měl jsem za oknem,
však v slově jinak červ se kroutil. Už je kryje
zem.
Já mezi čtyřmi brázdami si štěstí vypěstoval
a na chudičkém políčku jsem jeho písně sil.
Víš, Bože, kdo ze slova jinak na ně kličku
připravil?
Už vím teď, proč tak rád mám slovo oblouk
a proč tak nenávidím slovo jinak.

Já po cestě si házím náhodou jak míčem
a za terč vybírám si řadu rozpálených čel.
Leč míč dopadl dosud vždycky jinak než
jsem chtěl.
Však pod oblouky úsměvů si hojím svoje rány snad poslední se rozezvučí hymnou slavobrány.

Pavel Jabar: již jedďlOll

Až jednou za mnou přijde láska
a srdce posvětí
Rád pro ni budu žiti
růsti, trpěti
Až jednou za mnou přijde štěstí
a vezme moji dlaň
Bez ostychu dám se vésti
v jeho krásný stan
Až jednou za mnou přijde láska
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R. Dittmanová: žlllcgrO
Jen z modra jsme vyšli a v modro se ponoříme
s ručičkou na věži vše časné otočíme
a bělostnými křídly
jimž přítěž ukrad čas
proměna promění proměnno v nás.
A zůstane
modro.

Miloslav Ambrož:

Mrtvým básníkům

Zvuk slova navždy zamlčený
se vsákl do hrobu příkré stěny,
jich obět krvavá se Bohu zalíbila
a mírem zjasnila se plodná její síla.
Zvuk slova jasný zemi rodné
se s láskou naší, s vírou promne
a dechem milostným v srdce navštívena,
pět budou ubohým a slabým beze jména.

Z vás krůtě zmučených nám sténá
hlas vlasti v krvi svého věna
a slovo modlitby v ní šumí přetajemně.
Klej, Pane, sílu do mlčení,
v němž klesli, od nás odloučeni;
pramenem učiň je a rosou jitřní země!

Rudolf Turek: JablOTl V

poli

Prostřed našich polí rostla jabloň malá,
ta, pod níž má milá jednou v létě spala.
Tenkrát se má milá ze sna probudila,
objevila slunce, větry a motýla.
Vlasy dala větrům, slunci oči dala,
měla tolik darů, že jich nerozdala.
Vítr v travách zpíval, žito ke žni zrálo,
slunce o těch očích letní verše psalo.
Dnes tam k nebi vzhlíží jenom pahýl holý,
rozpůlen je ve dví, až to zemi bolí.
Dnes má milá v šeru pochována leží,
ani šeřík u cest už nám nenáleží.
U všech našich polí pozůstalí pláčí,
smutek lidských věků po mezích tu kráčí.

Sbohem, černá pole rodné Slavonie,
živým vítr zpívá, mrtvý neožije,

' Leo Kuchař:

Zkažená Církev
V učebnici Kotrč—Kotalík, Stručné dějiny
československé literatury pro vyšší třídy škol
středních (Česká grafická unie v Praze 1946) se
vyskytuje tato věta: »Úpadek zbožnosti a mrav
nosti, který nám osvětluje skladby tendenční
(náboženskoopravné) od pol. XIV. stol., nebyl
jen u nás, byl v celé Evropě a zavinila jej nejvysší autorita středověká, Církev, ve svých ne
hodných představitelích, vyšších a nižších.«
Běží tu o záměnu dvou pojmu. Avšak neje
nom na tom místě, nýbrž všude, kde se píše
podobným způsobem, bez jakékoliv znalosti po
jmu Církve, se nerozlišuje Církev, jakožto bož
ská instituce, s božskými pravdami a prostřed
ky a Církev, jakožto společnost slabých a vrat
kých lidí. Mluví se zkrátka o Církvi. Poněvadž
se pravděpodobně při takové záměně nejedná o
metaforickou personifikaci nebo svnekdochické
totum pro parte, jsme nuceni, ji chápati tak,
jak je napsána: že totiž Církev je »causa pri
ma« všech tehdejších zlořádů a nehodní du
chovní jsou pouze reflexem její špatnosti. Že
tomu skutečně tak jest, vyvozuje se z reform
ních snah předchůdců Husových, jež by bylv
bezpředmětné, kdyby nebylo tehdy mravního
úpadku i mezi kněžstvem.
Jenže Konrád Waldhauser, Jan Milíč z Kro
měříže a jiní přesně rozlišovali zmíněné dvě
složky v Církvi. Věděli, že duchovní netvoří
Církev jako netvoří ministři stát. Vycházeli též
z předpokladu, že špatní církevní hodnostáři
byli špatní proto, že se církevního učení a cír
kevních příkazů nedrželi. Nepokoušeli se o re
formu církevního učení, nýbrž o návrat zblou
dilých lidí k němu. Církev se k takovým re
formním proudům stavěla nejen kladně, nýbrž
sama je uskutečňovala. Nezapomeňme, že řeče
né kazatele povolal katolický arcibiskup Arnošt
z Pardubic a katolický král Karel IV. Každý
světec a světice byli více méně takovými re
formátory duchovního života.
Že Církev zavrhla Viklefa, Husa a Luthera,
má své příčiny v tom, že tito »obnovitelé« vy
stupujíce proti některým nepořádkům, překro-j
čili meze a sahali na »depositum fidei« — po
klad víry, Kristem nám zanechaný. Církev
ovšem není po této stránce reformovatelná, po
něvadž není deformovatelná. Z toho důvodu
odmítla jejich »reformu«, která se zvrhla ve
věroučnou odluku a heresi. Jasný obraz nám
poskytuje Luther. Vypověděl boj prodavačům
odpustků a jiným zneuživatelům duchovních
hodnot. Bylo však k dosažení toho nutné, aby
zredukoval počet svátostí na jednu, aby celou
katolickou nauku postavil takřka na hlavu?
Konečně následoval příkladu některých svých
duchovních vrstevníků, proti nimž tak houžev

natě bojoval a oženil se se zběhlou jeptiškou.
Vylil, jak se říká, s vodou i dítě. V tom vězí roz
díl na př. mezi Viklefem a Waldhauserem.
Onen viděl reformu v odloučení od »špatné«
Církve. Tento viděl nápravu v návratu špat
ných lidí k Církvi.
Stále se hlásá návrat ke starověké Církvi.
Ale ta se nikterak nelišila ve svých pravdách
a podstatných znacích od Církve dnešní. Bylo
by proto účelnější hlásat vůbec návrat k Církvi.
V téže učebnici můžeme dále čisti: »K získá
ní peněz prodávala Církev duchovní hodnosti
(simonie), obřady i odpustky! To je neomluvi
telná nevědomost. Duchovní hodnosti prodávali
světští hodnostáři, což Církev považovala za
zásah do svých práv a proti takovému jednání
se ohradila. Z těch příčin vznikl již v XI. stol,
boj o investituru, který měl za úkol potříti
svatokupectví.
Opět se nám jeví přímo zlomyslná zaujatost
našich odpůrců. Kdyby Církev k těm zlořádům
mlčela, rozkřikovalo by se, že je spoluvinna. Domáhá-li se však na druhé straně svých práv,
»míchá se« do světských záležitostí, »vynáší se«
nad panovníky a chce býti nejvyšší politickou
mocí na světě. Výstižné a nřilehavé je české pří
sloví: »Kdo chce psa biti, vždy si hůl najde.«
Zajímalo by mě, jakým způsobem je možno
prodávati obřady. Mohl by se někdo domnívat,
že si lze koupit na př. obřad zahalování křížů
na Smrtnou neděli, obřad lití vody při křtu, ne
bo obřad zouvání bot na Velký pátek. Zřejmě tu
autor nemá jasné představy o obřadech, neboť
by musil vědět, že obřady jsou pohyby, boho
služebné úkony a ceremonie. Podobně je to
s odpustky. Církev obdržela od Krista moc odpouštěti nejen hříchy, nýbrž i časné tresty, při
čemž čerpá z pokladu Kristových zásluh. Od
pustky připojila buď k modlitbám nebo dob
rým skutkům. Bezpochyby patří k dobrým skut
kům i peněžitý příspěvek na dobrý účel. I když
někteří neodpovědní kněží svým jednáním
vzbudili dojem, že se odpustky prodávají, mu
síme opět rozlišovat, co chtěla Církev a co dě
lali někteří její představitelé. Těm však, kteří
myslí, že Církev takto získaných peněz zneuží
vala, lze poradit, aby si zajeli do Říma a podívali
se na svatopetrský chrám, který byl dostavěn
za papeže Lva X., z peněz, které zbožní dárci
věnovali Církvi Boží. Souhrnně proto můžeme
říci, že tvrzení, že Církev je příčinou všech vý
kyvů a zlořádů, je právě tak nesmyslné, jako
tvrzení, že krádeže, loupeže a vraždy jsou za
příčiněny trestními zákony. Opačný postup je
pravda. Nezákonné je to. co se vymyká záko
nům a špatně je to, co se odklonilo od církevní
ho učení a Božích přikázání.

