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Vycház.í čtrnáctidenně kromě
školních prázdnin. Studentská
cena čísla: 3 Kčs. předplatné
Jsou čtyři druhy dopisovatelů. Prvnr se vyjadřují příliš skromně
45 Kčs včetně poštovného, ji o sobě a obdivují všechno, co čtou. Nedoceňují se, ale jsou, nekri
nak 4 Kěs, roční předplatné
60 Kčs včetně poštovného. Kdo tičtí i k druhým. Fctřebují rady, žádá jí,O ni a přijímají ji rádi.
Druzi se jim podobají v ion:, že obdivují všechno, ale nemají sebe
si ponechá dvě čísla, je pova
žován za stálého odběratele vědomí, vzdávají se boje při prvém neúspěchu, ostýchají se radit,
ÚSVITU a je povinen před jsou slaboši.x
.
platné včas zaplutit.
Třetí jsou proti nim» plni sebevědomí a podceňují vše. co vytvořili
Redaktoři: Profesor Dominik jiní. Jsou to pravděpodobně' nej protivnější lidé na světě. Snad se
' Pecka a prof. Jaroslav Vrána. jim v životě něco podaří, ale úspěchy jejich se stanou nakonec jejich
Příspěvky rázu nábožensko- pádem.
medi ta ti vni ho, výchovného, po
Čtvrtí konečně měří svoje schopnosti prací jiných, kterou pozná
učného a pod. zasílejte na
adresu P. Dominik Pécka, Brno, vají rádi a mají při svém duchovním růstu největší naděje na úspěch
Grohova 10/12. Příspěvky rázu trvalý. '
beletristického a poesie na
Přeji vám, abysté všichni patřili brzy k těmto tvůrčím vyrovna
adresu prof. Jaroslav Vrána,
ným zástupům, nebo spíše jednotlivcům. Těžko rozhodnouti o vašich
, Brno 23, Kohoutovice 196.
možnostech, když se někteří na sebe ptáte. Bekl bych, že je to již chy
Zprávy redakční: Redakce při
jímá jen příspěvky autorů, ba, tážete-li se, neboť jen Bůh sám ví, co ve vás dřímá, jaké nic, anebo
kteří své rukopisy doprová jaký genius! Viditelným znakem vašeho nadání vám. všem budiž
zejí plným jménem a adresou, vlastní vytrvalost a nezkrotná touha tvůrčí! Ti z vás, ktpří ještě za
i když podle přání budou uve dvacet a třicet let budou tak mladistvě psát, jak píšete dnes, zvítězí.
řejňovány anonymně nebo
pseudonymně. Rukopisy se Přesvědčí se, že umění pro ně bylo osudem a pocítí i radost z umě
vracejí, přiloží-li odesilatel lecké trýzně. Ti, kteří nevy trvají, nebudou vyvoleni!
frankovanou obálku. Na ruko
C htěli byste někteří, abychom vám poradili, jaké knihy a které
pisy nečitelné nebude brán kupovat, když jsou všechny tak drahé. ,Neubertovo knihkupectví
zřetel. Je žádoucí, aby ruko
pisy byly psány jen po jedné I v Praze II, Hybernská 12, bude vám rádo na požádání posílati pra
straně papíru, pokud možno videlně zdarma svou »Novinkovou službu«. Poslední číslo o 20 stra
strojem. Hodnotné příspěvky nách vyšlo na začátku března. Z básní, prózy, knih pro mládež.
se honorují. Všechny zaslané o válce, divadle, filmu, hudební theorii, filosofii, náboženství, země
příspěvky budou v redakčních
zprávách zhodnoceny, případ pisu. dějinách: umění, životopisech, sportu atd. ze všeho, nač si po
né odmítnutí’ odůvodněno. Po myslíte. najdete tam něco, co budete potřebovat, a to velmi často
sílejte básně, povídky, črty. i cenné a laciné publikace antikvami.
Úvahy, náladové obrázky, epi
Druhou pomůckou vám může býti Věstník Státního nakladatelství
gramy, anekdoty, žerty, há v Praze II, Ostrovní ul. 30. I ten můžete dostávat každý měsíc zdar
danky, fotografie, kresby, ka
ma, požádáte-li o to. Sleduji obě tyto pomůcky, doporučuji je s dob
rikatury.
rým svědomím.
Spolupracovníci! ÚSVIT-má
»Dívku nad knihou« uveřejníme. Ostatní potřebují úpravy jako
být Časopisem studentským i
básně
v próze. (F. R.) »Setkání« je líbivý pokus. ».Sama budu chodit
po stránce výtvarně umělecké.
Chceme v něm tedy uveřejňo ku pramenu a tuliti se k Tvému jménu.« (M. Sv.) Díky za důvěru.
vat Vaše kresby a Vaše sním Kamile P.- Jednu uveřejňujeme, nikoli Fialky! Vyhýbejte se slovům
ky. Všechny své práce toho neurčitého významu (takový, jakýsi, kdesi, cosi, jaksi a p.) (St. M.)
druhu, jakož i všechna přání
a všechny rady, týkající se Příspěvků použijeme, jen větší soustředění na konkrétní motiv,
grafické úpravy Úsvitu, zasí i když jde o báseň. (MB) Vaše prózy jsou hodnotné. (V. V.) Vaše
lejte na adresu: Administrace snová pohádka je pozoruhodná, i když není jasně motivována
ÚŠVTTU, Brno - Běhounská - v první části. K povídkám mnoho úspěchu! (R.'T.) Báseň i povídku
Typos.
vítám. (Vila.) Jarní pohádka bude uveřejněna. (Ve) I Střípky. Ostatní
Všichni se zúčastněte na vý až později. (Gemma.) Poslední uveřejňujeme. Pošlapaný zákon potře
stavbě našeho časopisu vhod buje úpravy, aby byl stručnější. Pročtěte si poslední knihy veršů J.
nou propagací. Cím více bu
deme mít odběratelů, t. j. čím Seiferta, a chcete-Ii i V. Holana! (J. F.) Článek, zaměřený novinářsky
větší budeme mít náklad jed pro aktualitu, uveřejníme, až zase »půjde krajem jeseň truchlivá«.
noho čísla, tím větší budou
Do.té doby pište, chcete-li, i o jiných aktualitách, (m. s.) Můžete být
jeho možnosti. Chceme jistě spokojena, ale je dobře, že se nepřeceňujete. Dvě uveřejníme, a ještě
všichni, aby náš list byl nej
lepší. Budujte i vy ÚSVIT při jedna »Srdce ...« zbude, nikoli »zbyde«! (A. N.)
hláškami nových odběratelů.
18. III. 1947. J. Vrána.
Vyšlo 15. dubna 1947.— Majitel a vydavatel Ordinariat diecése brněnské, Brno-Petrov. — Vytiskl Typos-Brno.
— Redaktoři prof. P. Dominik Pecka a Jar. Vrána. — Odpovědný redaktor P. Dr František Falkenauer. —
Technicky vede Jindřich Němec. — Novinová sazba povolena řed. pošt a telegr. v Brně, č. j. IA-4-2370-0.-119.893.
Administrace ÚSVITU. Brno. Běhounská - Typos. — Účet poštovní spořitelny č. 116.326.

Bedřich Somol:
Orání.
(1. cena soutěže.)

Vila:

Stín nad domovem
Několik týdnu selčina potácení mezi životem
a smrtí, to byly na statku chvíle bez slunce
s nízkou oblohou na spadnutí, i když od pře
hrady dul březnový vítr a špaček na jabloni
bůhví po kolikáté už přeměřoval budku. Lípa
nad stodolou šuměla jarem a kladla namodralý
stín přes dvůr na okna kuchyně.
Richard Benda vešel do světnice, kde ležela
jeho žena, s uspokojením muže, který se mezi
dvěma dcerkami smířil s myšlenkou, že s ním
vyhasne i jméno Bendů, a kterému ted’ ozná
mili, že má syna. Má syna a chce ho vidět, vzít
na ruce, potěšit se s ním, s nadějí svého mládí
a oporou stáří.
»Ne, ještě ne, ještě není úplně na světě.« od
byla ho babička a Richard Benda zůstal stát ve
dveřích s rukou na klice. Krev se v něm vzpě
nila, když viděl, co dělá s jeho dítětem. Proč ho
bije po tvářičkách, proč ho namáčí do ledové
vody, až modrá, proč mu strká do úst Červenou
trubici a dýchá do něho! Visel jí v rukou jako
kus prádla na šňůře a jen slabounký tlukot
srdce nutil ji nevzdat se a přinutit dítě žít.
»Nechce mezi nás,« řekla jen tak, jako by ne
viděla bezradnost muže, který stál ve dveřích
a v té chvíli nechápal, že se lidé někdy loučí
dřív, než se přivítali. Musí to být, utěšoval se.
ale dívat se na to nemohl. Usedl na pelest ke své
ženě. Černé kruhy pod očima, přepadlá a vysí
lená nepřítomně se dívala na něho. Hladil ruku,
bezvládně ležící na přikrývce, a spíše aby něco
řekl, zeptal se: »Mařenko, jak ti je?« Už dávno
ji tak neoslovil, byla mu v domě samozřejmostí
málo užitečnou, když neměli dědice. A ted’, jak
nehybně ležela, připadal si vedle ní malý a bez
významný, k smíchu mu byla pyšná chlapská
síla proti pokorné odevzdanosti rodičky, stojící

jednou nohou v hrobě. A znovu ji hladil po
hřbetě ruky a v duchu odprošoval, že tak brzy
zapomněl na večer s vůní posečených luk, kdy
ji také tak hladil a sliboval: »Budu jako berá
nek. uvidíš ...«
Na statku» se ode dneška všechno změní. Děv
če v hospodářství nikdy mnoho neznamená,
jednou se vdá, rozdrobí a dá cizí jméno polím,
lukám a lesům, kterými chodil otec, děd i pra
děd. Richard Benda měl dvě, obě přišly tak tro
chu nevhod, k srdci však mu přirostla jenom
Zdenka. Zdenka, to byla v rodině písnička di
voká jako podzimní vichřice. Na ní si zakládal
nejvíce. To bude selka, jaká má být, matku
brzy zastane, říkával, když přiběhla domů a
udýchaně hlásila, že ztratili snop — a byla to
hrstka klasů, které zůstaly viset na větvi jablo
ně u vjezdu do dvora. »To je naše,« bylo pro ni
největším příkazem. Věděla, která slepice za
náší, kdy se budou líhnout housata, počítala a
nikomu nedovedla nic dát ze svého.
Rostlo to s ní od malička. Otec měl radost,
utěšoval se, že mu nahradí syna. Matka trestávala, nejvíce však ji dovedla pokořit Jarka.
»Že se nestydíš, taková necita!« Mírně, skoro
prosebně, jak jinak ani nedovedla, a přece bý
val oheň na střeše. Houpával ji na kolenou,
i když už byla příliš těžká. Ode dneška bude
houpat zas, už se však nebude utěšovat: »Za
stoupí mne!«, protože bude hospodářem ten
maličký, který bude, musí žít.
»Tak, už je dobře,« slyšel vydechnout za svý
mi zády. Dítě nabralo dechu a nastoupilo pouť
slzavým údolím. Richard Benda se zahleděl do
tvářičky a znovu mu vytanula Zdenka.
Vraceli se pozdě večer s pole. Vypřáhal koně
z postraňků, když otevřenými vraty vpadla do
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dvora sousedka. Hned spustila, až se rozléhalo.
Nemohl si z toho nic vybrat. To je přivítání po
celodenní dřině! A ve vlastním domě! Na spán
cích mu naběhly žíly, popadl s vozu bič a po
stavil se před sousedku. Přistoupila i žena, aby
zadržela ruku, kdyby bylo třeba. A teprve ted
se dověděl, jak si děti hrály za stodolou, celé
odpoledne je ani slyšet nebylo, náš Rudolfek
je tak hodný, ani kuřeti neublíží. Až na sám
večer slyším křik, běžím za nimi, Zdenka, vaše
Zdenka je pryč a náš Rudolfek má natržené
ucho. Kdo ti to udělal, ptám se. Kdo jiný než
vaše Zdenka! Horší než kluk je ....
Richard Benda se drží klaníce vozu a jeho
neurvalý smích se nese přes ztichlé dvory a za
hrady. Zdenka natrhla Rudolfkovi ucho! Naše
Zdenka, jejich Rudolfkovi! Co je to za kluka,
že si nechá od děvčete ucho natrhnout! Stydět
byste se zaň měla, já mít takového kluka!
A smál se ještě, když nakládal koním do kory
ta seno, i když sedal v kuchyni za stůl a u ka
men se krčila Zdenka. »Klukem mělas být,
pravdu má matka. To bych měl dědice, to bych
se měl na koho spolehnout!«
Jako kdyby to včera bylo, tak mu vyvstala
vzpomínka na ten večer, a usmíval se jí i teď.
když držel v náručí syna a ve svraštělé tváři
hledal svou podobu.
»Už je dobře, už je všechno v pořádku,« sly
šel ještě několikrát. Už je dobře, namlouval si
sám; ale nebylo.
Dům šel toho dne pozdě spat. Obě děvčátka
postávala nad maminkou, nemohla oči od
trhnout od bratříčka. Jarka, rozpaky zapýřená, skláněla se nad něho, dokud neucítila pod
rty drobné, hebké čílko. Hedvábně kroužící
kadeř padla jí do čela a skryla vláhu, která se
jí tlačila do očí. Kde se tu vzalo to děvče, jak
sem zabloudilo, křehký květ magnolie mezi
chrpami, koukolem a vlčími máky? »Mamin
ko, tatínku,« říká, ale nikomu nepatří. Ne
dotknuta tvrdostí dědiny chvěje se v zlatém
slunci jako květ...
Marie Bendová neusnula. Za Velou vycházel
měsíc, obloha prosvítala a několik hvězd po
mrkávalo oknem na nemocnou. Z tmavomod
rých a z tmavozelených stínů vystupovaly ob
láčky páry, zavřenými okny táhly do světnice
a srážely se v průsvitné stuhy. Čísi ruka je rov
nala a krajkovala a rozhazovala po světnici.
Vlnily se jako prapory na stožárech, úzké i ši
roké, bílé jako sníh. Okno zmizelo, stěny se
kamsi propadly, na podlaze se vrstvily hroma
dy krajek. A vlnily se stále blíž, napřed široká,
tvrdě naškrobená, jak ji nedávno žehlila na pe
řince pro dítě, pak drobné a úzké, přišité na
košilkách nemluvněte. A mezi nimi se proplé
taly široké kostelních alb a rochet s kří
ži a divnými ornamenty. Šel z nich chlad a
hned zase teplo, a ty nejužší omotávaly se jí
kolem rukou, hlavy a hrdla a stahovaly dech.
Chtěla křičet o pomoc. Křeč jí sevřela hrdlo,
tělem projelo prudké píchnutí, a už se cítila
volná a svobodná, jako by se vznášela vysoko
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nad zemí, pod sebou vesnice, města, pole,
jezera, a ovanula ji vůně dávného letního
večera, když jako mladé děvče podávala přes
plot zahrádky komusi červený a bílý karafiát
a on s květy podržel na chviličku v dlani i ko
nečky jejích prstů ...
Když otevřela oči, stáli kolem lůžka němě a
s napjatým očekáváním. Muž se stopami pro
bdělých nocí ve tváři, obě děvčátka, její sestra
a doktor z města. Nechápala, co se s ní stalo.
Z útržku vzpomínek, které chytala jako dítě
babí léto nad strništěm, sestavovala si obraz
toho, co předcházelo. Vedle ní leželo dítě a jeho
pláč ji vracel do skutečna.
V domě šlo všechno vzhůru nohama. Hospo
dář ztratil smysl pro práci i pro statek. Celé
dni a noci vysedával u ženy. Koně hrabali
u prázdných koryt — čí je to práce, hospodáři?
—, na dvoře se povalovaly kusy slámy a sena
— vzpomínáš, hospodáři co ses nakřičel, když
žena utrousila někdy a hned nezametla?—nevydojené a hladové krávy dovolávaly se svého
— nepřijde ti statek na buben, hospodáři? —
Richard Benda vysedává nad ženou. »Klid,
jen klid!« říká doktor. »Bože, ať mi neodejde,«
modlí se hospodář. »Co bych si bez ní počal!«
Je noc, děvčata spí, spí i švagrová, která přišla
zastat hospodyni. Jak ji zastává, vidíš sám.
Krávy dnes večer nedostaly žrát, v domě není
uklizeno, a ty sis myslíval: Žena jako žena!
Klid, jen klid, říká doktor a dítě pláče a plá
če. Od prvního dne se na ně hospodář ani nepo
díval. Totam bylo opojení prvních hodin z dě
dice, tatam byla radost, když mu před očima
zhasínala žena. A zrovna teď, když klidně spí,
krici a krici. ..
»Mlč!« zahřměl na dítě, jako by tomu mohlo
rozumět. Hlas se dutě rozbil o stěny a nemocná
sebou pohnula. Měls umřít, aby mi ona zůstala,
blesklo mu hlavou. Lekl se té myšlenky, ale
nezapuzoval ji. Lidské životy jsou prý tak div
ně někdy spleteny, jeden Člověk umírá, aby
jiný žil, a nezemře-li, piusí odejít ten druhý.
Richarde Bendo, zřekl ses syna, dědice.
Nikdy ti už nebude patřit, i když nezemře.
Tyto dni a noci vryly ti kolem úst vrásku pří
liš hlubokou a nedají ti zapomenout na úzkosti,
s nimiž jsi měřil dech své ženy. To »Mlč!« pro
hloubilo příkop, který vyvstal mezi tebou a dí
tětem v první noci, v propast, která se úplně
už nikdy nescelí...
Tobě navždy bude patřit jen Zdenka.
Ten malý v peřince bude matčin, neboť láska
roste z bolesti.
A čí bude Jarka, křehký květ magnolie mezi
chrpami, koukolem a vlčími máky?
Několik týdnů selčina potácení mezi životem
a smrtí přešlo jako mrak, který hrozil každou
divili vysypat na statek hromady krup. Když
však Marie Bendová po prvé vstala a postavila
se k oknu, na jabloni před budkou vysedával
špaček, pupeny se nalévaly, uprostřed dvora
ležel stín lípy a okna kuchyně hořela v záři vy
cházejícího slunce.

František Marek:

Reforma proti pokroku
Škola se u nás stala oblíbeným předmětem
politického reformování. Vychovatelství má
totiž s politikou jednu věc společnou: každý si
myslí, že tomu rozumí. Přitom však ve vycho
vatelství podobně jako v politice je málo těch,
kdo se dovedou odpoutat od úzkého, výsekové
ho hlediska a vidět věc v celé šíři všech souvis
lostí a pravděpodobných následků.
Dnešní reformní program je znám pod hes
lem jednotné školy. Jeho základními pilíři jsou
postátnění všech škol a jednotná nediferenco
vaná škola TI. stupně.
Proti státnímu monopolu na vzdělání jsme
spíš z důvodu zásadních než z důvodů okamžité
praktické výhody. Nejde nám o to, bude-li po
státněno těch několik škol zemských, kuratorních obchodních učilišť a škol klášterních. Je
přece jasné, že navrhované rozšíření povinného
náboženství do všech tříd střední školy zname
ná pro Církev více než několik klášterních
škol. Jde však o zásadu, že školství má být
svobodné, o zásadu, že na děti (a tedy i na je
jich výchovu) mají nárok na prvním místě ro
diče a nikoliv stát. Kromě toho je třeba myslet
i na doby zlé, kdy může ve státě nabýt moci
vůle, která není v souhlasu s vůlí lidu.
S heslem jednotné školy II. stupně nehraje se
poctivá hra. Vědomě se zamlčují nebo i popí
rají skutečnosti, které svědčí proti nerozlišenému vzdělávání všech žáků bez ohledu na
přirozené nadání a vůli ke studiu.
Každý učitel ví, že tempo školní práce ne
určují žáci výborní, nýbrž žáci nejslabší. Bu
dou tedy určovat postup v jednotné škole nej
slabší žáci dnešních měšfanek a obecných škol,
kteří případně o studium vůbec nestojí. Moder
ní pedagogika zdůrazňuje zásadu co největší di
ferenciace, zásadu přizpůsobení výuky nadání a
sklonům dítěte. Po stránce pedagogické je tedy
zásada jednotné školy reakční, neboť zavádí
pravý opak požadavků pedagogického pokro
ku, t. j. zásadu bezohledné uniformity.
Říkají-li někteří propagátoři jednotné školy,
že je snadné diferencovat vyučování podle na
dání a zájmu v téže třídě, vědomě nemluví
pravdu. Kromě toho se pedagogicky vlastně
chtějí vracet k dávno odsouzené nouzové výuce
vesnických jednotřídek, jež byla a jest poklá
dána za nutné zlo zapadlých vísek.
Jaké vážné důvody se tedy uvádějí pro jed
notnou školu II. stupně? Nejsou to argumenty
školské, nýbrž poliíicko-sociální.
1. Nestejný druh vzdělání rozděluje národ a
překáží vnitřnímu porozumění a jednotě.
2. Dnešní střední škola nevybírá žáky podle
nadání, nýbrž podle sociální příslušnosti.
5. Do střední školy jde dnes žák vil letech.

což je příliš brzy na rozhodování o životní drá
ze.
K tomu jen stručně poznamenejme:
Ani dnes není společenského odcizení mezi
absolventy měšťanky a absolventy nižší střed
ní školy. .Rozdíl mezi tímto stupněm vzdělání
a stupni vyššími zůstane však i při škole jed
notné do 15 let. Nevytvoří-li se vnitřní poroz
umění mezi lidmi jiným způsobem, touto po
chybnou mechanikou se ho nedosáhne.
Druhé tvrzení je nepravdivé již proto, že při
přijímacích zkouškách do primy prakticky té
měř nikdo nepropadá. Není fair, opírá-li se
toto tvrzení o starou statistiku sociálního roz
vrstvení žáků v oktávách (nikoliv v primáchl).
Jednak se musí vzít v počet to, že pravděpo
dobnost nadání je větší u dětí vzdělaných ro
dičů než u dětí rodičů manuálně pracujících,
jednak také okolnost, že vrstvy úřednické a pod.
hodnotí vzdělání výše než je tomu u lidí z hos
podářské praxe, a proto je také více vyhledá
val í. Ostatně vrstvy úřednické nelze pokládat
za sociálně silné, spíš naopak. Pokud se však
ještě dnes vyskytují případy, že nadané dítě
nemůže jít do střední školy z důvodů sociál
ních, lze zařídit nápravu mnohem prostším
opatřením než je radikální zásah do organisace
střední školy.
Na argument, že se dítě příliš brzy rozho
duje pro povolání, lze odpovědět, že o žádné
rozhodování nejde, leda o naprosto předběžné
a nezávazné. Je známo, že nižší střední škola
je dobrým sítem: nejslabší žáci odcházejí na
měšťanku a značné procento slabých opouští
školu se ctí z kvarty. Naopak zase mohou
dobří žáci z měšťanky bez obtíží přestoupit do
příslušné třídy školy střední. Ostatně se tento
argument nezdá být dosti upřímný, když jej
uplatňují lidé, kteří jinak propagují zásadu
úředního určování povolání.
Vnucuje se tedy otázka, které jsou skutečné
důvody urputného boje o jednotnou školu.
Pokud se boje účastní učitelstvo, lze jej po
chopit jako věc stavovskou, neboť jednotná
škola II. stupně souvisí s pedagogickými fakul
tami, s vysokoškolským vzděláním učitelstva
a s vysokoškolskými platy. Pro učitele je to
otázka celkového sociálního vzestupu.
Pokud je jednotná škola IT. stupně otázkou
politickou, musíme v ní vidět kulturní odnož
nivelisačního procesu. Nivel i sace majetková
má být doplněna nivelisací vzdělání. Je tu
však jistý rozdíl, který nepřipouští prosto
duché srovnání. Majetková nivelizace může
mít smysl: co se vezme bohatcům, lze rozdělit
chůdám. Je však otázka, lze-li steýiě snadno
rozdělit nenadaným to, co se v jednotné škole
odepře nadaným.
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Růžena Šedá:

Bílá sobota
Sobota Bílá, den ze všech v roce nejslavnější!
Zas vyšlo slunce, zas zvoní zvony, je překo
nána úzkost a tesknota zahrady Getsemanské,
zas země pokojně oddychuje po otřesu nad
smrtí Spravedlivého, je klid a mír.
Oběť je dokonána, vypit Kalich utrpení, ale
rány už nepálí, zbičované Tělo jich více necítí
a dnes již v klidu hrobu odpočívá po strastech
putování.
Ale dosud stojí na Golgotě kříž. Kolkolem na
mladém osení třpytí se stále kapky rosy jak
slzy, které nemohly ještě oschnouti. V rame
nech kříže je zavěšena trnová koruna, teprve
včera sňatá se zemdleného čela Krále králů a
nahrazená rouškou útěchy. I na ostnech koru
ny svítí rosné kapky, proměněné v záři ran
ních paprsků rubínem duhy zaschlé Krve Nej
dražší!
Náhradou za Srdce Synovo dostalas všechna
srdce světa, Maria!
Má tím být všechno skončeno? Má všechno to
utrpení, ukončené Smrtí, znamenat také

pohřbení všech nadějí na splnění slibu Otce?
Až sem Ho přivedl a teď by Jeho Oběť ne
přijal ?
Ne, čekáme víc!
Čekáme zázrak Vzkříšení!
Věříme! Doufáme! A proto také milujeme!
Milujeme Bílou sobotu.
Sobotu Bílou, den ze všech v roce nejkrásnejsi!
Sobotu Bílou, svátek všech svátků nejslavnejsi!
Sobotu Bílou, která přinese světu mír nejtrvalejší, neomezený mírou lidského vydech
nutí!
Až zatouží svět klesnout zas na Golgotě
k úpatí kříže a poznat znovu lásku Srdce probodeného, býti jak z Arimathie, a zahal iti
Ukřižovaného do závoje své lásky i uložiti
v útulek lidských duší. V nich zazní pak na
sklonku Bílé soboty a na úsvitu nového dne
Čarovná zvěst Božího anděla:
»Vstalf jest této chvíle!«

Pojď za mnou . . .
Jeho pravice již zvedala ke rtům pohár lid
ské rozkoše, když s prvním jarním větříkem
dolétlo k jeho sluchu tiché zavolání. Vábilo
jako toužebné akordy vyluzované mistrem
houslistou, jako tlumeny, hřejný paprsek, od
ražený od hladiny řeky věčnosti.
Na okamžik zaváhal. A jeho srdce zaplavila
mocná vlna dosud nepoznaného štěstí. Odhoze
ná číše se roztříštila o zemi, jež navždy vyssála
její obsah. Obrátil se, aby odpověděl na tajem
né pozvání. Potom vykročil po hlase.
Obklopovala jej noc, jen světélko v dáli uka
zovalo cestu a neodolatelně volalo. A vládce
temnosti se snažil ho zadržet. Neměl však, co
by mu nabídl. Vzkázal mu tedy posměšně:
»Jsi blázen.« Jal se před jeho očima promítat,
co může dáti, bude-li se jemu, knížeti záhuby,
klaněti. Ale na rty poutníkovy sestoupila bě
lostná způsoba chleba a dvěma tisíciletími za
slechl: »Jakou dá člověk výměnu za duši
svou?«
Otec lži se ještě nevzdal, a svět vyřizoval
nový vzkaz: »Jsi světec. Jen pozoruj, kdo se
modlí jako ty, kdo hájí jako ty Boží zájmy?
Máš právo kárat, napomínat.« — Není však
možno jej zviklat, jeho dům stojí na skále. Král
srdcí jej opět poučuje: »Nejprve trám ze svého
oka!«
A Pán zavolal po druhé, tentokrát už ne
z dáli, mělť stánek v jeho srdci: »Pojď za
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mnou!« Nevzpíral se; neměl co ztratit. Netoužil
již no hodnotách země. S radostí uposlechl,
neboť znal slova Páně: »Kdo miluje otce nebo
matku více nežli mne, není mě hoden.«
Zatajil dech úžasem: knězem na věky. Deuně
bude na jeho pokyn sestupovat Láska s uadhvězdné říše. Bude uvádět Ježíše do srdcí jemu
věrných. Bude hlásat majestát, slávu, ale i mi
losrdenství Věčného, kamkoli přijde. Od jeho
nohou budou povstávat kající Magdaleny i ne
věřící Tomášové, když jim vrátí svatební rou
cho, bílé jako sníh. Bude vštěpovat radostné
poselství do čistých dětských srdcí.
Ten čas uznal božský Trpitel za vhodný, aby
mu nabídl svůj kříž. Chtěl, aby i on dostoupil
nebeských výšin dokonalosti. A jeho kněz bez
váhání uchopil oběma rukama drahocenný
skvost, aby jej jevištěm světa donesl na Kal
várií oběti.
Zatím šumivé vlnky řeky věčnosti podemle
ly půdu, po níž nesl břímě dne i horka. A on
beze slova protestu, třímaje symbol své víry,
příčinu své naděje a předmět lásky, klesl do je
jích vod. Vrátil se do otcovského domu, aby
přijal denár neporušitelný.
Odešel vojevůdce Krista Krále. Čas odvádí
do věčnosti další bojovníky z těchto řad. Kdo
nastoupí na jejich místa? Ježíš dosud prosí:
»Pojď za mnou ...«
-el- Jihlava.