Máfe již zaplaceno p ředplafné?

Děkujeme.
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Alojz Stankovič:
— Tak? Už aj to?
— No, choď ...
*

Keď prišiel Stáno na dohovořené iniesto
k rieke, začalo se právě stmievať. Bol vel’mi
rozrušeny. Sadol si na lavičku. Od otecka očakával sice presne tento postoj, ale predsa si do
detailov neuvědomil, čo to znamená. A tie námietky! ... Zaisté, mnoho pravdy je v nich, áno.
Ale na každá sa dá odpovedaf.
— A prečo si neodpovedal? Prečo si sa vtedy
neozval? — přišly výčitky, — Lebo si zbabělý!
Hej, bál si sa. čo? leda zo strachu ... Chápeš,
čo to znamená?
— Nie, — usiloval přesvědčil' sám seba. —
Nie zo strachu. Chcel som šetřif otecka. Mohol
příst o nervy, už je aj tak zničený .. .
— Výhovorkv! Čo sa ospravedlňuješ? Nevi
díš, že máš radšej otea ako Boha, ktorý fa volá?
Nepočuješ. Čo On hovoří ? »Kto miluje otea ale
bo matku viac než mna. nie je ma hoden.«
Tu sa Stáno zlakol.
— Nie! to je lož! Kedy som ja nemiloval Jeho
viac než rodičov? Kedy? Ale tak sa nikdy nič
nedosiahne. Debaty a škriepky taká vec nerozriešia. Či móžem přesvědčit otecka slovami?
— Klameš sa! Láska k rodičom fa zaslepuje.
Nevidíš, aký slabý si proti nim? Nevidíš?
— Pravda, hej. Ale čo mám robit ? Mám utiecť
z domu alebo sa stále hádat a vadit? Mám všetko napriek robit? Protestné prestaf hovořit?
Začat hladovku? íStrúhať stále kyslú tvář a
ukazovat zúfalstvo? Alebo sa zastřelit? Skočil'
sem do rieky?
Teraz sa Stáno ešte viac nalakal.
— Si ty ale blázon . .. zbabělce . .. také myšlienky. Veď je to hriech?!
Ale predsa vstal a ako by pre istotu odišiel
ďalej od peniacej sa rieky ... Ned aleko počni
kroky a uzřel postavu.
— To si ty, Viktor?
— Áno. ja. Som velmi rozrušený.
— Aj ja.
— Ako to dopadlo s tvojím oteckom?
— Bohužial’ tak. ako som čakal.
— Nepopustil?
— We!
— Čo budeš teraz robit?
— Neviem, ale boj sa začne až teraz. Bude
tc hrozný boj. To je právě ijrónia. že budú proti
sebe stát dvaja. ktorí sa najviac milujú. Veď
otecko to robí len preto. lebo ma miluje, l ak
ťažko mi padne, keď vidím, ako sa přemáhá,
aby sa nenahneval. aby na mna nekričal.......
L ahko je bojovat proti nepriatelovi. ale ako
proti tomu, ktorý nám dobré chce?! ... A ty si
odprosil?
— Áno. Otecko sa potěšil, ale odíeraz budeni
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niusief zase tancovat. Právě sa chcein ešte po
radit s naším pátrom.
— Myslím, že i mna na to donútia.
— Tancovat? Ale choď! IJ teba je to ine.
1 voj otecko . ..
— No uvidíme... Potom budeme aspoň opliť
blízko seba ...
— Stáno, vieš. že ti už závidím? Hej, kebv
sem i ja mal povolanie! Vieš. do misií... a ne
musel by som nikdy v živote tancovat. Ale te
raz už viem celkom iste. že nemám ten dar...
— Len sa modli ...
— To sa budem. Hlavně za teba... Aspoň
tebe budem pomáhat zo všetkých sil .. .
Tu sa chlapci odmlčali a chviTu pozorné načúvali. Kedy-vtedy poctili zietelne z diafky vo
la nie. Išli za hlasom a o chvífu sa střetli so Slanovým otconi.
- Chválabohu, že si tu. Už som sa bál ... ■—
hovořil vzrušené.
— Čolio, otecko?
— No. odišiel si taký ... Vraj k rieke. Až po
tom ma napadlo ... Ešte dobré, že fa tu Viktor
stretol... Ďakujem hm .. . vám .. pán Viktor ..
Chlapci sa nechápavo pozřeli na seba.
— Som opravdu rád. Ale teraz pod už. Stá
no! Maminka bude vel’mi netrpezlivá ...
*
/

— Á, to si ty? — vítal páter Viktora. —
Predsa si prišiel?!
— Nerozumiem. Vy ste ma čakali?
— Áno, už dávno. Myslím, že aj viem. aká
vec fa priviedla.
— Ták ? To je dobré. Ako by ste to mohli vedieť? Prišiel som sa poradit s vámi o tanci ...
— O tanci? A nič viac?
— Nie, len to.
Hm, zmýlil som sa. — zašomral potichu,
l ak hovor!
Rodičia ma nútia. aby som tancoval.
— A prečo?
— Boja sa. že by som šicí za kňaza.
— Dobré. A vieš tancovat?
— No a ako! Vofakedy to bolo mojou nár 11živosťou. ale teraz cítim priamo odpor.
— Myslíš, že by ti to škodilo? Povedzme, či
to neýyvoláva v tebe nečisté myšlienky... Ale
bo. či nie je nebezpečenstvo. že by sa stará náruživost obnovila ...
— Nie! To nemóžem povedat...
— A budú rodičia velmi naliehať na teba?
Povedzme, že sa nebude dat odporovat. ..
Jste budú naliehať vset k v mi prostriedkami. Ale odporovat? To by som vedel! Ba my
slím, že mám na to velká náklonnost. Viete,
páter, ked ja raz plesnem dvěrami a začnem
nadávat, tak je dlho ticho ...

Božechráň! lak som io nemyslel. Tu sa
nikdy nesmie stať. Ale kebv si iin jemne vy
světlil ...
— Tak z toho sotva bude niečo. Vtedy bude
kričať a dveřmi plieskať otecko... A vzniknu
dlhé zvadv ...
— Hm, hm. Teda pozři. So stanoviska církvi
je tanec, ako mnoho podobných zábav, celkom
indiferentný. Hriešnym alebo záslužným ho
móže urobit snósob. akým sa prevádza. alebo
iné okolnosti. Slušné a krásné tance bývaly cel
kom na úrovni modlitby. Bohužial’, dnes je ta
nec skoro vždy nástrojom hriechu. Ale nemusí
bvť. Ba myslím, že v tvojoin případe nebude,
ak si dáš pozor ...
— Teda sch vatujete, čo moji rodičia žiadajú?
— Božechráň! Ani najmenef! Ale keď sa už
tomu nedá vyhnut. musíme ist cestou menšieho
zla. Kebv si odonrel tancovat, vzniklv by z toho
velké hriechy. Ak však pojdeš, móžeš sa hrie
chu úplné vyhnut, ba dokonca získat si velké
zásluhv. ..
— Zásluhy? Pri tanci?
— Už to, že ti je tanec odporný, dává inu
u teba hodnotu sebazaprenia. A ak by to bolo
ešte z lásky k Bohu alebo z poslušnosti k rodiČom, mal by neobvčajne vznešené cenu. Okrem
toho budeš mať nekonečné možnosti apoštolo
vat. Pravda, nesmieš zabúdať na opatrnost a
použit všetkv prostriedkv čistoty. Před kaž
dým tancom pomodli sa k Matce Božej, a len
čc zbadáš nebezpečenstvo. hned’ rázné přerušit!
— Máte pravdu. Vidíte, ia som si nahováral.
že sa zapieram. keď nechodím tancovat.
— Nesmieš to zase brat natahko. Lebo isté je.
že dnešný tanec nie je žart. Ja by som ti to
nikdy neporadil, kebv si nebol v takom polo
žení. Ale prosím fa. aby si v tom čase častejšie
pristunoval k Eucharistii.
— Páter, ja chodím každý den.
— Tak je to v poriadku. Aj ja sa budem za
teba modlit. A ukáž sa u mňa častejšie ...