Ze zápisníku starého profesora
Ví profesor, co se děje za jeho zády? táže se
jeden student v dopise a tvrdí, že to profesor
neví. Je tu míněn ne určitý profesor, nýbrž
profesor jako druh. Odpovídám, že to záleží
především na tom. jak si to kdo zařídí, je-li
profesor příliš přísný a nedůtklivý, je možné,
že se něco děje za jeho zády — a to něco je
přesně totéž, co se děje v duši studenta a co
student jinak nemůže dát najevo. Dále to záleží
na tom, kterému předmětu ten profesor vy
učuje. V předmětech jako je tělesná výchova,
kreslení, zpěv a náboženství, tedy v předmě
tech, ze kterých se obyčejně nepropadá, se stu
denti projevují takoví, jací jsou, poněvadž se
nebojí přísného zkoušení a špatné známky.
V předmětech, ze kterých se propadá, bývají
krotší, ale vynahrazují si to tím, že dělají něco
za zády profesora — a bývá to přibližně totéž,
co by dělali i před jeho zraky, kdyby se ho ne
báli. Ale dejme tomu, že každý profesor neví,
co se děje za jeho zády. Ale tak zkušení jsme
už všichni, že víme, co se za našimi zády ne
děje: za našimi zády se nikdo nepřetvařuje.
A přetvařu je-li se někdo jen před našima
očima, je to především jeho chyba a jeho cha
rakteristika, ne naše.
Profesor se muže dovědět, co se děje za jeho
zády také tak, že mu to někdo ze třídy donáší.
To je ovšem výjimka, se kterou se studenti
zpravidla vypořádají sami. Jak, to jim nemu
sím radit. Vím jen, že v jednom případě se
takto informovaný profesor neprozřetelně po
chlubil, že ví pravdu o svých žácích. Následek
byl, že studenti toho hlasatele pravdy pořádně
ztloukli a při každé ráně křičeli: Tady máš
pravdu!

Příběh o Diogenovi chodícím za dne po ná
městí se svítilnou a hledajícím člověka se vy
pravoval i o jiných filosofech před Diogenem.
tak o Esopovi. Herakleitovi, Demokritovi,
Archilochovi a jiných. Ta svítilna ani tuze ne
sluší Diogenovi, poněvadž se říká, že prý za
hodil i číši, když viděl hocha pít z dlaně. Omezoval-li krajně své potřeby, je málo pravdě po
dobné, že by byl měl nějakou svítilnu. A chodil-li se svítilnou vypůjčenou, jen aby mohl
říci, že lidé na náměstí nejsou lidé, nýbrž zví
řata, popřel svou zásadu o omezení potřeb, po
něvadž pro ten případ tu svítilnu přece jen po
třeboval. Říkat »nic nepotřebuji« a přece po
třebovat znamená něco jiného hlásat a něco ji
ného dělat.
Chodil-li Diogenes skutečně s tou svítilnou,
je pravdě podobné, že ji ukradl. Diogenes
Laertius totiž o něm vypravuje, že nepokládal
za nečestné ukrást něco ve chrámě (Životy slav

ných filosofů 6. 73) a kromě toho učil, že vše
chny věci náleží mudrci; vše náleží bohům —
mudrcové jsou přátelé bohů a přátelé mají
vše společné: proto všechny věci náleží
mudrci. Na otázku, kde v Řecku viděl dobré
lidi, odpověděl, že dobré lidi nikde, ale dobré
chlapce ve Spartě. Sparťané totiž vychovávali
chlapce k síle, odvaze a otužilosti, avšak bez
vztahu k ctnosti. Lak i krádež se u nich schva
lovala. byla-li vykonána úspěšně a obratně.
A tak je Diogenes dokonalý typ nejen antiíilosofa, ale i antipedagoga. Pravá výchova je
boj proti Diogenovi.

V antické literatuře jsou však i svědectví
Diogenovi příznivá. Diogenes byl totiž spíše
symbol cynismu než historická osobnost.
Á jako byly v cynismu různé směry, tak
i v příbězích o Diogenovi jsou vyslovovány
různé názory. V jednom příběhu velebí Dioge
nes výchovu jako »dar mládeži, útěchu starci,
bohatství chudáka a ozdobu boháče«. Podle vy
pravování Plutarchova viděl jednou Diogenes
chlapce, jenž jedl poněkud hltavě: i udeřil pěstí
jeho vychovatele, že ho nenaučil pořádně jíst.
Kdosi mu doporučoval, aby si dopřál odpočin
ku jsa stár. »Cože?« odpověděl, »běžím-li ve
stadiu, mám si odpočinout, blížím-li se k cíli?
Neměl bych spíše zrychlit svůj běh?« V jiných
příbězích
projevuje Diogenes
moudrost
stoickou. Podle Seneky mu utekl jeho otrok
Manes. Když mu říkali, že by měl po něm
pátrat, odpověděl: »Nebylo by divné, kdyby
Diogenes nedovedl žít bez Mánese, dovede-li
Manes žít bez Diogena?« Podle Plutarcha se
jednou Diogenes cítil velmi nešťasten, že ho ni
kdo z Athéňanů nepozval k jídlu, když se ko
nala v městě jakási slavnost. A když smutně
ležel v koutě tržiště, chystaje se k spánku,
spatřil myš, která počala ohlodávat kůrku ječ
ného chleba, který nedojedl. I pravil filosof
sám sobě: »Ta myš hoduje z tvých zbytků a ty
se rmoutíš, žes nebyl pozván na hostinu?«
A tak nabyl zcela klidné mysli.

Ve své knize o Diogenovi rozeznává Farrand
Sayre deset různých fází, jimiž prošly pověsti
o Diogenovi. A ty fáze si namnoze odporují
tak, že Diogenes jedné je jiný než Diogenes
druhé. (Diogenes of Sinope. A study of Greek
cynism. Baltimore 1938, p. 127—8.) Nevi se,
který z těch deseti Diogenů je pravý. Naše ná
mitky jsou ovšem namířeny proti Diogenovi
cynickému, nemorálnímu a posérskému. Neexistoval-li takový Diogenes, nevadí, pak buďtež ty námitky uplatňovány proti cynismu, nemorálnosti a posérství vůbec. Vývojových fází

161

mají ty nectnosti nekonečné množství a nezná
me je jen z pověstí, nýbrž, bohužel, ze zkuše
nosti.

Některým školským reformátorům se pořád
zdá, že naše škola, zejména střední, málo učí
»věcem praktickým«. To je tím. že za účel
střední školy pokládají vychovat mechanika,
chemika, peněžníka nebo podnikatele. Ale účel
školy je vychovat člověka. Jenže člověk, který
neumí řídit auto, není dnes ve cti. Člověk, kte
rý nic nevyrábí nebo neprodává, zdá se pou
hým parasitem. Jak to vypadá, vyivoří-li se
jednostranný výchovný ideál člověka, naznačil
již Aristoteles na příkladě národů, kteří nevy

chovávali lidi, nýbrž válečníky. Dopadalo to
tak. že kdo nikoho nezabil, byl v necti. »V Karchedoně prý bývají vyznamenáni prsteny,
kolik výprav kdo prodělal: bylo kdysi i Make
donii zákonem, aby kdo žádného nepřítele ne
zabil. býval opásán ohlávkou: u Skythů nesměl
o jakési slavnosti pít z obnášeného poháru, kdo
žádného nepřítele nezabil: u Tberů, národa bo
jovného, zasadí se kolem hrobu tolik jehlanců,
kolik ten Člověk nepřátel pobil.« (Politika IV,
2.) Výsledky takové výchovy se vymstily nej
víc na Sparfanech: »Protož také skutečně
dobře se jim vedlo, dokud válčili; jakmile však
se zmocnili nadvlády, počali klesati. neumějíce
v míru žiti a nejsouce v ničem vážnějším vy
cvičeni. leda ve válečnictví.« (Politika II, 9.) P

Střípky
Stál v kapli, vystavené nad tělem světcovým
— jedno z nejsvětějších míst na zemi. Tu jej
napadla šeredná, hříšná myšlenka. C itil ďábla.
Hle, ani taková svátá místa nejsou uchrá
něná od ďáblů? podivil se a zesmutněl.
A nevěděl, že ďábel nebydlil na svátém
místě, ale že ho tam přinesl sám v sobě.
*

Byly dny, kdy klečí val v chrámě ...
Nechápal ty, kteří kléčíval i soustředěně, oči
zavřené, hlavu položenou v dlaních. Nedovedl
sklonit hlavu, nemohl se potopit do tmy zavře
ných očí, Musel hledět na oltář. Staré, bohaté
zlato oltáře mdle zářilo. Nikdy se nepozastavil
u záře zlata. Hledíval na mnohem větší záři,
hledíval do nekonečného jasu, hledíval ke sva
tostánku. Byly dny, kdy mu byla cizí tma sou

středěnosti a pokory, kdy viděl jen světlo a
světlo, kterého se nemohl dosytit.
*
Jsou bolesti, které noc zdusí, utratí, odstraní.
Večer uléháš — cítíš, jak si bolest lehá, s tebou.
Mocní se k tobě, lísá, hřeje se u tvého teplého
těla. A ráno? Jsi sám. Ani studená jizva nezů
stala. Je ti tak lehce, tak rozesmátě lehce. Pro
tohle že jsem se včera trápil? Není možné, l ak
pošetilý že jsem byl? Vždyť je to tak směšná,
směšná malichernost.
Jsou bolesti, které noc nestačí vypít. Bolesti,
které nocí mohutní a hranatí. Sotva otevřeš rá
no oči, už ji vidíš, už ji cítíš. Protáhne se do
své nezměrné hadí délky, začne tě ovíjet. Zúží
ti prsa, zmáčkne srdce, zakousne se ti do krku.
Plížíš se do nového dne s odporným příživní
kem. zmalátnělý, hrozící se příštích vteřin.
Gem ma.

Růžena Nováková:

Střep

Spad’ hrneček na schody a rozbil se.
Ach, pláče děvčátko s tmavými vlásky,
vždyť bylo na něm napsáno 7 lásky
a byl to maminčin památeční!

Holčička sbírá barevné střepy.
Nejsi-li slepý,
uvidíš krásu kvítečku na střepu,
jak v něm ted našla dívenka potěchu.

Prstíkem bílým kamenný kvítek hladí.
Neplač, holčičko, těší se sama
a hladí střepiny ručíčkama.
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Křehký dar?
Odpovídám neznámé bytosti, v jejíchž myšlenkách
vyrostl květ křehkého daru, odpovídám, ač nikdo nevyzýval, odpovídám ozvěnou skal a pláčem vod a
melodramy lesů a proudy tmy, srdcem a vírou a
smutkem a mládím, křehkostí přepevnou a poraně
nou nedotknutelností.
Odpovídám otázkami. Táži se na trojcestí tebe, ne
známá bytosti, jíž se snad dostalo křehkého daru od
dárce něhy, dotýkám se trojího obrazu, jenž je nezni
čitelný a tři melodie vanou nad bělavou plání snu.
Slyš!