2
... v) přemnohých práčach, v mnohých žalároch, o trýzneniach nad mieru, v smrtiach často. .. som dostal päf ráz po štyridsiatich bez jednej. Tri rázy som bol palicooaný, raz kamenovaná, tri rázy som za
žil stroskotanie lode, deň a noc bol som na
hlbine mořskéj, často na cestách, v nebezpečenstvách na riekach. v nebezpečenstvách před zbojnikmi. v nebezpečen
stvách před národom, v nebezpečenstvách
před pohanmi. v nebezpečenstvách v mě
stě, v nebezpečenstvách na púšti, v nebez
pečenstvách na moři, v nebezpečenstvách
medzi falošnými bratmi; o práci a trude,
v mnohom bedient o hlade a smiide.
o mnohých postoch, o zimě a nahotě. (2.
Kor, 11, 23—2?.)

— Pozři. Stáno! L ž je výše týždňa, čo sa stále
hádáme len o tvojom povolaní. Celý dom je premenený na peklo. A ty stále tak robíš, ako by
som ja ani nežil, akoby si už bol povinný len
neposlúchať a odstránif ma ako nepohodlná
překážku. Čakám. kedy prídeš só sekerou! To
tu tiež tí pátri nahovorili?
— Ale, otecko, ako móžeš tak hovořit’! Ved'
ich predsa poznáš. Právě oni ma stále napomí
naje.— aby som fa v prílišnej horlivosti neura
zil ...
— To mi móžeš povedat, veď tam vysedáváš
už viac ako doma!
— Otecko, už mi teda ani neveríš?
— Nie! Ani najmenej!
— A čím com ti dal na to příčinu?
— Lebo má stále podvádzaš!
-Já?
— Áno. ty! Ešte sa pýtaj! Ale ja ti dám! Odučím fa chodit’ k tým řehol nikom! To by bolo
dobré, kebv si ty rozkazoval!
— Otecko ...
— Ešta sa opovážíš vzdorovat? Tu máš! —
A s oboch stráň letely na Stanovu tvář také
zauchá. že sa zakolísal.
Stanu sčervenel a krv mu udřela do tváře. Ale
zaťal zuby a usiloval sa přemoct sa. To sa mu
od detstva nestalo, že by ho otec udřel.
Ale aj jeho otec sa zarazil. Ruky se mu triask
od rozčúlenia. Nechápavo sa díval na chlapca
na svoje dlaně a podlomenými krokmi sa došúchal k obloku. Zvalil sa do křesla a chytil sa ni
kami za hlavu.
— Čo? Ja som ... ja? Ako? . . . Stanko! Vidíš,
tvoj otec fa udřel! Odpustíš mi? Som tak nervózny ... už sa vóbec neviem ovládat.
— Ale otecko ... — usmial sa Stáno, hoci ho
líca vetmi pálily.
— Veď som to nemyslel tak zle. Ale pozři. Ja
musím skúšať tvoje povolanie. som za to zod
povědný a ty mi v tom stále prekážaš ...
— Prekážam?
— Áno. Vieš predsa, akú jednostranné vý
chovu si mal dosiat... Chápeš, ako mi to svedomie vytýká? A ešte i teraz, tento krátký čas
čo mám k dišpozícii aby som ta sledoval, si tak
jednostranný a v jednostrannosti sa násilné vy
chováváš. Keď stále zasahujú do toho druhé
vplyvy, nedá sa objektivně zisťovať. Teraz sa
musíš zoberať inými vecami. Ináč všetka moja
námaha je márna. Ja chcem teba skúšať a ty
sa usiluješ uniknúf mi. Odběhneš k reholníkom!
— Mám azda prestať k nim chodit?
— Áno. Rozhodne! A to od zajtra!
— Ale otecko ...
Otec nervózně pohodil rukou.
— Koniec! — Hlas sa mu znova triasol. — A
čo sa týká náboženských věcí, v nich sa už
vyznáš dost. Teraz to na čas necháš a budeš sa
zaoberaf iným! Rozuměl si? Už som dost trpěl,
žc stále len do svojich spolkov chodíš a čítáš
samé náboženské věci. Či je to nie jednostran
né? Či potom móžem sledovat tvoje povolanie?
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Odteraz to přestane! Do konca týždňa vystúpiš zo všetkých spolkov! Budeš čítať len to, čo
ti ja dám a choďiť tam, kde ti ja dovolím!
Profesor sa odmlčal. A potom začal mierne,
že to Stana překvapilo:
— Stáno, len tebe chcem dobré. Veď vóbec
ešte nepoznáš svět a spoločnosť ...
— Nepoznám?
— Áno, dosial’ si žil celkom uzavretý do ná
boženských sfér a záujmov. Teraz sa musíš na
chvífu od toho odpútaf, musíš svět poznať. Len
potom sa ho móžeš zrieknuť.
— Otecko, vieš, aká nedůsledná je táto námietka? Například, keď sa chcem zrieknuť
manželstva... Musím sa najprv oženiť, aby

som vedel usúdif, či mám dosť sily zrieknuť sa
ho? Predsa každý sa móže zrieknuť čoho chce,
a nielen toho, čo pozná! Ostatně, či ja móžem
niečo poznať len tak, keď to na sebe skúsim?
— Nechajme to. Nemá smyslu hádať sa. Isté
je. že nepoznáš svět, a to ti třeba, i keby si bol
rehol níkom! Vidíš, taký Viktor, ten ho už po
zná dokonale. Keby on chcel ísť za kňaza, proti
tomu nedalo by sa už nič namietnuť.
— Myslíš?
— Určité! ... A aby som nezabudol. Ty si už
dávno nebol tancovat, čo?
— Hej, vefmi dávno.
— Vidíš, to je život. A ty si ho úplné odhodil.
(Pokračování příště.)

Jak se mluví
Ve středověku připisovala Církev panovní
kům nadpřirozenou moc.

Náboženství křiví charakter a učí člověka,
aby se podceňoval a pokořoval.

Že panovnická moc je od Boha, není výmysl Církve,
nýbrž učení evangelia. „Nevíš-li“ řekl Pilát Ježíši, „že
mám moc tebe propustiti a mám moc tebe ukřižovati?“
..Neměl bys nade mnou moci žádné,“ odpověděl mu
Ježíš, „kdyby ti nebylo dáno shůry.“ (Jan 19, 10—11.)
Tak učí i svátý Pavel: „Každý buď poddán mocnostem
vyšším; neboť není mocnosti leč od Boha, a ty, které
jsou, od Boha zřízeny jsou. Proto kdo se protiví moc
nosti, zřízení Božímu se protiví.“ (Rím. 13. 1—2.) Podle
té nauky každá vrchnost světská, ať je její forma
jakákoliv, pochází od Boha, je-li legitimní. Středověcí
panovníci vyjadřovali tu skutečnost výrazem „z Boží
milosti“. Ale právě tak je „z Boží milosti“ i která
koliv vláda ve státě moderním, i když je ustavena
volbou lidu, poněvadž každá vláda jest jen účastí na
všemoci božské. Že výraz „z Boží milosti“ neznačí žád
nou moc „nadpřirozenou“, tedy snad charismatickou,
„magickou“ či „svátostnou“, je ovšem jasno jen tomu,
kdo má správný pojem o nadpřirozenu.

Náboženství nežádá od člověka, aby se pokořoval před
jiným člověkem jako člověkem, nýbrž aby se pokořo
val před Bohem. Pokora není sebepodceňování. Pokora
je úsilí o správný úsudek o sobě samém. A správný
úsudek o sobě samém může mít člověk jen tehdy,
když uznává a ví, že není bytostí svébytnou a že vše,
co je a má, je mu dáno od Boha. Není-li Boha, pak
ovšem ti, kdo poslouchají člověka, jsou nuceni ho po
slouchat jako člověka a ne jako nositele autority Bo
hem propůjčené. Že to křiví charakter a plodí hnus
nou pověru o oddanosti nějakému fiihrerovi. jsme vi
děli na vlastní oči.

Luther byl člověk charakterní. Zprotivilo se
mu pokrytecké zneužívání celibátu tehdejší
ho kněžstva a proto se zcela otevřeně přiznal
k svému přirozenému právu, oženil se a za
ložil rodinu.

Když spíme, nemyslíme. Kdyby myšlenky
vycházely z duše, myslili bychom i ve spán
ku. Z toho je vidět, že člověk nemá duši ne
hmotnou a že mezi spánkem a smrtí není
podstatného rozdílu.

Luther byl mnich augustiniánský, který kdysi dobro
volně složil slib čistoty. Charakterním mužem by byl,
kdyby ten slib dodržel. Nedodržel-li jej proto, že se
mu zprotivilo zneužívání celibátu, ho nijak neospra
vedlňuje právě tak, jako by neospravedlňovalo muže
vázaného slibem manželským, kdyby opustil svou
manželku proto, že se mu zprotivilo zneužívání man
želství nebo manželská nevěra. Důvod přirozeného
práva se dá uplatňovat nejen proti celibátu, ale také
proti jednotě a nerozlučnosti manželství. Je-li celibát
nemožnost, je i manželská věrnost nemožnost, zvláště
pro toho, kdo myslí, že vše, co je těžké, je zároveň
nemožné. Těžké je na příklad konat vojenskou službu,
platit daně, poctivě pracovat — a přece nepokládáme
za charakterního toho, kdo se takovým těžkostem vy
hýbá.

Pan nezbývá než abychom pány materialisty obdivo
vali jako famosní bytosti, které každý den ráno vstá
vají z mrtvých, a to dokonce jakoby za odměnu, že
večer usínajíce spáchali sebevraždu. Je zvláštní, že
nikoho dosud nenapadlo obžalovat z vraždy profesora,
který přednáší tak nudně, že mu žáci v lavicích usí
nají.

Moderní věda probádala celou přírodu až do.
skladby atomů a nikde tam. nenašla Boha.
Rád věřím. Já také jsem probádal své kapesní hodin
ky a nikde jsem tam hodináře nenašel. A přece je
jisté, že nějaký hodinář ty hodinky sestavil.
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Bez mozku není myšlenky. Myšlenky jsou
činnost mozku.
Bez plechu není plechové muziky. Hudba je činnost
plechu. Skladatel je zbytečný. Jaký to báječný plech!

Věda usiluje o jednotný výklad světa, o tak
zvaný monismus. Dualismus Boha a světa,
těla a duše, ducha a hmoty musí zmizet.
Předním úsilím vědy není ani monismus, ani dualis
mus, nýbrž pravda: Copak je tak děsivého na dualis
mu? Snad že se svět rozpadne na dvě oblasti, ducho
vou a hmotnou? Žádné obavy. Nade vším vládne Bůh
a ten je monarcha. Ale kouzlo monismu, zvláště ma
terialistického, je v tom, že když by se podařilo do
kázat, že všechno jest jen hmota, byl by Bůh vyřízen.
Let me alone, říká Angličan, když chce být sám a
nepřeje si být nikým obtěžován. Všemohoucí Bože,
dej mi pokoj! to je hlas materialistického monismu.

Meditace rekreační
Jistě uznáte sami, že to byl konečně náramně dobrý
nápad vydat se na horu v kolektivu, který měl ale
spoň navenek vypadat uspořádaně a ukázněně, jak se
na omladinu středoškolskou sluší a patří. Myslím, že vět
šina z vás již zakusila ono horečné balení a vypravování,
kdy jste byli na rozpacích, jestli máte vzít do pře
cpaného baťohu žehličku, reservní botu nebo salám
většího formátu. Zmatek, který se projevoval již
z prvopočátku v tom, že dvě hodiny před odjezdem
ležela nezměrná hromada nutných potřeb a pokrmů
vedle ve švech praskajícího tlumoku (kam s tím? otáz
ka pro oktavána i primána příšerná) byl zveličován
(ten zmatek, ue baťoh) poplašnými zvěstmi, že na ho
rách zle řádí antarktická zima a polární hlad. Ze za
ručených a potvrzených pramenů jsme se v němé
hrůze dovídali, že mladíci stižení amokem zimních
krás pobíhali bosky v 24° mrazu okolo chaty, by za
chránili své omrzlé okončetiny, nepočítaje v to uši,
nos a zaplombované zuby, a že v pokojích byli nuceni
topit nábytkem jak ohýbaným, tak neohýbaným. Kro
mě kurdějí prý mají všichni letošní horalé (myslím
rekreační obyvatelé našich velehor) kostižer a tasemnice ze špatně vyuděného masa uloupeného skotu. Za
takových trudných myšlenek byl každý rekreačník
obskakován celou rodinou, ať již ve smyslu positivním
či negativním. Kdo nezapomněl lyže doma, poznal,
jaká je to svízel se s nimi dopravit bez úhony mravní
a újmy na stejně již podlomeném zdraví na nádraží.
Ach. ty lyže! Probádav tři lyžařské příručky a obrněn
příslušnými znalostmi, pokoušel jsem se vhodné upra
vit svá lyžařská fidlátka. Vesměs mi bylo spíláno a
byl jsem málem vyděděn pro znešvaření % bytu pro
lyžaře libým voskem Skare, za vyvinutí strašného
dýmu, pro zničení žehličky s příslušnoú šňůrou a
najmě pro rozvrat morálky v rodině.
Šťastlivec, který se dostal bež úrazu na řečené ná
draží, měl již část starostí za sebou. Zde již vztahoval
na něho svou mocnou pravici pořádající sbor. A tak
jsme byli po dvouhodinovém přešlapování a mrznutí
strčeni do vyhrazeného vagonu, kde jsme strávili
mnoho milých obložených chlebíčků, ba i sardinek.
Popisovat cestu? Ne, to je zbytečné. Na cestě z vyklá
dací stanice na místo určení, které bylo kdesi vysoko
nad 1000 m. jsme potkávali jakési zbytky študáckého
davu, který byl naším předchůdcem. Hrozně se kutá
lejíce na vysláblých nožkách nám připomínali pochod
hladu z Dachau. Pěkné vyhlídky do futura!

Delikatesy.
Když se slavilo výročí odloučení
námořnictva od letectva, měli admi
rálové a jejich manželky přátelský
večírek. Společenstvo pekařů ze
Saint-Louis jim poslalo veliký koláč,
udělaný z tak zvaného angel-food
(jakýsi cukrový krém) v podobě
atomové bomby. Fotografie, zachy
cující admirála Blandyho, jak rozkrajuje ten koláč se širokým úsmě
vem, byla uveřejněna v jedněch
washingtonských novinách. Byla
pak otištěna i v Timesích 18. listo
padu 1946. Reverend Powell Davies
neváhal tu věc označit jako „ďábel
ský žert“. — „Prosím Boha,“ tak se
vyjádřil, „aby se ta fotografie ne
uveřejňovala v Rusku na potvrzení
toho, co ruská vláda říká svému
lidu ... Kdybych měl autoritu stře
dověkého kněze, svolával bych hněv
Boží na takovou ohavnost.“
Společenstvo pekařů se vyslovilo,

Po nekonečném výstupů po strmých serpentinách se
před naším užaslým zrakem objevilo uchvacující pa
norama dvou sympatických chat s mohutnými pletenci
v pozadí se kupících stříbrošedých horstev, které jsme
však neviděli pro momentální mlhu. Počáteční desorganisaci jsme pomocí ostražité čety první pomoci
pro záchranu tonoucích a ztroskotavších letadel lehce
zvládli, a poživše místní předkrm, nasytili jsme se
z vlastních či nevlastních zásob z dálných domovů
přivezených.
Příští dny nám ukázaly mnoho věcí, které bývají
normálním smrtelníkům utajeny. Bylo by však do nej
krajnější míry zbytečné popisovat všechny příhody a
příhodičky, které se zde udály. Vždyť je zníte sami.
Rád bych se ještě zmínil o tom. že tu byla pociťována
naprostá nepřítomnost svatogotthardských bernardýnů,
kteří by s milou butelkou rumu pod krkem hledali
ztracence. (Tento poznatek byl již zaslán Svazu přátel
cizineckého ruchu a Spolku pro potírání limonád a
abstinentismu.) Cesta, která vedla kolem našeho do
časného bydla, byla po zšeření hojně navštěvována.
Naše agentura nám dodává věrohodné zprávy, že za
příhodnou zatáčkou měl jeden zvídavý člen dozorčího
sboru postavenu eskymáckou chýši s vmontovaným
periskopem, v které trávil večerní hodiny sledováním
pozor nedávajících kolegů, dokonce i kolegyň, kteří
měli svá zraková čidla pouze pro sebe a ne pro úchvat
nou přírodní scenerii. Večer po odpískání v theorii
povinného klidu, rotili se rekreačníci v pokojích a
zpívajíce bojovné i jiné písně (obsazení jazz-Pardal:
dva lavóry. železná postel, konev, cytharea, zobcová
flétna a dětský sbor) pěli ukolébavky k potěšení ostat
ních obyvatelů chaty. Jednou byla napočítána rekord
ní návštěva v pokoji se šesti lůžky 28 (dvacet osm)
mužů. Při nenadálé prohlídce se všichni nevlezli do
skříně, pod postele a do umyvadel a byli postupně
vyhozeni do svých ubikací, zamazáni pastou na zuby,
vypaplanou známým pachatelem na všechny kliky.
A tak ubíhali sečtení dnové naši, zlomených nohou,
rukou i lyží přibývalo a když nastala nevítaná doba
odjezdu, s pláčem a hořem jsme se rozloučili se za
sněženou oasou dnešních vzpomínek. Zpáteční cesta?
Jeli jsme v noci, nic jsem neviděl a co jsem viděl, bylo
příliš osobní, to by vás nezajímalo.