Položil dlaň na čelo a zahleděl se na kmen borovice,
do něhož blesk vepsal znamení své moci.
„Kéž bych byl vším. vším, co je na světě, živého
i mrtvého, živého bez života a mrtvého, dýchajícího
životem! Chtěl bych být sluncem, sálajícím plame
nem. hučící řekou, hroudou hlíny, kvetoucí rostlinou,
chtěl bych se rozdat, rozpadnout v nejmenší částečky
hmoty, dát se rozvanout větrem až k mrakům, pa
dat do jícnů sopek a opět se žhavou lávou z nich
tryskat, valit se po úbočí hor. ničit, pálit, působit bo
lest — a žít!“
Celá západní obloha byla šedá, jakoby lehce za
mlžená. potroušená drobnými obláčky. To vystupu
jící stíny večera jí odnímaly denní zabarvení. Upro
střed té šedi, proťaté liniemi větví, leželo oranžové
slunce. Už nesálalo kolem sebe paprsky. Vypadalo
jako umírající tvář, která všechno světlo, jež na ní
leží, vstřebává naposledy do sebe. Hory stály v dálce
růžové, tiché a oddané jako křídla znaveného ptáka,
který se po celodenním putování klade k odpočinku
mezi zelené lesy.
Hradní hodiny odzpívaly kovovým hlasem a zvon na
věži vesnického kostela dal znamení k Angelus Do
mini. Do ticha lesů, do klesajícího večerního šera za
padaly konéjšivě melodické zvuky andělského pozdra
vení.
Nachýlila hlavu a snažila se vybavit si před očima
obraz Neposkvrněného početí, korunovaného vítěznou
palmou nebeskou, ale ten nesmírný vír zvučících
tónů, který se odrážel od jejího sluchu, stál dnes jako
těžká olověná hradba před svátou myšlenkou a jen
úzkost, před chvílí již nesnesitelná, stávala se ještě
dusivější.
Mlčeli oba, vyssáváni bouří, která v nich vířila ode
dna jejich podstaty, zachvacovala je, otřásala jimi
v divokém letu, zachvívala. bila, lomcovala jejich vůlí,
oživovala, unášela, zabíjela. Oba se chvěli, neboť oba
chtěli strhnout k sobě vesmír, v němž jedině může
duše umírat čistá, když tu on k nim nečekaně sám
sestoupil a dobyvatelskv jim vnutil svou skutečnou
vládnoucí tvář, mrazivější než půlnoc, vražednější
než dýka, palčivější než krev.
„Hlasy nesmrtelné chvíle, hlasy spasení světa. Sly
šíte je? Ale odkud přicházejí? Kde jsou? Je jich plná
země a na nebesích nemají už místa. Povězte mi.“
otázal se tiše, ale naléhavě, „povězte: můžeme, mu
síme se modlit, když vše kolem nás je jednohlasnou
modlitbou slunce a větru, rosy, vůně, tepla?“ A díval
se na její sepjaté ruce, jako by z těch pevně semknu
tých dlaní chtěl vyčíst odpověď.
..Musíme,“ řekla a její hlas byl pro něho úlevou,
uklidněním uprostřed náhle vyvstavší směsice zoufalé
neproniknutelné prázdnoty. „Musíme, ale tak. aby
chom nerušili velkou harmonii kolem sebe. Tak se
máme modlit — a tak máme i žít.“
A ačkoli bylo ticho v té umírající pustině lidského
ducha, zaslechla na okraji svých slov nesmírný, ninohohlasný, triumfální, pozdravný křik zástupů, jenž
vylétal nad skupiny balvanu, pevný, oslavující jeho,
křehkého, trpícího, proměnlivého, vlídného bratra.
Stojí psáno: Jest vysoké a nízké, jest hluboké a
mělké, jest čisté a poskvrněné. Vysoké jest proto,.aby

pozvedalo vše nízké z všednosti, hluboké, aby do svého
klína pojalo to, co se dosud potácí na povrchu měl
kosti a čisté je stvořeno proto, aby zazářilo neporu
šenou krásou nad poskvrněným, vykoupilo je a uká
zalo mu zároveň konečnou hloubku i vysokost.
Slyšíte mě, příteli?
Ze. všech těch vrcholů, ze všech těch moří, břehů a
ostrovů, jež máme v sobě, který je nejvyšší, nejhlubší. nejvzdálenější?
Neslyšel. Vrůstal do svého mlčení, skrýval se v něm
jako ďoutnák. podpálený již na jednom konci — a
oheň se přibližoval rychlostí padající hvězdy k pra
chové náloži. Výbuch, výbuch!
Ticho bylo velké a teplé jako sršící jiskry, které
vítr rval od úst a unášel do dálky, aby jimi někde za
žehl vadnoucí myšlenky jiných lidí. Ticho bylo tenčí
strunky a v něm tisíc skleněných hlásků naráželo na
sebe, vyvolávajíce tak představu zvuku. Ale nebyl to
zvuk. To znělo světlo, neboť i ono může znít, to zněl
požár plamenů, osamocených v rozsáhlém prostoru
bez Boha, který prý věčně bdí, a který v této zoufalé
chvíli odvrátil jistě svou usínající tvář. Svět byl za
halen bílým prachem a sám neznamenal víc. než tro
chu prachu, do něhož se halil.
„Tebe a světlo tvé duše! Vždyť uic nemá pro mne
cenu, co nepochází od tebe., co mi nedáváš ty, co není
z tebe! Vše, co neprojde dříve tebou, nežli se dotkne
mne, zavrhnu, nic nechci, v čem nejsi ty!“ a zmítal
se v hloubi srdce, vida před sebou tu mlčenlivost, tak
vzdálenou viditelné oddanosti a zdálo se mu. že se
zalkne zmateným vírem dychtivosti, který v něm vy
stupoval a klesal, propadával se a znovu se zjevoval.
Neměl už před sebou tvrdé obrysy těla, hmotné,
neproniknutelné a tíživé, ale jen ji, duši, letící pod
velkým podvečerním nebem, chvějící se citlivostí jem
nější nad citlivost struny, duši zjevenou jako náhlá
píseň v předjaří, duši, nesoucí v sobě křehkost květu.
oheň blesku, chlad bronzu, slávu minulosti, duši vy
volenou, pamětlivou svého vznešeného snu.
Dotkl se její ruky. Nepohnula se. Mrazení, které
probíhalo jejím tělem, ji přemáhalo a umrtvovalo.
Byla jako neživá věc, kterou možno uchopit a mrštit
jí kamkoliv, aniž by vydala zvuk nářku nebo zakvílení. byla jako zamlčená, nedokončená věta, smrtí přervané slovo, které mohlo být kdysi vysloveno a byla
jako nakrojený chléb, pohozený na zem. z něhož
nikdo už nejí, potrava, která mohla kdysi nasytit.
..Tvá duše je krásná. Nemusíš se ani pohnout, ne
musíš ani promluvit, stačí když jsi vedle mne. Tu ji
cítím v sobě, hluboko ve svém těle, jako by se ona
stávala duší mou a spojena s tělem tvořila s ním slav
nou neumírající hmotu. Je hmota vždycky smrtelná?“
otázal se jako do neurčitá a dlouze se zamylil.
..Tvá duše je krásná. Tvoje láska a moje láska —
nedovedu to říci. Ty rosteš ve mně. Tvůj život je ve
mně. jsi celá jako součást mne. Žiješ ve mně. zatím
co já v tobě umírám. Mrazí mě totéž chvění, totéž na
pětí. které teď probíhá tebou. Tvůj dech je jediný
proud mlčení a řeka melodie.“
Byla v ní tma. pratma, množství chaotické tmy. Na
slouchala jeho slovům jako zdaleka a jen chvílemi se
jí zdálo, že ten hlas nemluví k ní. ale k někomu ji
nému. k jiné bytosti, uchvacující krásou a dokona
lostí; domnívala se. že naslouchá nepovolaně rozmluvě
dvou duší, které si vzájemně svěřují slova lásky, a
že bude ihned jimi vyhnána, jakmile si povšimnou
její přítomnosti. Chápala, že měla uprchnout, ale uvě
domovala si. že je už příliš pozdě. A přece se nepo
hnula.
..Jsi mým probuzením, mým procitnutím, mým
vzkříšením. V tobě je síla, o které sama nevíš. Nejne
patrnější tvé slovo mi odkrývá prameny dějů, z nichž
jsem se ještě nenapil, poznávám jiné světy, jsem-li
u tebe. Když k tobě mluvím, je mi, jako bych se klo-
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nil nad hladinou studny, nad vodou nedotknutelnou,
nezranitelnou, uzavřenou, a jako by se mi na té hla
dině zjevovala tvář pravdy, která je zároveň tváří
tvou i tváří mého dalšího života. Pouhá tvoje přítom
nost mi dává odhodlání. Potřebuji tě!“
..Jednou budu tvá,“ řekla prostě a vstala. Všechna
její vůle a láska byla obsažena v tom slově. Všechna
její nenávist, duch pomsty nad vlastní nerozhodností,
váhání, pohrdání odlétaly s tímto slovem pryč od ní.
Podala příteli ruku a slunce vyšlehlo naposledy
v dlouhém požáru svazek blesků na jejich hlavy.
Vzdálené okraje hor se slévaly s nocí. Zvon mlčel. Po
zdravení andělské však stálo u nich a bratrským za
slíbením žehnalo pozdravení lidskému.

..Váš názor na lásku?“
Přívětivě se usmál a velmi vlídně, jako když vy
světlujeme něco nechápajícímu děcku, odpovídal:
Po tisíciletí se uese lidstvem touha po velkém osvo
bozujícím světle a otázka: „Kde je počátek a konec
veškeré moudrosti?“ Není však žádného začátku a
žádného konce. Moudrost jest. Není možné, že někdy
jen byla nebo jen bude. Ona jest všude, nyní a stále
a to značí víc než byt už v minulosti nebo teprve
v budoucnosti.
Ptejme se dál: Jaká musí moudrost nutně být, když
je věčná a všudypřítomná? Je-li věčná, existuje
v každém čase. Je-li všudypřítomná, existuje na kaž
dém místě. Je tedy neomezená časově a prostorově.
O které bytosti můžeme tvrdit, že je za všech okol
ností. v každé době a na každém místě neomezená?
O Bohu. Moudrost a Bůh jsou totéž. Dokonaleji ře
čeno. jsou jako skutečnost a její odraz v zrcadle. Tak
věrný odraz, že je nerozeznatelné, jestli je odraz sku
tečností nebo skutečnost odrazem.
Přemýšlení vede k Bohu. Vědění činí z lidí mudrce.
Jak jmenujeme jinak nadměrnou úctu, vrcholný ob
div, který chová člověk k člověku, myšlenka k myš
lence? Láska.
Láska sestává ze dvou prvků: z citového a z rozu
mového. Nebojme se pohledět na lásku se stanoviska
rozumu. Neříkejme dřív, než začneme uvažovat, že
přemýšlení lásku zabíjí. Zamysleme se nad tím, co je
to láska, nad jejím vznikem, prozkoumejme její po
měr k rozumu a pak uvidíme, není-li to ukvapenost.
když bez úvahy zamítáme rozum jako něco suchého
a zavrhujeme jej předem proto, že slovo cit vyhovuje
lépe našemu zděděnému a ostatně dosti pochybnému
vkusu.
Umět ve chvíli oslepení, jakým je první zjevení
lásky, rozeznat moc a důležitost rozumu, to je mnoho.
Ale ještě více je umět toho rozumu využít, nepouštět
jej z ruky, protože rozum je rozvaha. Milovat — ano.
Ale dokázat aspoň na několik minut převléci se z oso
by milující do osoby nezaujaté, zapomnět na sílu ná
klonnosti a odhalit cenu milované bytosti kriticky,
přísně, nesmlouvavě, tak jako bychom posuzovali
člověka vzdáleného, náhodného chodce, jenž kříží naši
cestu a na chvíli se s námi zastavuje; vytknout vše
chny vlastnosti bez ohledu na to, zda jsou špatné
nebo dobré; zvážit pečlivě každé slovo; usoudit na du
ševní sílu a odolnost vůči nárazům zvenčí a ještě více
vůči nárazům vnitřním; přesvědčit se, jak tvrdě do
káže žít a jak tvrdě jednat; tvrdě, nikoli nemilosrdně:
položit vedle sebe a porovnat množství soucitu a lítostivosti. egoismu a štědrosti, přísnosti a krutosti, od
puštění a nesmiřitelnosti, hrdinství a bázlivosti; vy
loučit z předpokladů to. co neexistuje, i když by to
snad bylo dobré a mrzí nás, že se s tím neshledávámc
ve skutečnosti, ale taky nezavírat oči před tím, co je
špatné a co bychom raději přehlédli: položit na jed
nu stranu všechnu svou lásku, náklonnost, zbožňo
vání. oddanost, na druhou střízlivost, objektivní po
střeh. nemilosrdný úsudek a neúprosnou spravedlnost,
rozhlédnout se po obou volně, do široka a zeptat se:
„Čeho je teď víc? Čemu dát přednost nebo co zavrh
nout? Od čeho se osvobodit nebo k čemu se připou
tat?“
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Zjistíme-li ve svém svědomí, že dokážeme milovat
vždy, při všech podmínkách, za všech okolností člo
věka celého, dobrého i špatného, v neštěstí i v po
hodě, jsme-li přesvědčeni, že náklonností vše přemů
žeme, všude pronikneme, všeho dosáhneme — dobře:
vydejme se bez váhání na cestu s oním člověkem,
žijme podle příkazů Boha a svého svědomí hluboce,
čistě, spravedlivě, věrně a budeme žít zajisté správně
a šťastně. Když si však přiznáme, že posuzující a nepředpojatá spravedlnost nabývá vrchu nad náklon
ností, dojdeme k závěru, že bychom nikdy nemohli
milovat tak, abychom nevyčítali něco sobě nebo dru
hé osobě, s níž jsme se spojili —• pak jest také
dobře. Vydejme se na další cestu sami, oprostěme se
od nezdravých vzpomínek a neprospěšných ilusí,
žijme o samotě, nemilovaní a nemilující, bez lásky,
ale také bez zatvrzelosti. bez přátel, ale také bez od
půrců. bez naděje, ale také bez zoufalství, klidně,
přísně a vyrovnaně a budeme žít zajisté stejně správ
ně a šťastně. Správnost a štěstí života nespočívá
ostatně v tom. jestli někdo pracuje sám nebo ještě
s někým, nýbrž v tom. že vůbec pracuje a jak
pracuje.
A nyní si představte Danta, poutníka, štvaného ze
země do země, představte si iheologa. filosofa, vojáka,
vyslance a básníka v jedné osobě. Říkáme obvykle,
že život lidský plyne. Jeho život se řítil. Ne po určité
dráze. Mimo stezky a cesty, po nichž se chodívá. Řítil
se slepě, a přece jasnovidné, ničím nezadržován, ale
také nikým nepobízen. poslušen jenom své touhy,
která ho obklopovala, s jedné strany nutila, s druhé
lákala, s jedné rozkazovala, s druhé prosila. Míjel bez
povšimnutí zastávky, na nichž se kupily houfy lidí:
úspěchy, oblibu, vojenskou slávu, bohatství, pohodlí,
klidný rodinný život. Jen dvakrát se zastavil v do
mnění, že jeho cesta končí. Po prvé, když spatřil
Beatrici, po druhé, když se oženil. Beatrice zemřela.
Zmizela jeho mdlému tělesnému pohledu, ale on ji
denně vídal a denně naslouchal jejímu varování. Pak
už poznal, že pro něho není stanice, že pro něho není
odpočinku, dokud žije. Obrátil se do sebe a sobe obě
toval věčnosti. Jak hluboko měl v sobě vtisknut
věčný svět! Všechna roční období, všechna staletí, vše
chny prameny, moře a velehory spolupracovaly na
jeho díle. Hvězdy přicházely k němu a kroužily tiše
v prostoru nestvořeného Ráje, oheň hasl nebo se roz
hoříval podle jeho přání, prales ho nepohltil, brána
pekelná ho propustila. Kde vstupující duše se předem
vzdávaly naděje, on teprve začínal doufat. Na každém
bolestném kroku potkával sebe, zuboženého a vzneše
ného psance. Jeho šat byl rozedrán, jeho obuv byla
pokryta prachem. Toužíval pokleknout před tohoto
poutníka a setřít prach s jeho obuvi, ale nesměl tak
učinit, protože onen ubožák byl on sám a prach, který
vláčel na svých nohou, byl jedinou památkou na vzdá
lenou domovinu. Cesty neubývalo a let přibývalo.
Únava se zmocňovala člověka, jenž prošel peklem i
říší kajícníků a nyní směřoval k Bohu. Nikdy neodpočíval. nikdy se nezastavoval, nikdy si neposteskl.
..Come ě důro emaile!“ (Jak tvrdá je cesta!) Jen tolik
dovolil svým myšlenkám pronésti, ústům však dovo
lení nedal. Myslíval na ta slova s úsměvem, zatím co
krev zůstávala v jeho stopách. Nedíval se vpřed, ani
se neohlížel. Jeho pohled směřoval vzhůru; přitom
viděl mnoho věcí za sebou a rozpoznával i jiné na
konci dlouhého bloudění. Měl vlídné oči a smutný
osud. Měl laskavé ruce a díry ve svém šatě. Nepotkával nikoho, komu by mohl setřít slzy, koho by mohl
pohladit. Potkával stále sebe. A sebe směl jen minout,
mlčky, bez zastavení. Sebe směl také udeřit. Víc nic.
jeho cestou nechodili lidé. Pochopil to brzy a chtěl
být smutný, ale byl příliš pyšný a neuměl se smířit a
proto se rozdvojil.
Nevzpomenu již, kdo maloval jeho podobiznu, jestli
to byl Giotto nebo Giacomo Verrimonte. Ostatně, ne
víme dodnes nic určitého o té fresce. Možná, že ji
vytvořil Dantův současník podle modelu, možná také,
že vznikla později, až se začali doma rozpomínat na