že koláč byl upečen k tomu, aby
byl sněden a ne aby byl fotografo
ván.
Esprit. Janvier 1947. č. 1.

Molybden.

kulturních podniků katol. student
stva v Praze, které jsou pořádány
každý týden zásluhou představené
Dívčího domova na Žižkově s. Ter.
Bartoníkové.

Nebo pod sebe.
Studentský Svět je nový časopis,
„V podniku národním by praco který vydává v pěti řečech Mezi
vali s pocitem, že dělají na sebe.“
národní svaz studentstva v Praze.
(Svobodné noviny 26. I. 1947.)
Pax Romana — mezinár. org. ka
Hudba z r. 1720 a studenti 1947. tol. stud, píše sekretariátu Meziná
Kulturní odbor ÜKS pořádal 23. rodního svazu studentstva v Praze:
..Drazí přátelé, obdrželi jsme Váš
února 1947 koncert Mistra prof.
Hyksy. První celovečerní violový oběžník z října 1946. který nám ofi
koncert skladeb Jana Křtitele Kali- ciálně oznamuje utvoření MSS. Chce
vody, Karla Standee. Tyto skladby me Vám vyjádřit své uspokojení nad
jsou jedinečným novým objevem. utvořením organisace, která bude
Nedávno teprve byly nalezeny v ar universitám ve všech zemích velkou
chivu. Z dalšího vzácného programu pomocí. Doufáme, že naše dvě orga
zasluhuje pozornosti rukopisná no nisace setrvají i nadále v úzké spo
vinka nejmladšího našeho kompo lupráci, aby všechna práce, konaná
nisty Jiřího Berkovce. Tento kon na poli universitním, byla co nej
cert je jedním z mnoha zdařilých více sloučena. Přejeme Vám vše

153

nejlepší pro další vývoj Vaší orga- vy, neboť ona právě zůstávala dlou
nisace a zůstáváme s přátelským ho důvodem nesouladu nebo aspoň
pozdravem
B. Ducret m. p.“
neporozumění mezi naší školou a
značnou částí našeho lidu. Všichni
Z promluvy svátého Otce o filosofii. známe historický vývoj, který to
způsobil. Ten však náleží minulosti,
Dne 21. listopadu 1946 přijal Pius jak náleží v Sovětském svazu mi
XII. ve zvláštní audienci četné nulosti nedůvěra a napětí mezi stát
účastníky mezinárodního kongresu ní mocí a pravoslavným nebo kato
filosofického. Při tom promluvil lickým (o řeckokatolickém to nepla
o významu a úkolu filosofie.
tí. Pozn. redakce) křesťanstvím.
Filosofie se nikdy nespokojila po Chceme-li. aby školení našich dětí
zorováním viditelného vnějšku věci, hovělo tradičním představám našeho
stále usilovala prolomit tuto vnější lidu, neomezíme se ani v budoucnu
schránku, proniknouti do duše, po jen na laickou morálku, aspoň ne
chopit esenci, odhalit přirozenost u těch dětí, které se rozhodnutím
a nej vnitřnější složení, aby si utvo svých rodičů hlásí k náboženskému
řila pojem ti dala mu duchovní vyznání svých rodičů.
existenci ve svých myšlenkách. Tak
filosofie zduchovřiuje reality: zá
Náboženské vzdělání.
roveň poznává to, čo realita má ro
Náboženství se nevyčerpává jen
zumového. Ale filosofie jde ještě
dále: dochází až k universálním vě mravoukou. Znalost základních ná
cem. Jako duch se nespokojí pou boženských thesí a problémů je jistě
hými jevy, ani se nezastaví pou součástí všeobecného vzdělání, a vše
hým zdáním, stejně se nespokojí chno náboženské vyučování mělo by
zlomkovitou úvahou o částech veš zejména na školách druhého a tře
kerenstva, aby neviděl vztahy, pří tího stupně instruovat žáky objek
činy a následky, zákony, které je tivně a snášenlivě, i když ne indi
řídí a slučují v jednotnou souhru. ferentně nebo nekriticky, o nábo
Nikdo neupírá důležitost analysy, ženských prvcích kultury veškeré.
které moderní pokrok vděčí za to Národ, jehož celé dějiny jsou
lik, ale není-li pravdou, že dnešní vlastně v určitém smyslu dějinami
doba obzvláště potřebuje synthesy? náboženskými.« národ, který dal svě
Dnešní věda, zda nejde vstříc ne tu sv. Václava, Husa, Chelčického,
bezpečí, že zajde ve specialisaci? Komenského a Masaryka, národ,
Mladí se obracejí k filosofům. Od který nazval Otcem vlasti Karla a
nich čekají více, než od jiných. Otcem národa Palackého, národ,
Usilují o velké myšlenky, o velkou jehož politický buditel Havlíček by
jednotu intelektuální, která dává byl nejraději sloučil poslání du
smysl a pořádek celému životu. Po chovní s posláním učitelů, takový
hrozných útrapách posledních lei národ nemůže být a nebude lho
pociťují naléhavou nutnost jasného stejný k otázce, jaké základy dá li
vzdělanosti národní školství.
učení, jistého a bezpečného, zakot dové
Ani
tak
zvané bezvěrectví se toho
veného v duchu, nemá-li upadnout
do materialismu, hledáním pouze zájmu nezprostí.
nechanického vývoje aneb úna
Jediná cesta: K Bohu.
vou a nečinností.
Buď je spása v obecném návratu
Otcové naši ohlásili nám...
ke společné víře v to, več „všichni
vždy a všude“ věřili, anebo není
Rozhlas z 10. X. 1946: „Správně! spásy
a je jen atomová puma. Ne
Právě nová obrozená demokracie vázanost
duší se končí nevázaností
není tak liberální a individualistická
a táž síla, která všechen
jako dříve, ale vystupují zde auto atomů,
tvar podmiňuje, všechen tvar roz
ritativní prvky, omezující jednotliv bije.
Toto poznání nevyvěrá a není
ce ve prospěch kolektiva.“ — Od tlumočeno
z hloubky náboženské
Démosu k Čaesarovi, říkal tomu je víry,
neboť
ta je zpravidla údělem
den pravicový spisovatel předešlé tichých a nemluvících,
ale je to
generace: a před ním de Maistře,
volání z hlubokosti oné mdlo
Cortés, Veuillot ohlašovali totéž. Že spíše
náboženské a z ní pocházející
to dají tak brzy do rozhlasu, jsme by
mdloby
mravní i rozumové, jež nás
ovšem netušili.
všechny zachvacuje a ochromu je,
v houfu i po jednotlivu, jež se nej
Z výkladu ministra školství
rozmanitějším způsobem projevuje
Dr Jar. Stránského.
ve skupinách i ve svědomích, a z níž
Prosba k poslancům o zvýšenou se nevymaníme, jestliže si ji alespoň
pozornost.
neuvědomíme. Po živé víře toužit
není ještě mít ji, ale tou touhou
Státní školou v demokratickém „Pomozte nedůvěře mojí“ je každý
pojetí vzniká státu politický i kul nástup k nápravě mojí i nápravě
turní závazek starat se. aby lid byl světa podmíněn. (V Kulturním vý
se školou svých dětí spokojen a aby boru 29. I. t. r.)
následkem toho žádná lidová vrst
va o jiné prameny školního vzdě Havlíčkův Brod proti alkoholismu
lání, než jaké poskytuje stát, vůbec
mládeže.
nestála. Až budete posuzovat osnovu
Okresní rada osvětová v Havlíč
nového školského zákona, věnujte snažně vás o to všechny, paní a pá kově Brodě se usnesla na poslední
nové, prosím - zvýšenou pozornost schůzi, podati příslušným činitelům
otázce náboženské výuky a výcho návrh, aby všem mladistvým a
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učňům byl vyplácen jen poloviční
plat, a aby jeho druhou polovici
byl zaměstnavatel povinen ukládat
mladistvému na knížku, z níž by si
směl peníze vybírat jen se svole
ním rodičů. Ukazuje se totiž, že
jedním z největších důvodu nemír
ného pití alkoholu u mladistvých
je dostatek peněz, s nimiž ještě
mladí nedovedou rozumně hospo
dařit.
Stará zkušenost učí. že peníze
jsou v rukou mládeže jedem. Ale
je tu také chyba na straně státu,
který neprozřetelně vyjímá děti
z moci rodičů a omezuje otcovskou
moc. Že musí být opatření, aby prá
va dětí byla chráněna, kdyby je
otec týral, jejich majetek mrhal a
vůbec se proti otcovským povin
nostem prohřešoval, s tím souhlasí
každý rozumný člověk. Ale špatnou
službu prokazuje rodinným svaz
kům a mládeži a tím nepřímo i zá
konodárce sám sobě, který stanoví,
jak to stojí v § 151 dosud platného
Občanského zákoníku: „Dítě nezle
tilec smí volně nakládati také tím.
čeho nabylo vlastním přičiněním.“

Máme 226 středních škol.
V Čechách a na Moravě máme
dnes 14 gymnasií, 186 reálných
gymnasií a 22 učitelských ústavu
s českou vyučovací řečí, 2 reálná
gymnasia polská. 1 francouzské a
1 anglické. V minulém školním roce
navštěvovalo naše střední školy
72.269 žáku a 9389 se podrobilo
zkoušce dospělosti. 30—40 procent
celkového počtu žáků tvoří dívky.
Časopis brněnského SVS.
V rukou brněnských vysokoško
láků se objevil právě cyklostilovaný leták s názvem Informační fa
kultní služba. Zaujmou v něm ne
jen věcné a konkrétní údajé, ale
též radostný způsob, jímž je leták
stilisován. Podle sdělení tiskového
referátu SVS bude se snažit brněn
ský Svaz po neúspěchu s loňským
časopisem z tohoto letáku opět po
stupem doby vypracovat hodnotný
studentský časopis. Správní výbor
SVS v Brně se rozhodl, že bude
otevřeně a bez obalu ve věstníku
uvádět jmenovitě studentské funk
cionáře, kteří ve spolcích nezastá
vají řádně své funkce, aby umožnil
přesnou kontrolou práce Svazu. Je
to asi výsledek poučného pracov
ního období minulého výboru a
Svaz tak chce zabránit nepodlože
ným zprávám, které zneklidňují
mnohdy i nestudentskou veřejnost.
Náboženské náměty ve filmu.
Při natáčení filmu pracuje řada
odborníků všech odborů. Jeden má
na starosti oděvy, aby odpovídaly
době, v níž se film odehrává. Druhý
bdí nad tím, aby herci představu
jící třeba řemeslníky si počínali
„odborně“. Pouze když se déj ode
hrává v kostele, se nepokládá za
nutné, přibrat kněze nebo odborníka,
aby bohoslužebné úkony a texty
odpovídaly liturgickým pravidlům

Marie Geversová: Paní Orfa. (Z francouzštiny přeložil Dr Václav
Benc. Obálka Emanuela Frinty. Nakladatelství Vyšehrad. Praha 1946.
Vydání druhé, stran 232, cena brož. Kčs 75.—. váz. Kčs 95.—.)
Marie Geversová je Vlámka z jižního okolí Antverp. Je oblíbenou spi
sovatelkou v západní Evropě, zvláště ve Francii, kde byly její práce
poctěny lidovou cenou, a v Holandsku a stává se populární podobně
jako H. Pourrat a F. C. Rainuz. Její román Paní Orfa je básnickým dí
lem v próze a krásnou ukázkou vlámské literatury. I když obsahově
nemůže^ mnoho dát (paní Orfa, žena vyběrčího daní a matka dvou ma
lých dětí, zamiluje se do prostého venkovského zahradníka), upoutá
svóu zvláštní formou a překrásným líčením autorčina raného mládí.
Marie Geversová nás zavádí do podivuhodného kraje svého dětství,
nasáklého vlhkostí blízkého moře a poznamenaného nebem velikým,
modrým a kouzelným v nočním záření hvězd, do zahrad a luk. do polí
a k rybníku, i do domu svých neomezených snů. a vzpomíná, co tu tehdy
prožila a slyšela. Dvanáctiletá dívenka (jistě autorka sama) se dozvídá
útržkovitě od vesničanů o lásce mladé paní Orfy k statnému a dobrému
zahradníku Ludvíkovi. Neví ještě dobře, co to láska je, a proto milo
vání Orfino a Ludvíkovo nemůže býti pro ni problémem. Ve své dětské
naivitě a nezkaženosti nechápe špatnost jejich jednání a nakonec spíše
tuší než poznává, že láska je něco osudového, čemu se nelze vyhnout:
Až pochodeň lásky vypadne Orfě z rukou, zvedne ji jiná, a ještě
jiná... a jednoho dne to budu já. — V křehkém spojení milostného
příběhu s nádherným líčením proměnlivostí přírody v roce je největší
půvab tohoto románového dílka.
Bl. J.
Recensi o „Paní Orfě“ uveřejňujeme jako doklad zdravého hodno
cení díla uměleckého citem estetickým. Připouštíme, že kritika mora
listní i v tomto pěkném dílku vlámské spisovatelky najde několik věcí
povážlivých. Ale uznejte laskavě, že povážlivý je celý dnešní labyrint
světa. Román M. Geversové i na to zdravě ukazuje.
J. V.

Dr Jaroslav Beneš: Duch a hmota v theorii poznání. Bohuslav Rupp,
Praha 1946, stran 96, cena 50 Kčs.
Theorie poznání je jádrem filosofie. Různé směry ve filosofii se rozli
šují podle toho, co filosofové soudí o možnostech, mezích a způsobu lid
ského poznání. Moderní filosofie je tříšť názorová hlavně pro nejednot
nost v theorii poznání. Veden naukou svátého Tomáše Akvinského vy
kládá Dr Beneš vztah ducha a hmoty v theorii poznání jasně, věcně a
hlavně — srozumitelně. Naše poznání vychází od smyslového vnímání
konkrétních .věcí, avšak duchovou mohutností rozumovou vniká v jejich
bytnost. Z pojmů získaných abstrakcí tvoří člověk první zásady, jimiž
proniká za hranice zkušenosti smyslové. Tento způsob poznání je psy
chologický nutný a poněvadž se opírá o zkušenost smyslovou, je i záru
kou objektivnosti našeho poznání. Prvenství ducha v tom postupu vyniká
zcela jasně. Tak ukazuje autor přesvědčivě jedinou oprávněnost umírně
ného .realismu thomistického, jenž vylučuje jak výstřednosti noetického
subjektivismu, tak omyly smyslového empirismu. Kniha patří především
do rukou našeho studentstva a vůbec všech, kdož se obírají základními
otázkami filosofickými a potřebují spolehlivého vodítka.
D. P.
A. C. F. Beales: Katolická církev a mezinárodní řád. Universum.
Praha 1946, stran 248, cena 100 Kčs.
Otázky, proč neodsoudil papež Hitlera a Mussoliniho, jsou velmi kon
krétní a praktické otázky: vycházely však a vycházejí vesměs z ne
informovanosti do určité míry i nezaviněné, uvážíme-li, že v onom kon
centračním táboře, který se nazýval Cechy a Morava, nebylo zpráv
o diplomatické činnosti papežově. Beales, lektor výchovy na královské
koleji v Londýně a historik, probírá papežskou činnost diplomatickou
a politickou za druhé světové války s vědeckou důkladností a přesností,
které plně uspokojí nezaujatého čtenáře, chtějícího dát přednost méně
sensačním, ale úřednějším a soustavnějším projevům, které odhalují
skutečné úmysly papežovy. Pochopí pak význam encykliky z r. 1937,
která rozhodně odsoudila pronásledování nacistickým režimem v Ně
mecku, a encykliky Summi pontificatus z r. 1939, jež odsoudila státní
modloslužbu, dále smysl Mírových zásad z r. 1939, jež poukázaly na po-

a předpisům. Tak se stává, že iiá
příklad kněz při sňatku je oděn
bílým pluviálem s fialovou štolou,
nebo že se dokonce při oddavkách
incensuie. neb v době velikonoční
předčítá evangelium, které připadá
na některý den v advente a jiné
nesrovnalosti. Také herci, kteří
představují kněze, myslí, že sehrají
svoji roli co nejpřirozeněji a způ
sobem nejvíce pravdě odpovídají
cím, kdvž se pokusí o nejprkennější a nejšroubovanější pohyby.
Taková filmová představení nám
jasně tlumočí náboženskou nevědo
most nejen tvůrců filmu, nýbrž mo
derního světa vůbec.