opuštěného krajana. Ale to je vedlejší. Původce obra
zu je nám neznámý. Známá zůstala jen ta tvář, vážná,
s nepatrným úsměvem kolem rtů, prudká a hrdá. Vše
v ní je jasné, prozářené a něžné, ale ztuhlé v osudný
rozpor nesmiřitelného, mlčícího smutku a nesmiřitelné
mlčící pýchy. Beznadějný smutek, beznadějná pýcha!
Za kamennou zdí vychází slunce. Asketické odříkání
nestrpí vedle sebe slabošskou bolest. Chceš-li. slunce,
vyjdi! Zeď zadrží tvé světlo. Chceš-li. bolesti, vzrůstej!
1'zavru tě v sobě. Odmítá předem jakoukoliv útěchu.
Zdá se šťastným, protože je vznešený. Ve skutečnosti
je vznešený, protože je nešťastný. Jeho láska nebyla
z tohoto světa. ..Ai miei occhi apparve la gloriosa
donna della mia mente, la quale fu da inolti chiamata“

(Mým očím zjevila se nejkrásnější žena mé duše, jež
byla od mnohých nazývána). Jaké bylo vlasině jméno
jeho lásky? Hle, člověk, který měl v sobě dva světy:
pohanský a křesťanský. Když otevřete jeho zázračnou
knihu, nemáte dojem, že na jedné stránce stojí řecký
bůh s thyrsem a na druhé visí Kristus na kříži? A při
tom prvé nesnižuje druhé. On byl jediný v celé své
době, kterému se jevil veškereu svět božským. On
první ze všech žijících lidí uviděl svět ve velké slávě
a ztrnul nad ní. Byl však celý život sám a miloval
vidinu.
Bytosti neznámá, a já se teď ptám: který z těch tří
křehkých darů je nejkřehčí?
V.

Věra Veselková:

Jarní pohádka
..Měla jsem také svého prince” — její oči se
na mne upřely a jako by omládly touto krát
kou větou. Jen vrásky, které vždy připomínaly
skaliska za městem, nechtěly poslechnout a
usadily se trvale na staré tváři. „Jarní den pří
mo vybízel, aby člověk odhodil tíhu zimy, spě
chal do polí a objal se s větrem. Tehdy jsem
potkala svého prince. Byl to velký pán, hol
čičko! Ale byli jsme mladí, a tak nás tato mate
riální otázka nemohla zastrašit. Obdivovali
jsme krásu radostně vtíravého jara, hřejivého
sluníčka, kanárkových petrklíčů.
Léto mě uvidělo rozesmátou, obdivovalo se
vonícím květům v mých vlasech. Pro koho
jsem je přichystala? Pro svého prince! Přála
jsem si, aby již z dálky cítil, jak voní léto, a až
se k němu přiblížím, aby neviděl jen mne, ale
aby pod dojmem květů vycítil mou citlivou
duši. Ani nevíš, holčičko, jak den zesmutněl.
když můj princ nevnímal mé květiny, ani oči,

které cestou vysbíraly všechnu krásu a chtěly
se s ním o ni rozdělit! Jeho zraky zářily jinak,
na dně svítilo cosi nového — projel mnou
strach — snad z rozčarování krásné lásky.
Podzim a zima vybavují představu klidu.
Jakého klidu? Uklidňujícího nebo napjatého,
uzdravujícího či zraňujícího? Netušila jsem.
Přišlo opět jaro, zima se loučila odcházejícími
kry. Rozmrzající břehy, těžce se probíjející
vlny byly svědky mé největší bolesti. Ano.
holčičko, až tenkrát můj princ dal poznat, jaký
je vlastně život, tenkrát, kdy z milovaných
úst dopadala tvrdá slova: Tvoje láska mně
nestačí, a život, jaký jsme dosud žili, byl
strašně nudný. Dech se mi zastavil, slzy dusily.
Zlá slova dovedou sklonit až k zemi. Cítila
jsem, jak ve mně roste něco nového; byl to
výstražný maják lásky — rozum. Slzy padaly
na břeh, snad stékaly k velkým krům, na
nichž leželo a vzdalovalo se mé srdce.“

Dobroslav Matějka:

Souznění
Ne, nikdo nedokáže být tak sám, aby se sám
dovedl zaradovati ze spatřeného zázraku léta,
aby se s nikým nemusil děliti o slůvko pozna
né, aby vše jen vlastníma očima směl viděti,
aby sám směl pochopiti něhu dětí, tvrdého po
hlazení a podzimní rosy na bobulkách vína,
aby se sám směl oddati úžasům a nevidomým
patřením, krásám náhodou uzřeným i nezhlédnutým. Ne, není samoty a člověk má vždy as
poň kapku deště či písek pod nohama, aby ne
byl sám.
Ale nej důvěrnější věci nemohou být očima
naslouchajícíma, myslí chápající a rty konej
šivými.
Jsou sice místa, jimž člověk svěřuje důvěru.
Je strom a je i kámen, okno, pole, kraj, může
být mnoho věcí blízkých a rozumějících, do
nichž svá zření vkládáme, i všechno neznámé,
čím člověk překypěl, co spatřit směl. A může
i člověk slůvku svěřit vše a napsat a vyřknout,
zvolat i ptát se, to může. Avšak slůvko nevímjaké, nejvláčnější a nejdůvěrnější není bezpeč

nou skrýší, a kdyby také nejvíc bylo znělé,
přece bolest nepohltí, radost úsměvem nepři
jme a lásku neutají.
Jen člověk může být studnicí, jež vodu při
jímá a vydává a vrací. Jen člověk člověku, jen
druhý druhému a ne sám sobě může být příte
lem. Člověk vždy hledá člověka. Ale tóniny
srdcí, nervů a myšlenek nemohou být stejné.
Má pak člověk bytostí blízkých i několik a
každá z nich svou nesourodostí zas s jinými je
v souznění. Tak lidstvo jeden druhému svým
bytím náleží a jeden v druhém je obsažen, ne
boť nebylo-li by toto souznění, ať v této kráse
láskou zvaného, ať v jiné nazývaného prav
dou, v jiné zas citem, cítěním sociálním či ná
rodním nebo smyslem dějin, nebylo by lidstvo
lidstvem a nebylo by podstaty jeho bytí.
Ale to je souznění nevědomé, jež poznáno
stává se souzněním největším, souzněním s věč
ností, souzněním člověka se sebou jako pod
statou bez všeho, co jej činí člověkem v očích
světa.

165

Kamil Plout: Jarní rondel
A nebudeme smutni
A budeme se smát
Až jarním rytmem zhutní
Dumavý prstoklad
Dumavý prstoklad
A housle plné vůně
Vicť že mi budeš hrát
Na nejšťastnější struně

Na nejšťastnější struně
A s větrem ve větvích
Až nejvýš na koruně
Chci zase slyšet smích

František Rušar:

Dívka nad knihou

R. Večeřa:
A znovu do hor.
(Z dalších pěti cen soutěže.)

Vila:

Prosby

Maria Panno, Hvězdo jitřní,
před tebou klečím prostou písní,
jak učila mě matka má
zbloudilé dítě ve vánici,
hledám tvou ruku teplem znící
už křehnoucíma rukama.
Za sebe prosím, za ni, za ně,
kdož teskné mnou si prázdné dlaně
zbarvené krví hořkých vin
a jako žebrák na rozcestí
musí svůj hlad tak těžce nésti
mrazivým dechem sterých zim.
Když úzkostí se hlava točí,
ať ze studánek tvojicKočí,
opuštěn v strmé závrati,
načerpat smím zas nové síly,
než omámí mě bludné víry
a v propast než mě vyvrátí.

A stesk, ach, stesk, jenž srdce tlačí,
nasadiv touze křídla ptačí,
než rozemne mě na padrť.
polaskej dlaní žehnající,
pohledem s leskem po měsíci
nástrahy zítřků dnes už zdrť.
A zlost když na mne zuby cení
a závist lže a barvy mění,
nenechej pěst jim dopadnout,
požehnej matkám, pomoz zemí,
bezpečně proplout bludy všemi
před Boha spravedlivý soud.
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Nedočkavosti kvót za každým listem
ti na líci vykvet
jak je obracíš svým bílým prstem,
dívko.
Srdce tvé, lilie kalich otevřený,
touhou se chvějící,
kdy se napije z něho včela zpívající
o neumírající lásce?

Dočetlas, poslední stránka padá,
stříbrný zvonu hlas zmlkl též,
jen v srdci tvém bouří ještě ozvěnou,
zdali to pravda — nebo lež.

Ach. jak s tebou cítím, dělím se,
dívko nad knihou!

Stanislav Maruš:

My mrtví oživnem

Hrst zlatých tajemství rozhodils po osení
i zachvěla se slibem, že zítra budou zrát,
nám klasy přislibils, že budem oroseni,
že, mrtví, oživnem a stanem na souvrať.

Že souvrať oživne, že budem promísení
s poutníky těžkých hlín, jež s životem se vrátí,
a věčně budem žít, a smrti že už není.
a jako oráči že stanem na souvrati.

Nuž v dálku zíráme, modř v očích, roztoužení,
stín žehnajícího nám bílá čela zlatí.
jež ve dne rozkvetou a v noci budou zrát,
a ruce sepjaté jak na modlení,
a v chřípích vůni hlín, hlín srostlých
se souvrati
my, mrtví, oživnem a kleknem na souvrať.

Jaromír Finda:

BoUTC

Dusný den. parný,
vzduch k zalknutí je nabít něčím...
něčím, co má strašnou silou vybuchnout,
navrátil život přírodě
a dát jí znovu krásu díla Božího.
Vzduch je nabit, napjat...
napjat k prasknutí
až najednou ...
Velká bouře, rachot hromů,
na nebi bílý blesků lem.
ty blesky posvěcující zem
a proudy vod svlažují vyprahlá ústa její
a očišťují starou špínu, kal —
by stromy znovu mohly růst
a dodávali sílu plodům svým,
by ptáci volně mohli zpívat,
by země byla rájem pozemským.

Vzduch praskl — velká bouře,
bláto špína.
A po veliké bouři kdejaká zdechlina
vyleze z kanálu.
Nevidí krásný účel bouře,
ni očistu, jež padá s nebe,
nevidí přírody křest svátý,
vidí jen sehe — sebe.

Tak k bouři, jež má čistý štít,
přissál své tělo parasit.

M. v. Dočekal: A zas jáko tenkrát
Dnes zase jen noc a kameny liché
větrají v portálech rozpadlých staveb
a větrají dál a bortí se v sebe.
Však není už tvar, co o krůpějích dešťů
oblými dlaněmi krůpějí hladil
samotný Sochař v hlavice tvar,
když vanutím smyslů odvíjí prach.

A zas jako tenkrát ten tajemný hlas
zní do uší našich: Přijdi, ó přijdi,
náš tichý dům si hledá svůj kámen
a zítřek v den pramenem rosy už vtéká,
zas hvězdy září na našem nebi.
Tvůj tvar, tvůj tvar pod povrchem
našeho žití zrá.

Ó roso, už jitra otevřena čekají, vstup,
ó spadni, žízníme v hloubce, žízníme v tmách,
i kámen našich srdcí do svých dlaní vezmi
a jako tenkrát setři ten prach,
co navály dny a nanesly v spoustách,
uvnitř je pilíř, hlavice skvostná, uvnitř je živý
BŮH!
(Úryvek)

Růžena .\ ovákootí:

Ach,

má

milá

Ach, má milá, čímpak je to,
že máš vlasy jako zlato.
Oči jako chrpy plané,
za večera natrhané?