Numerus clausus?

V nedávných dnech rozhodl kul
turní výbor ústavodárného Národ
ního shromáždění o způsobu regu
lace přílivu nových posluchačů na
vysoké školy. Po delší diskusi byl
zamítnut návrh na číselné omezení
zapisovaných studentů, neboť bylo
správně uznáno, že mrtvá cifra mů
že těžko zhodnotili znalosti a schop
nosti četných zájemců o vysoko
školské vzdělání. V souvislosti se za
mítnutím tohoto opatření bývá
uvažováno o způsobech jiných.a to
zejména o přijímacích zkouškách.
- Nehleďme k tomu, že tyto zkouš
ky by nejprve musely nabýti práv
ního podkladu a všimněme si ji
ných jejich výhod a nevýhod. Zkoumáme-li podrobně všechny předpo
klady a i nutné následky přijíma
cích zkoušek, poznáme, že jednu
nespornou výhodu mají: Posluchači
by již od začátku studií měli vše
chny možnosti důkladného vědec
kého vzdělávání, které by bylo za
ručeno jejich omezeným počtem již
od prvého semestru. Další výhody?
Kromě pracovního ulehčení profe
sorského sboru již asi žádné.
Zavedení přijímacích zkoušek na
vysoké školy by však přivodilo
řadu nesrovnalostí á nespravedlnos
tí. Pomineme-li zcela tu skutečnost,
že neznalost žáků se strany profe
sorů, a právě tak opačný nedosta
tek znalosti by značně skreslil vý
sledky zkoušek, shledáváme i tak
mnoho závažných momentů, které
by měly velký vliv na výběr po
sluchačů. Je vůbec možno jednou
jedinou zkouškou zjistiti kvalitu
a schopnosti kandidáta? Nebude zde
pak hráti významnou roli okamžitý
duševní stav posluchače, tréma, pů
sobení nezvyklého prostředí a stu
peň chladnokrevnosti a myšlenko
vého klidu? Uvážili jsme, že bez
prostřední blízkost zkoušky, která
mnohdy rozhodne o celém dalším
životním osudu jednotlivce, dokáže
i schopného a bystrého jedince rozrušiti tak, že není schopen složi
tější tvořivé duševní činnosti? Mů
žeme tedy podle poznatků z jediné
přijímací zkoušky usouditi o schop
nostech pro další hlubší studium?
— Rozhodně nemůžeme. Zavedením
přijímacích zkoušek na vysoké
školy bychom ponechali výběr po-
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síuchačů náhodě a okamžitým vli
vům.
Je však možné jiné řešení, které
již na jedné z našich vysokých
škol bylo použito, a které se podle
zatímních výsledků osvědčilo: za
vedení zkušebního roku. — Každý
posluchač je zapsán a připuštěn ke
studiu. Teprve po absolvování dru
hého semestru je pak definitivně
rozhodnuto o jeho přijetí. Za základ
posuzování jsou vzaty klasifikační
výsledky zkoušek, které posluchač
během prvého roku absolvoval. Ve
spojení s tímto opatřením je pro
vedeno značné nahromadění látky
do učební osnovy prvých dvou se
mestrů. takže jedině opravdu schop
ným je umožněno pokračování ve
studiu. — Proti tomuto regulačnímu
způsobu bývá uváděna jedna námit
ka: Posluchač, který v tomto hod
nocení neobstojí, ztrácí celý rok ži
vota. který mohl věnovat jiné pro
duktivní práci. Tato námitka je
oprávněna jen z malé části. Každý
ze zájemců o vysokoškolské vzdě
lání má býti natolik vyspělý a kri
tický, aby sám poznal, jaké jsou
jeho schopnosti a aby včas dovedl
uznati, zda stačí učebnímu tempu.
Toto si může uvědomí ti již v prvých
měsících studia a zaříditi se podle
toho. — Jinak se toto řešení zdá být
nejpřijatelnější ze všech, neboť roz
hodný okamžik přijímací zkoušky
rozvrhuje na poměrně delší dobu a
větší počet zkoušek jednotlivých,
takže posluchač může nepříznivým
stavem zaviněnou chybu na jedné
straně vyvážit zvětšenou pílí po
druhé.
950. výročí smrti sv. Vojtěcha
je velikým závazkem všech Čechů
i Slováků, neboť toto jubileum ne
smíme minouti nevšímavě. Je na
plněno tvůrčími podněty k duchov
nímu posílení lidu naší vlasti. Nej
důstojnější episkopát celé repu
bliky vzal za svůj návrh nejdůstoj
nějších slovenských biskupů a vy
hlašuje letošek rokem svatovojtěšského jubilea. Nejdůstojnějšího pa
na arcibiskupa pražského J. E. ThDr
Josefa Berana pověřil, aby se ujal
organisace svatovojtěšského jubilea.
V provádění tohoto úkolu ustanovil
nejdůstojnější Ordinarius pražský
Přípravný výbor svatovojtěšského
jubilea, jenž má kanceláře v Praze
XIX.-Dejvicích. Sadová ul. č. 3. (Se
minář). Přípravný výbor v nejkratší
době rozešle podrobné informace
o oslavách svatovojtěšského jubilea:
prosí všechny ctitele sv. Vojtěcha,
aby dó té doby nečinili definitivních
programů, případně, aby je sdělili
kanceláři Přípravného výboru, jenž
jim poslouží všemi svými silami a
prostředky. Přípravný výbor svato
vojtěšského jubilea uchystal též po
třebné publikace.
Přípravný výbor svatovojtěšského
jubilea. Praha XIX.-Dejvice,
Sadová 3.
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sitivní věci v mezinárodních vztazích, dosah telegramů vládcům Belgie
a Holandska, jež označily jejich odpor proti útokům za oprávněný, vati
kánských vysílání o ukrutnostech v Polsku etc. V druhém, více synthetickém díle své knihy vykládá Beales učení církve o mezinárodních
vztazích, o přirozené společnosti národů a zásadách mezinárodního
řádu. Kniha pěkně přeložená Dr Zdeňkem Chudobou je na výsost aktu
ální a potřebná. Její význam vynikne zejména, srovnáme-li ji se sou
časně vyšlým pamfletem J. II. Lehmanna Vatikánská politika za druhé
světové války (Družstvo Blahoslav Praha 1947), kde není uveden ani
jeden oficiální dokument papežský a kde se z privátních dohadů a po
známek různých žurnalistů nebo příležitostných projevů některých cír
kevních hodnostářů vyvozují závěry stejně nesmyslné jako nedokázané
a nedokazatelné, že papež chtěl válku, že byl spojencem Hitlerovým, že
podporoval 've světě fašismus a hlavně — jak jinak nelze očekávat,
rná-li být kniha sensační — že církev je ovládána jesuity a že to vše
chno tedy dělají ti nenávidění jesuité. Srovnáme-li obě knihy, vidíme ne
jen, kde je pravda, ale také jakými metodami se proti pravdě bojuje.
D. P.