Kteréhos dne — nevím ani —
potkal jsem tě za svítání.
Zpívala jsi ranní píseň.
Pocítil jsem hořkou plíseň
života, svých dnu. svých činu,
neužilečnosti vinu.
Tys ten pocit sotva znala,
sedmikrásko bílá, malá.
Princezna jsi — nevíš asi —
Tvoje oči, tvoje vlasy
svitly o šeru před oltáři.
Proč si říkám, chudý lháři?
Všechno bych ti, všechno dával.
Všechny sny, které jsem spřádal.
Stesk neskončeného díla.
Ach. má milá, ach, má milá.

Frant. Spurný:
Chvíle nejsvětější.

(2. cena soutěže.)
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Jiří Karen:

Perly a perličky
Jedn za bílého dne vlakem. Vykláním se
z okna. Náhle mi spadne saze do očí. Jak nepo
hodlné! Oko bolí, jsem rozmrzen.
Je večer a jedu vlakem. Vykláním se z okna
do tmy? Ne! Nevykláním se. Jak bych mohl?
Vždyť poletují jiskry, uhlíky; jsem si jist, žehy
mi jistě některá z jisker vletěla do oka.
Co z toho plyne? Poučení.
Za tmy jsem si uvědomil nebezpečí, kterého
jsem za světla neviděl. Ve válce jsem si uvědo
mil, co je mír. Když jsem měl hlad, uvědomil
jsem si, co je to za hodnotu mít kus chleba, kus
řepy.
Když jsem byl nemocen, uvědomil jsem si,
co je to zdraví.
Když jsem ztratil přítele, poznal jsem, co
znamená přítel.
Když jsem stál před ústím pušky, uvědomil
jsem si, co je to život.
Když jsem byl uvězněn, teprve potom jsem
pochopil, co je to svoboda.
Když jsem se cítil osamocen, sám na světě,
poznal jsem, co je to láska.

Když jsem
to vlast.
Když jsem
jaký význam
Když jse.n

byl v cizině, poznal jsem, co je

byl bez zaměstnání, poznal jsem,
má pro mne práce.
oslepl, vím, co jest pro mne oko.

Když jsem mlád, plný sil a nadšení, proč mi
chybí moudrost stáří?
Když jsem stár a jsem vyrovnán a pln po
znatků, chybí mi mládí a nadšení?
To jsem já, člověk minulosti, nepoučitelný
ničím.
Když znám pravdu — nejednám; když jed
nám — nemám pravdu.
Pořád se říká: jest třeba revoluce a pokud
možno světové revoluce. Prosím: zde lze začít.
V míru vědět, co jest mír a vědět, co jest vál
ka. Mám-li zdravé oko, hledět jím, zachytit
všechnu krásu, kterou zachytit lze a vědět, co
je slepota. Když mám práci — pracovat. A znát
prázdnotu nečinnosti.
A žiji-li, žít a vědět, co je smrt.

J. Petr:

Literatura a vývoj osobnosti
Každé pravé umění nejen že je podloženo osob
ností, ale má schopnost zase dále tvořit osobnost. Stát
se osobností — i když to heslo není samo o sobě cí
lem absolutním — jako personalistům —, je cílem
zprostředkujícím, podřadným. Naplnit v sobě vše
chny dané možnosti, být sebou samým (Oscar Wilde),
vyrůst a dotvořit se k onomu ideálnímu obrazu, jaký
o nás (právě jen o nás) má Prozřetelnost — toť křes
ťanská osobnost.
V knize Cesta do hlubin nitra (Symposion 1946) na
psal Romain Rolland: „Nečteme nikdy knihu. Čteme
v knihách sebe, buď abychom se objevovali, buď aby
chom se kontrolovali.“ Osobnost — toť především
hluboké a stále prožívané uvědomění sebe, světa a
času jako celku. Prostý člověk si neuvědomuje zpra
vidla sebe sama, alespoň ne v- celistvé perspektivě.
Introspekce je jednou z funkcí, které mají podíl na
budování osobnosti a kterou objevujeme v četbě. Od
krýváme nové a nové země svého „já“, spatřujeme
stále jiné roviny a dálky lidského života a nacházíme
na tisíce vztahů, zákonů a protiv mezi věcmi, kieré
jsme dříve neviděli. To nám umožní vybudovat vlast
ní duševní svět, najít svůj úkol a zakotvit hluboce
svůj život v tomto úkolu, tak hluboce a vážně, že
žádná touha nebo naděje odjinud nás nemůže připra
vit o naši jistotu. Ovšem je třeba připomenout, že
přílišná introspekce je jedním z nejzhoubnějších je
dů dospívání. Přílišná introspekce, nekontrolovaná
vůlí a činností, vede k rozdvojení našeho ,.já",

k zchřadnutí a zjalovění duševního života. „Úkolem
člověka není jen poznat sebe sama, ale i zapomenout
na sebe sama, jinými slovy: obrať svou pozornost
i jinam než k sobě samému — k Bohu, k věcem nebo
lidem, k nimž máš nějakou povinnost. (P. Claudel
o svém díle, Kuncíř 1923.)
Četba nám může i ukazovat, že naše cesta a kroky
kupředu jsou lživé, nepravdivé a marné, že naše mě
řítka jsou převrácená. Může se státi, že náhle pozná
me falešnost svého postoje k určité věci světa, že naše
naděje nejsou tak jisté, jak se zdálo. Je proto třeba
C ustupovat k literatuře vážně a opravdově, bez výrad, ale i bez neopatrné důvěřivosti. Nesmíme v ní
hledat jen potvrzení vlastních názoru s úmyslem ne
domyslit ostatní. Taková četba by nezrála v plod.
Jsou jedinci, kterým se dostane takového vychova
tele, jenž nevyhovuje jejich povaze. Těm může se stát
četba jediným vychovatelem.
Avšak nutno zde zdůraznit, že hlavním a rozhodným
činitelem při výchově k osobnosti je nakonec přece
jen vůle a kázeň. A naopak, literatura muže se stát
překážkou růstu osobnosti. Muže učiniti náš duševní
život beztvarým, snůškou všech možných myšlenek
a životů, může způsobiti. že ona touha po prožívání ti
síce životů — vlastní pramen umění (jehož účelem
je naplnění této touhy, zmnožení lidského života —
F. X. Šalda) stane se pro slabou duši tragickým vy
hnanstvím a nezakotvením ve vlastním životě.

Je možné číst na dluh? Ano, ale časopis vydávat bez peněz je nemožné.

Nezapomeňte poukázat předplatné,
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Alojz Stankovič:

NEZNÁMÍ HRDINOVIA

— Ale, otecko, veď aj ty si mal vždy odpor ...
— To bola právě chyba. Dúfam, že teraz ťa
uvidím každú nedefu na zábavě. T ja budem
odteraz chodit.
— Ako? Ty, otecko?
— Áno. Čo sa díváš? Myslíš, že už neviem
tancovat?
—... ! ... rozhodne mňa by si nemal nutit
na také věci.
— Nútiť? Nie. Vidíš, Stanko, preriekol som
sa. Veď ty si už dost rozumný. Ty pojdeš sám
od seba, pravda?
— Hm ... tak ... Ach! Otecko, prosím ťa,
nehnevaj sa. Bolí ma zas hlava. Musím si ist
1’ahnňť.
*
— Á, dobrý den, pán profesor. Vy tu, v kaviarni? Myslím, že to bolo vždy proti vašim
zásadám.
— Áno, pán továrník. Máte pravdu. Ale viete,
člověk má niekedy vefmi zvláštně zásady.
A občas ich tiež třeba skorigovať a změnit.
— Velmi správné, úplné schvafujem.
— Totiž, chcel by som sa s vámi poradit.
— So mnou? Veď ste nikdy nemohli zniesť
moje prázdné ateistické založenie. Tvrdievali
ste, že si syna úplné zničím. Ale myslím, že
s tým synom... Všeličo sa povráva o vašom
Stanoví.
— Len sa mi vysmievajte. Máte na to právo.
Kvóli němu som prišiel...
— Tak? A čo je s ním? Vari len nechce ist
za... kňaza?
— Ba, právě to.
— Vidíte, mój Viktor mal tiež podobné ná
pady. Ale to je poslušný chlapec. Raz som sa
s ním pekne porozprával a ... uznal. Predsa má
radšej svojich rodičov ako kňazov. A pochopil
aj to, že také podniky, ako sú naše, nemóžu
ostat bez majitefa. A teraz už to ani vefmi nevidno na ňom. Len niekedy je ešte trochu za
myšlený, ale ináč tancuje veselo, keď ho o to
požiadam.
— Aj na to som myslel. Odteraz budem tiež
chodievať so synom každý týždeň na zábavu.
— A budete tiež tancovat?
— Zaiste.
— Cha-cha-cha. A čo, keď sa to v hlavnom
meste dozvedia vaši žiaci, ktorým ste vždy ro
bili kázně o ...
— Nedozvedia sa!
— No, nechajme smiechy. pán profesor! Vi
dím, že ste vo velkej núdzi. Ochotné vám po
moženi. Predovšetkým vám radím, aby ste so
Stanom nikam nechodili. Pozrite, pán kolega!
Mládež, tá má svoj svět, svoje zábavy. A musí
me si přiznat, že my sme už nie z toho světa.
To je už nie pre nás. V našej přítomnosti sa

Román

budú vefmi nepríjemne cítit a nútene chovat.
Ale vezmime to z iného konca! Oni sa budú
sami tak dobré zabávať, že budete překvapený.
— Ale Stáno neřád tancu je . ..
— Viem. Aj s mojím Viktorom to tak bolo.
Pravda, vyzerá to trochu hrubé, ale třeba im roz
kázat. Prinútiť. Oni sú teraz příliš nábožní na
to, aby odopreli rodičom poslušnost. A keď už
raz do toho prídu, tam ich vezmú do práce sami
mladí. To sa nebojte! Oni sa v tom lepšie vyznajú ako my. Nechajte len všetko na mňa.
Viktor pozve vášho Stanka pekne na čaj...
a tam bude dobrá spoločnost. Pravda, tí mladí
páni nie sú ani tak skromní, a občas třeba im
dobře pomastiť, aby mali lepšiu náladu a viac
ochoty kombinovat rozličné situácie. Ale
dievČatá*... Tie majú na tom vefký záujem.
— Třeba teda azda i niečo ... — vytahoval
pán profesor peňaženku.
— Ale nie, nebojte sa. Ja to už zariadiin ...
— Teda, ďakujem vám.
— Veď je to prirodzené. A občas pře výměnu
spravíme aj nějaký výletík, pravda, zase s vy
branou spoločnosťou. Povedzme k jazierku,
spojený s kúpanim, alebo na lyžiach do odfalilej chaty ... To už mladí najlepšie sostavia.
Vášou úlohou je len, aby ste ho dostali k nám.
— To rozhodne urobím.
— Tak nič sa nebojte, z vášho Stana nikdy
kňaz nebude! Ani nepomyslí na to!
— Teda, pán továrník — sa profesor ohradil:
— Aby sme sa rozuměli. Nemyslíte si, že nechcem mať z něho kňaza. To by bol vefký
omyl...
— Ták? hm. pozrime sa. .. A čo vlastně
chcete?
— Chcem len vyskúšať, či je dost pevný vo
syojom rozhodnutí, aby neskór nevystúpil.
— Dobře, dobré, pán kolega, — usmial sa
ironicky továrník. — Mne to nemusíte vyklá
dat, veď my sa rozumieme.
— Ale ja to myslím celkom vážné.
— Výborné. Dost obratné ste si to sostavili.
— Opravdu to myslím vážné, ako tu stojím ...
Viktorov otec si prezerá otca Stanovho, prezerá. dlho prezerá, a potom vypukne v smiech.
v hlasitý, hrubý smiech.
— Cha-cha-cha!
*