Legenda o svaté Kateřině. Vydal Jan Vilikovský v nakl. Vyšehrad, r.
1946, 180 stran, 105 Kčs.
Profesor Jan Vilikovský, neobyčejně pilný badatel v otázkách staro
české literatury, připravil pro nakladatelství Vyšehrad nedlouho před
svou smrtí skvost naší epické poesie doby Kala IV., Legendu o svaté
Kateřině. Četba její dá vám mnoho podnětů, mimo jiné na př. i zarnysleti se nad tím, jak se náš jazyk od doby Karla IV. vyvíjel lexikálně.
Takové slovo, jako na př. loza-modla, meslo-pruh, otrap-vidění, porobapokora, skola-vchod, tále-pověst, úpola-nadarmo. úslona-úpal, vep-umění
a m. j. v dnešní češtině buď nemáme vůbec, anebo ve významu jiném.
Běžné pro dnešního vzdělance jsou tvary aoristové, imperfektové a duá
lové. Zkrátka. J. Vilikovský nám přísně kritickým předpisem tohoto
díla neznámého skladatele přiblížil nejen nejpěknější básnické dílo
doby Karlovy, ale i jazyk té doby. Je to jedině správný způsob, jak
dnešního člověka učiti lásce k naší tradici básnické i jazykové. Struč
nými poznámkami i slovníčkem na konci posloužil Jan Vilikovský to
muto dílu, přiblížil je našemu chápání.
Ja-na

František Křelina: Dcera královská. Ilustroval Zd. Kratochvíl. Vy
dalo nakl. Vyšehrad v Praze r. 1946 jako rozšířené a přepracované vy
dání. 340 stran, brož. 186 Kčs.
Dcerou královskou se rozumí v tomto Křelinově románě blahoslavená
Anežka Česká, ratolest Přemysla Otakara I. z druhého manželství.
Podivuhodný byl ten její věk, plný rytířů a údělných kníža.t, vévodů
a markrabat, století zpronevěr a zásnub, rytířské romantiky a milost
ných písní dvorských. Jaký byl skutečný život lidu, to již méně pozná
váme z Křelinova románu, krajina Čech a Moravy jako by byla tehdy
liduprázdná a rytíř, uhánějící na koni cestou necestou jako by se ten
krát mohl báti nanejvýš divoké zvěře. Z toho důvodu považuji za
zvláště šťastné rozšíření díla — proti prvému vydání — o kapitolu
„Královna a žebračka“ a zdůrazňuji kapitolu závěrečnou „Prohlédnutí
slepého“. Přesto je činem opravdu básnickým celá střední část románu
„Nevěsta císařova“. V ní dokázal Fr. Křelina. jak dovede látku histo
rickou zažít umělecky a jak svou visi křišťálově básnickou vtěluje
v umělecký čin se suverénní jistotou. Všecky kapitoly této střední části
jsou samy pro sebe malými mistrovskými díly české historické prózy
a jako celek patří k tomu nejlepšímu, co bylo v tomto oboru u nás na
psáno.
J. Vrána.
Emanuel Boháč: Orchestrion, básně. Vyd. Rozhlady, SSM v Ružomberku, r. 1946. Stran 64, cena Kčs 42.—.
Za redakce Emila Remeňa vydaly RozhTady v Ružomberku prvé ver
še Emanuela Boháče, Orchestrion. Je to útlý svazek veršů, jehož ladění
dobře vystihuje motto „Někdy tak strašně úzko je mi“. Je-li dosud ná
mětem Boháčovy poesie jeho já, svědčí to jen o tom. že si je plně vě
dom toho, že se světem může se vyrovnávat teprve tehdy, až se vyrov
ná sám se sebou. Jsme přesvědčeni, že se mu to podaří.
jb.

O. Brůna: Když tančíš. Moravská lyrika. 1945.
Co řekneme o sadařovi, který trhá ovoce nedozrálé? To platí i o uměl
covi. Skrývá-li se v něm tvůrčí jiskra, rozdmychá-li ji alespoň po letech,
pak bude sám upřímně litovat, že svoje jméno zatížil .mladickými verši
To je případ O. Brůny, septimána gymnasia ve Vysokém Mýtě.
Jeho verše dávají tušit člověka milého a upřímného, který jednoho
dne postaví sebe sama před otázku: Buď zralou poesii
nebo raději
nic. Jen tak se vyhne nepříjemnému zamrazení při reminiscenci na
svoji prvotinu.
jk.
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íiídí hádankářský O »Litaoan«.

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

Přátelé otazníku,
dnes můžeme konečně ukojiti vaši nedočkavost a oznámiti vám vítěze zimního řešitelského
turnaje »Úsvitu«. Měli jsme opravdu radost z vašich dopisů a řešení. Čekali jsme na ně ne
trpělivě, neboť jsme dosud nevěděli, kdo vlastně tvoří naši hádankářskou obec. Je vás něko
lik desítek, a to jistě ještě nejsou mezi nimi všichni ti, kdož hádanky luští.
Během závodu ovšem mnozí v zatáčkách otazníku »havarovali«, nedorazili k cíli bez
ztráty bodu. Avšak ti ostatní, řešitelé a řešitelky, nedali se odradit nějakým tím kokosem
v závodní dráze a svým důvtipem překonali skoro každou překážku. A tak můžeme blahopřáti prvnímu závodníku, jež dorazil k cíli jako
c

—
vítěz 1. řešitelského turnaje Úsvitu
—
JARKA KOSTIHA, studující OA, Hodonín,

jenž zdolal všech 50 hádanek. Rovněž druhý’vítěz, Jos. Novák z Místku, vyřešil všechno,
leč řešení odeslal později. A už jsou tu další: 3. VI. Benda, Praha - 49 bodů. — 4. Vlasta
Pavlíková, stud, filosofie, Brno - 48 b. — 5. Jiří Klinícovský, Zlín - 48 b. — 6. Jar.
Pohanka, Dol. Dunajovice - 47 b. — 7. Ivo Ze m a n, Lysice - 45 b. — 8. Boh. Slánský,
Horní Lideč - 43 b. — 9. AI. Kalandrová, Brodek u Konice - 41 b. — 10. Mil. Smeta
na, Kroměříž - 35 b. — 11. Věra Freundová, Kroměříž - 29 b.
Přišlo nám několik řešení, jež postrádala kupony. Ta jsme, bohužel, nemohli zařaditi
mezi výherce, jelikož jsme neměli jistotu, zda řešitel je odběratelem a samostatným řešite
lem »Úsvitu«. Nezapomínejte proto na kupony, jsou nutné ke každé naší soutěži.
Jarka Kostiha získává titul přeborníka zimního řešitelského turnaje a 1. cenu — knihy
v ceně 200 Kčs. Rovněž ostatní uvedení vítězové dostanou pěkné knihy. Ty jim zašle re
dakce sama, prosíme, by přímo jí byl potvrzen lístkem jejich příjem.
Gratulujeme ještě jednou všem vítězům a doufáme, že ti méně šťastní se na nás neroz
hněvají. Vždyť mohou vyhrát v soutěži autorské, vypsané v č. 7, nebo v příští řešitelské sou
těži, jež bude vypsána už .... ale to vám zatím neprozradíme.
Vaše redakce a pořadatel.
Zde máte ještě několik oříšků:
1. Souzvučka.
VI. Benda.

TKÁM JÁ S CHLAPCEM
brzy ráno,
zboží máme vyprodáno.

3. Žertovná hádanka.
»Těrka z Oder«.
Obyčejný člověk to má jen jednou,
ale cyklista třikrát. Co je to?

4. Přesmyčka.
2. Adjektivka.*)
Jar. Kostiha.
Do OBCHODU chodil rád
nakupovat *) LITERÁT.

Poznámka: Z podst. jména se utvoří jméno pří
davné, čímž vznikne nový souzvuk. Příklad:
maso—masová = má sova.

»Těrka z Oder«.
JEN NA RADU

5. Výpustka (m).*)
Jos. Korger.
PRÝ NA NASTROJ umí hráti,
*)MANŽEL chlubí se tím máti.

Studenti, střádáte si již na exercicie? Většina kursů bude těsně po skončení školního
roku, ostatní v poslednícfi dnech prázdnin. Objednejte si střádanky v UKS.

Příští číslo vyjde až 15. du b n a !

Hádanky: Kupon č. 10

BRUNO ČERNOŠEK

FRANT. MĚSTÁNEK
•

výroba sodovek a limonád

čalouník

Hodonín, Masarykovo n. 27, telefon 31

Hodonín

RUDOLF DRNOVSKY

HEDVIKA SEĎOVÁ

malířství, natěračství
a obchod barvami

módní d ú m

NÁRODNÍ SPRAVA

Hodonín, Třída Dr Edvarda Beneše

Hodonín, Třída Dr lid. Beneše 28

Slovácké družstvo v Hodoníně

RAJMUND ČERNÝ
obchod železem

zapsané spol. s ručením obmezeným

HLO2ÁNEK& WALTER
výroba gumo-textilního
zboží
•

Hodonín,

štefánikova

Hodonín

MARIE KLEČKOVA
sodovkárná

Hodonín, Masarykovo n. 18, telefon 192