— Otecko, už skoro dva mesiace »skúšaš«
moje povolanie. Nie je to dosť? Veď som sa ti
vo všetkom podrobil. Robil som, čo si len chcel.
— Ale, Stáno mój, či ti to tak ťažko padne?
Aj ty musíš predsa uznat, že si ešte vefmi
mladý na to. aby si sa zavazoval na celý život.
— Túto námietku mi už dávno opakuješ. Ale
sama církev ju uznala za nesprávnu. Pozři, dcniesol som ti Čierne na bielom. ako si sám žiadal.
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Foto je úradne schválené církevně právo, a tu,
ako vidíš, je celkom zretcfne napísané, že chla
pec po doplnění štrnásteho roku móže už vstúpiť do noviciátu a rodičia ...
— Hm, hm. Ukáž to . ..
— Teda mi dovolíš, pravda?
— Ták? A zkadiaf si vzal tú knihu? To je už
vela! Či som ti výslovné nezakázál stýkat sa
s rehofníkmi a kňazmi? — začal zase kričaf
otec.
— Nebol som u pátrov. Našiel som ju predsa
v tvojej knižnici.
— To je iné ... Pozři ... hej, to je pravda,
ale... Áno. To je s tvojej strany. Kde je tam
napísané, že ti musím podpísaf? Na to ma
predsa nik nemóže přinutit, aby som s tým súhlasil, proti čomu sa mi svedomie búri.
— Otecko! Ale keď už ide o vek... ja móžem svoje povoláme skúšaf aj v noviciáte. No
viciát je právě na to.
— To už nejde, lam si zasej v tej jedno
strannosti, ktorá ti bráni slobodne sa rozhod mit.
— Otecko, predsa samým rehol’nikom najviac záleží na tom, aby sa k nim nedostali takí,
ktorí ncskór odskoěia. Iste mi hned poradia vystúpiť, ak povolanie nie je od Boha. A oni sú
v otázke povolania odborníci, veď v tom žijú
a zaoberali sa už stovkami podobných prípadov... Ba ešte i po sluboch móžem dostat
dišpenz ... Až po vysviacku ... Teda vlastné
rozhodovanie na celý život neustáli sa o tri
roky, ako ty chceš, ale až po noviciáte, filozofii,
teologii, teda až o desať rokov. Vtedy už len budem dostatočne vyspělý.
— Nie, Stanko. Ak raz vystúpiš, budeš mať
celý život vyšinutý... Ako je to možné, že ma
nevieš pochopit... ? A to ty, ktorého som mal
vždy najradšej?! Ktorému som dal najlepšiu vý
chovu ... i náboženská ... Tým azda i semeno
terajšieho povolania ...
— Otecko, veď ...
— Teraz ti úprimne hovořím ... Som rád. že
máš také pěkné ideály a že si si vybral tak
vznešené povolanie. Ale vrlinúť sa doň naslepo,
to je iste proti Božej voli. Ťažké je, počkat
trochu? Uznám, áno. Ale, či nie je pohodlnost
vyhnut sa tomu len preto; že je to ťažké? Aj
ako rehofník budeš sa musieť podrobit' vyšším
záujmom a nehfadieť len na seba... Aj tam
sa budeš musieť zriecf svojej vole, ak ti před
stavený rozkáže... A keby si ako rehofník do
stal například rozkaz počkat tri roky, nesplnil
by si ho? .. . Ty si ma vyhodil, úplné odstrčil
nabok a neustúpil si... — hovořil otec ešte pomalšie a přemáhal svoju únavu, lebo bol vefmi
vyčerpaný od prebdelých nocí. — Možno tvrdo
šíjný si len preto, lebo si oslepený zdánlivým
bojom medzi námi. Zo vzdoru. Aby si nakoniec
hrdo mohol povcdať: Zvíťazil som a inój protiv
ník je porazený! ... Ten. ktorý nemal pre mňa
nikdy porozumenia. ktorý nechápal vyššie věci,
hladel len na svoj prospěch, ktorý mi nikdy
nebol dobrým otcom .. . Už som mal pre teba
vela nepříjemností. A budem mat ešte viac.
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Postavil si ma do světla sebectva, neposlušnosti
oproti církvi ... Prinútil si ma oponovat tým,
s ktorými som celý život spolupracoval... Spra
vil si zo seba hrdinu, mučeníka, svätca, ktorý
bojuje proti nefudskému otcovi, proti zlu tohto
světa ... Ja som len diablov nástroj , ktorý chce
zničit tvoju nevinnost a tvoje povolanie.. .
Vďačne to znesiem ... Chápeš? To ma vóbec
nemrzí... Ved nic prvý raz musím trpieť ...
Ale trápi ma, že ani ty, ty mi nerozumieš ...
Stanov otec hovořil pomaly, slovo za slovom
a vefmi ťažko přemáhal svoju únavu ... Občas
dostaly jeho oči zvláštny lesk, a Stáno pocítil,
ako mu vlhnú oči, ako ho hrdlo páli a sviera.
Hoci sa bránil, predsa sa skotúlalo sopár
teplých guliek dolu tvárou. A keď sa potom
otecko od ustalosti zvalil na lóžko a zaspal.
Stáno ho pobozkal vrúcnejšie ako inokedy ...
Ale vefmi sa divil, že ho oteckové šlová
predsa nepřesvědčily . ..
*

Zhasil lampu a potichu vyšiel von. Ale tu sa
znovu zarazil.
— Maminka, ty ši ešte hoře? A čo... pláčeš?

— Prečo pláčeš? ... Azda nie pre mňa!? ..
— Ba, Stanko ...
— Ale. maminka, čím som ti tak ublížil?
— Ničím, Stanko, nerob si starosti...
— A je to pravda, že v poslednom čase každá
noc tak pláčeš?
— Teda aj iy sa hněváš, že chcem ist...
— Predsa chceš ist do kláštora?
— Áno. Nemóžem ináč ...
Nový nával síz.
— Maminka, hněváš sa na mňa?
— Nie, Stanko... ale ide mi srdce pukiiúť.
— Pozři, maminka! Musíš už tú oběť priniesť
Pánu Bohu. On ti to dobré odmění.
— Vefmi to bolí, lak som fa vychovávala,
tak som fa mala rada ...
— Viem, maminka ... Ale kvóli Němu ...
Matka dlho mlčala. Potom pristúpila k syno
vi a ob i ala ho.
— Máš pravdu, Stanko, — hovořila pomaly.
— Choď len na reholníka ... Nepopusť. Ja fa
chápem. 1 keď ma to vefmi bolí, modlím sa už
dávno za teba ... A keď ma ešte uvidíš plakat,
nič si z toho nerob ... To už ja som taká .. . Ale.
prosím fa, dohodni sa s oteckom! Nechoď proti
jeho voli! To by ho do hrobu priviedlo. A aj
keď sa s ním rozprávaš, šetři ho ... Keď je rozčúlený, nehovoř radšej nič! Vieš, že vefmi trpí
na nervy ...
— Áno, maminka! Sfubujem ti to. A ďakujem ...
Stáno sa rýchlo odobral, aby matka nezba
dala jeho pohnutie. Ale myšlienky, ktoré už
celé dva mesiace neprestajne vířily jeho hlavou
a prenikaly mu celým vnútrom, začaly sa
v tejto chvíli ešte neústupnejšie dobýjat.

— Čo mám robil'?! Stále a stále boje. A ešte
sú len dva mesiace... Čo o rok... A o tri? Kde
budem vtedy? Kolicí silnější v tomto padli ...
KoTkým ostala len malá spomienka?... I ja
pádném?! Možno vydržím viac ako iní, možno
ani tol’ko ... Ale pádném! Hrózo ... O desať
rokov ostane aj u mňa len malá spomienka ...
Nič viac . . . Příšerné!
...budem v spoločnosti. Budem sa zabávaf
a veselit s ostatnými ... Ale raz predsa len
padne řeč na rozličné zamestnania. A azda
vtedy sa i ja odvážim povedaf niečo zaujímavého.
— Viete. dralií moji, že ja som chcel byt*
volakedy reholníkom?
— Cha-cha-clia. Vy a reholníkom? To sa
nedá představit.
— Ba. hej. Hej. Ale to bolo dávno ... vel mi
dávno...
— To muselo byť zaujíinavé ...
— Zaiste. Bol som ešte takým chlapčiskom ...
Mal som samé vysoké plány. Chcel som byť aj
hasičom. letcom. kočišom. inilionárom, polár
ným bádatePom. dokonca i žobrákom. Nuž
prečo by som nemohol túžiť aj po kláštore?
- Cha-cha-clia ... Skutočne originálně!
— A to je celkom pěkné povolanie. Priamo
s náruživosfou dal som sa do toho. Nezdržím sa
smiechu, keď si pomyslím, na akého svátého
som sa vedel hrať... Hej. keby som mal svoje
vtedajšie řeči na platniach ... To by sine sa
zabávali...
— Cha-cha-clia.
— Ale to bolo už vel mi dávno ...
Tak nějako to bude ...
— lak? Nie, nikdy! — začal sa Stáno svíjaf
na svojej posteli a od zúfalstva hrýzol si do
rúk.
— Nikdy! Nie!... Pójdem do kláštora! Nepopustím! Nepopustím!... Budem!...
Ale to všetko, to sú len boje s rodičmi!
A ostatně? A čo potom? Či mám nádeje. že ako
reholník vytrvám?! Už teraz som takv slabý.
A tam budú silnejšie boje a pokušenia! Kde to
ja vydržím!? Veď toTkí silnější vyskočili!..
Ach. ten márny boj ... A potom vyskočit ...
Načo?
Nie! To nie je pravda! Taká malovernosť ...
Nehanbíš sa? On fa volá, a ty sa bojíš, či vy
držíš?! Veď by si sa mal smiať tomu... Či
móže On odoprief milost', keď Ho ty poslúchaš ? ?
Pane, prosím Ťa. pohliadni trochu na mňa!
Či ma vidíš? Ja už ničomu nerozumiem, už nič
chápem. nechápem. Neviem. čo robit, neviem,
o čo prosit, nič neviem ... Nič, nič ... Len
úžasný chaos ... Vrhám sa celkom voslep za
Tvojí ni hlasorn ... Neopusť ma! Už len Teba
mám. len na Teba so možem spoliehaf ... Buď
so mnou všade, kam pójdem a spravuj ma tak.
aby som len podlá Tvojej vole robil. Překaz mi
každé úsilie. ktoré by směrovalo proti nej ...
Prosím Ťa .. .

— Páter. — začal Viktor, keď zavřel za sebou
dveře. — Dnes mám neobyčajne vážnu vec.
— Tak? No, konečne! — usmial sa páter.
— Chcem sa stát kňazom. misionárom!
— Teda predsa... — Kiíaz sa díval na mládenca láskave a nežne. — Myslel si. že ma pře
kvapíš, čo? Ale v tvojom případe sa ťažko dalo
pomýlit'.
—•... totiž ja by som chcel. .. Ale nemám po
vol an ia od Boha ...
.— Nemáš? — páter sa usmial — A ako si
představuješ povolanie? Myslíš si, že ti to pride
an jel oznámit"? Alebo že ti z neba padne ta
bulka s nápisom: »Viktor, teraz sú moje od
vody ... Pod", lebo žatva je velká ...?«
— Teda myslíte, že mám povolanie?
— Zaiste. Veď si sám prišiel. Povolanie je
predsa úinysel slúžiť Bohu ako kňaz v spojení
s takými tělesnými a duševnými vlastnosfami,
ktoré fa na túto úlohu uschopňujú. Akýrn spósobom fa na to.Pán Bolí privedie, na tom nezá
leží. Ba právě tu bývajú tak zaujímavé Božie
plány, že sotva by sine našli dva rovnaké pří
pady ... Jeden vidí šťastných reholníkov, iný
z nešťastnéj lásky aleba sklamania ... z túhy
nosit reverendu ... vyvolat' senzáciu ... Mnolií
začali o tom rozmýšlaf právě keď najhlbšie
klesli, dokonca niektorí začali neobyčajným
odporom voči všetkému. čo je len trochu kňazské. Pravda, to sú len impulzy, ktorými Bolí
udrie na niektorú strunu. To je ešte ďaleko od
krásnéj melodie ... Až to je potom povolanie ...
Například ktorýsi otec dal políciou doviesf
syna, ktorý ušiel do noviciátu ... l ento mladík
ostal riadením Božím už vo svete... Ale svojou
horlivosfou a svátým život oni urobil doma taký
převrat, že postupné všetci súrodenci išli za
kňazov alebo do kláštora ...
— Vidíte, páter! Aj mój případ je trochu
zvláštnv. Začalo sa to tým, že som raz zo žartu,
alebo dokonca zlomyselne, nadhodil, že pójdem
za kňaza, Mali ste vidief tú hrmavicu! A to ma
zarazilo. Začal som rozmýštať, prečo každý tak
nenávidí kňazský stav a čoskoro som jasné po
cítil, že aj mna volá Boh. Zúfalo som sa tomu
bránil a přesvědčoval seba, že je to klam. Vtedy
najviac zapósobil na mňa nátlak rodičov, lebo
odvtedy im velmi záležalo, aby som nezabudol
tancovat*. Vyvinul sa vo mne taký odpor proti
tanců a spoločnosti, že sa bojím, aby sa celé po
volanie nezredukovalo len na nenávist voči
světu.
— Hm. vidíš, aké obdivuhodné... Ale teraz
povedz, rozmyslel si si to dobré? Vieš, čo to
znamená, byť kňazom, dokonca misionárom??
— Myslím, že hej ... Vela som bojoval v sebe.
— ... majetok, bohatstvo, sláva, kariéra ...
Máš bohatého otca. Si nadaný, usilovný ... Sta
neš sa hviezdou vo svete. Milionárom ... Človekom, ktorého budú všetci obdivovat. A ako
kňaz??? Úbohý. malý, neznámy... Každý
tebou pohrdne ... i to najmenšie dečko sa dnes
cíti oprávněné ponižovat kňaza . .. Vytvoříš
vetké dielo? Zapadne do zabudnutia. Napíšeš
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knihu pre život? Vypálí a ti na ňu potupný
znak tendenčnej literatury... Budeš viesť
hrdinský boj? Nik fa nepotěší, nepochválí, neoslávi... Budeš chudobný, často bez haliera,
často odkázaný na milosrdenstvo světa, azda
i hladný ... otrhaný ..,
— Máte pravdu, páter. To pre mna vela
znamená. Ja som zvyknutý na přepych, bohat
stvo, peniaze ... A mal som velké plány, kým
On nezaklopal a povedal: Pod*, následuj ma.
ale i v chudobě, i v pokoře a biede... No, teraz
sa mi už priaino linusia tie peniaze. bohatstvo,
tá prázdná sláva a strojenost. To nie je pre
mňa. V poslednom čase som sa pomaly oslobodzoval od všetkých zbytočností a bol som
omnoho šťastnější...
— A čo prenasledovanie? Tam idií kňazi
prví... Luza hádže po nich skalami, utekajú
preoblečení. boria sa ... Zaznie střelba ... Celé
desiatky padajú naraz. A často sa o tom svět
ani nedozvie ... Prídu muky ... Příšerné trýznenie ... Či vydržíš? ? A kňaz musí vydržaf.
i ked' ostatní nie ... Vydržíš???
— Vidíte, páter, to je moj starý problém. Už
dlho túžim po mučeníctve a modlím sa za tú
milost. Ale či vydržím?? To si neviem předsta
vit! Keby ešte išlo o jednoduché usmrtenie ...
Ale ked' uvažujem o mukách, ktoré vytrpěli
ninohí mučeníci, vtedy vážné pochybujem ...
— To je v poriadku ... Lebo aj oni pochybo
vali. Vlastnou silou je to vylúčené. No On
nikdy neodoprie milost, ked' je člověk odhodla
ný ... A ako bude s poslušnosfou ? Vieš, aká
musí byt poslušnost u kiíaza? A u misionára?!
Osobné věci preč! Všade len vola představené
ho a záujem církvi... Všetko na vtičšiu slávu
Božiu ... To by si chcel prednášať, písať, vzdě
lávat sa v hudbě... Představený fa pošle spovedaf do vaznice... Si připravený, páter
Viktor? — Áno, som, — odpovieš, a už ideš...
I keby ti to ťažko padlo... Niekde sa trochu
oboznámiš a zapracuješ. Možno právě vtedy
ti pride nový rozkaz: »Zabal si věci, páter
Viktor! Cestuješ ... Si připravený?«
— Áno, hotový som.
— Tak poďme!
To je všetko, viac nič! Už ideš, bez rozlúčenia, ako ti určí představený. A kedy sa sídeš
zase s tými, ktorých si si obfúbil a s ktorými si
už dobré spolupracoval? Možno až na onom
svete...
— Aspoň tam budeme zase všetci pokope.
Život je aj tak samé lúčenie.
— A ... a potom zriekanie ... Ty lyžuješ,
Viktor, pravda? A počul som, že ako fa vzal
Stáno do práce, máš pěkné úspěchy v plavectve... Či si si pomyslel, že je to azda posledný raz? Alebo keď ste sedeli blažene doma,
v rodinnom kruhu, například na Vianoce ... Či
si si niekedy pomyslel, že aj to je asi posledný
raz???
— Hej, chápem, je to fažké. Ale velmi sa di
vím. Myslel som, že až prídem k vám, přivítáte
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ma s velkým jásotem ... A vy mi samé překáž
ky staviate před oči.
— Áno, Viktor. V prvom radě kňazi musia
dbát na to, aby sa nedostal medzi nich nepovo
laný... A... Nezabudol si na čistotu?? Najprísnejšiu! Tvoji priatelia sa oženia. založia si
rodinku, stanů sa šťastnými otcami ... \ ychovajú Bohu a církvi oddané děti...
— Opravdu, páter. Pěkné je to. Ale ako kňaz
budem vychovávat ešte viac ... A neviem. Mňa
manželstvo nevábí... Aj keď som ešte nechcel
byt kňazom, nevedel som si představit, že sa
raz ožením...
— Hni... Ale povedz mi, Viktor! Prečo si
prišiel právě ku mne s týmto plánom? Či máš
na mysli přesný plán, ako svoj ideál uskutočníš? Povedzme, či chceš ist do seminára, do nejakej řehole, alebo misijnej kongregácie?
— Nie, páter. Ale k vám som mal najváčšiu
dóveru. Vy ste mi věděli vždy poradit.
— BohužiaF, tento problém musíš si sám vyriešiť. Modli sa na tento úmysel, študuj jednot
livé možnosti, a Pán Boh ti sám, ukáže jasná
cestu...
— Avšak je tu nepřekonatelná překážka.
— Rodičia ?
— Áno.
— Vedia už o tvojorn pláne?
— Nie. Ešte som to nikomu nepovedal. Ale
celkom iste to tušia, lebo ma strážia ako perlu.
— Iste budu chcieť len »skúšať« tvoje povo
láme. Teraz je to v nmde.
— Nie, oni úplné odmietnu! Som jedináčik.
majú ma nesmierne rádi. A potom oni sú vóbec
nie nábožensky založení.
— Ach tak! Teda nemáš nijaké výhlady, že
popustia?
— Celkom nijaké. Ostává len jedna možnost.
Počkat štyri roky, a keď budem podlá zákona
dospělý, odísf i proti ich voli.
— Ach, hej... To je stále tá istá história. Od
nepamäti... Ešte u teba sa to dá pochopit.
Tvoji rodičia neveria. Dobré. Aké hrozné je to
však u dobrých, nábožných katolických rodi
čovi Azda len velká láska k ich deťom móže
vysvětlit alebo trochu i ospravedlnit ich po
stup ... Z našich pátrov skoro polovica musela
opustit rodičov proti ich voli. S niektorými sa
rodičia dodnes nerozprávajú ... A tie dóvody a
překážky! Tie isté, aké namietali před niekolkými sto rokmi sv. Alojzovi. Ani jeden nový,
každý dávno vyvrátěný, a predsa každý má
z nich stále stovky napodobitel’ov a zastancov.
To je velká tragéďia!
— Hej, v tomto 1’udstvo nepokročilo ani
o piaď.
—... A budeš mať dost sily ist aj proti voli
rodičov ?
— Myslím, že áno. On mi pomóže. Ale či to
za štyri roky vydržím??? Bojím sa odpovedať
si na túto otázku, lebo som přesvědčený, že je
to absurdum, fantázia, nemožnost! Veď za celý
čas nebudem mat ani jedno povzbudenie. Ro
dičia sa už o to postarajú. Len samé nástrahy,

samé námietky, nijaká nádej, nijaké výklady.
Nekonečné ubíjanie. A mna tlačia ešte staré
věci. Stačí krok, a vrátím sa do predošlých ko
rají.
— Pravda, pravda. Ale je tu ešte Bolí.
— Hej. Na to sa i ja spolieham. Nijako si to
neviem predstaviť, ale mám taký pocit, že On
do toho určité zasiahne.
— Musíš mať velkú dóveru. Ked' to stratíš,
stratíš všetko. Ale radil by som ti, aby si ne
hovořil o svojom pláne dovtedy, kým ti Bolí ne
naznačí konkrétnu cestu. A ešte o jedno fa
veFmi prosím: Keď dojde k sporom, dávaj si
velký pozor, abv si rodičom neublížil. Máš na
to náchylnost. Srubuješ mi to?
— Áno, páter. Ale ako mám potom postupo
vat? Mám robiť nějaké protestné »akcie«?
Myslím, ako hladovka, vzdor, smutná tvář,
mlčanie...
— Božechráň! Vieš, ako sa v podobnom po
stavení zachovala jedna svática? Usilovala sa
vidieť vo svojom otcovi Krista, a tak mu i slúži la. Celý den mu pomáhala, bola milá, veselá,
laskavá. Všetko mu čo najlepšie připravovala.
Rob aj ty podobné. A to tým viac. čím ráznejšie bude postupovat otecko. To bude krajšie
víťazstvo ako hrdinské vojenské úspechv najslávnejších vojvodcov dějin.
— Stáno, je to pravda, že si dnes vstal
o piatej?
— Áno, predsa už roky tak vstávám.
— A čo robíš potom ráno?
— Cvičím, idem na omšu a učím sa. Ráno sa
dá najlepšie sústrediť na učenie, lebo som vypočinutý a v dome je celkom ticho.
— A to si robil aj celé štyri mesiace. čo skúmam tvoje povolanie?
— Áno.
— Kto ti to dovolil??
— Nevedel som, že i na to sa mám pýtat*.
— Ták?? A či som ti nepovedal zretelne, že
musíš mať dovolenie na všetko, čo chceš ro
biť??! Ako ťa móžem skúmať, ked" neviem. čo
robíš!
— Ale, otecko, veď si mi predsa vždy hovo
řil, že kto chce niečo dosiahnuť, musí chodiť
zavčasu spať a zavčasu vstávať. Tým sa vraj
zosilňuje vola i zdravie. lebo organizmus po
třebuje pravidelnosť. Aj ty si ako vysokoško
lák vstával o piate j...
— To je jedno. Ale takto to ďalej nepojde!!
Si už celkom bledý. Potřebuješ viac oddychu.
Od dnes neopovaž sa vstať před siedmou. Tvo je
zdravie to vyžaduje!
— Otecko, ale stratím každý deň dve hodiny.
Kde ich nahradím? Kedy sa budem učiť?
— Neviem, ako ťa to mohlo napadnúť! Čo sú
to dve hodiny? Myslíš, že v živote nestratíš
viac?

— Hej, aj zdravie třeba brat* do ohladu!
Nielen dušu, ale i tělo! Nemožno ho úplné ne

govat ... Zistil som, že málo sportuješ. Myslíš,
že ak potláčaš tělo, tak si už svátý??!
— Otecko, ale prečo mi nedovolíš chodiť ve
čer riadne spať, keď potřebujem oddych? Prečo musím do polnoci vysedávat v kaviarňach.
na návštěvách, zábavách ...
— Teraz už dosť!! Nemusíš ma poučovat!
Myslíš, že nemám dosť rozumu, že neviem, čo
roním? Potřebuješ to, rozuměl si?
— Áno.
— Mne sa zdá. že keď som ťa nepustil do
kláštora, teraz si chceš zariadiť kláštor doma!
Tak ma chceš podviesť? Ale počkaj! Kým si
doma, musíš robiť, čo ti ja rozkážem, a nie izo
lovat sa a robit si svoje!! Zo svojej izby sa
hněď vysťahuješ! Nie sme v kláštore, aby
každý mal uzavretú celu! Musíš žiť trochu aj
rodině, nemyslíš? Aj pomáhat by si mal. Či
pře teba už vóbec ne jest vu jeme???
— Otecko, a či som dosial’ nepomáhal?
— Neviem! Ale keď si raz na tomto svete.
nemóžeš žiť od něho odlúčený ako mnich! Pán
Bolí ťa tiež nevložil na nějaký ostrov, aby si
prevádzal robinzonádu! Zadelil ťa do času a
priestoru. dal ti aj tělo, nielen ducha, dal ti ro
dinu. rodičoy a ostatnú 1’udskú spoločnosť. A
nerobil to iste len na parádu! Aby si si to od
myslel a přehodil cez chrbát??!!
— ... a kde sa budem, otecko, učiť? O krát
ký čas máme už matúru.
— Matúru? A čo mám z tvojej niatúry? Toto
je dóležitejšie! Ostatně, myslím, že v poslednom čase zanedbáváš učenie! A to som od teba
predsa neČakal! Rodičia móžu platit, čo?
— Zanedbávaní učenie??? Veď už nemóžem
nič iné robiť! Ani čítat, ani s kamarátmi, ani
do spolkov ...
— Čo?? Ešte chceš hrať nešťastného?? Za
nedbáváš a dosť! Rozuměl si? Ale na pnjímanie každý deň. to máš času, nie??
— Otecko, pře Boha! Ešte aj to mi zazbevaš?
— A či nemám dóvody? Každý den hodinu
zabit! ... Vieš, kol’ko je to do mesiaca? A do
roka?
— Pozři, otecko! Síubujem ti, že to nikdy
nebude viac ako pol hodiny.. . Prosím ťa. Ved
aj ty si chodieval za istý čas ...
— Ja?? Možno! Ale to je iné! Ja som nebol
tak jednostranný. Pře teba stačí, ked pojdeš
raz do mesiaca. Aj tak je to velmi pěkné. Sú
innohí dobří katolíci, čo chodia len raz do roka.
— Otecko, ale to je moja najváčšia útěcha!
Bez toho ...
— Ták? A otca nemáš? Rodičov si už úplrie
„vypal“? Dobře, teraz už vidím, čo je v tebe . .
Nekonečné debaty boly na dennom poriadku a vetmi vysilovaly Stana. A Stáno videi už
jasné, že toto obdobie života bude mať vei’ini
hlboko zaznačené nielen v památi, ale i na
zdraví...
(Pokračování příště.)
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Prof. Jan Filip:

Z dějin mezinárodního jazyka
Zmatení jazyků při stavění věže Babel, jak o tom
vypravuje I. kniha Mojžíšova, bylo skutečně trestem,
jehož tíha se během věků vždy více projevovala.
Proto je pochopitelné, že již v dávných dobách vzni
kaly snahy překonat různost jazykovou. Byly ovšem
zcela liché námitky těch, kteří chtěli označit úmysl
vytvoření řeči, která by překlenula jazykový zmatek,
jako počin proti úmyslům Božím. Jestliže není nic
nesprávného v tom, když se člověk ve své zranitel
nosti, následku to pádu prvních lidí, snaží co nejvíce
chránit proti možnosti zranění či onemocnění a tak
v jistém smyslu zmírňovat přirozený trest Boží, není
ničeho nedovoleného ve snaze usnadniti dorozumění,
tolik ztížené jazykovou růzností. Srovnávací jazykoZpyt nás poučuje, že počet jazyků se stále zvětšuje,
takže mezi národy platí vždy více slova básníkova:
,.Cizí jest tvá řeč, a mlčení jako bojiště leží mezi
rodem tvým a mým.“ (Otokar Březina.)

Rozřešení nesnází: jazyky národní?
V dějinách můžeme sledovati několik jazyků jed
notlivých národů, kterých se postupně užívalo jako
jazyků mezinárodních. Bývala to obvykle řeč panují
cího národa, který hospodářsky či politicky, obchodně
či kulturně ovládal národy ostatní. Jednou z takových
řečí byla assyrština, používaná v době několika tisíc
let př. Kr. po všech zemích říše assyrsko-babylonské.
Později to byl jazyk vzdělaných Hellénů, řečtina,
která dovedla ovládnout celý starověký kulturní svět.
Téměř zároveň s řečtinou si dobývala vládnoucího
postavení mezinárodní řeči latina, která na západě
získala prvenství nad řečtinou. V době, která následo
vala. můžeme pozorovati, jak se střídalo vládnoucí
postavení různých řečí. Dlouho do středověku byla
mezinárodním jazykem latina. Zatím se už dostávaly
k tomuto vynikajícímu postavení i nově se tvořící ja
zyky. V uměleckém světě to byla italština, v diploma
cii španělština, vystřídaná později francouzštinou,
v obchodě převládala angličtina.
Zde však byla pociťována velká obtíž. Se vzrůstají
cím sebevědomím národním vzrůstala i snaha zdůraz
nit co nejvíce vlastní jazyk a nedopustit, aby jiný
jazyk byl pokládán za důležitější. Byla tu^ i jiná ne
snáz: je věcí velmi nesnadnou pro průměrně nada
ného člověka naučiti se cizímu jazyku, plnému výji
mek a zvláštností.
Proto začaly pokusy vytvořiti řeč umělou, která by
byla snadná k naučení a přece výstižná k vyjadřo
vání.
Umělé řeči.
Je zbytečno uvádět výroky známých učenců ve stře
dověku i v novověku, kteří uznávali možnost i nutnost
vytvoření nového jazyka, který by svou snadností byl
každému lehce přístupný. Mezi nimi bychom našli
i jméno našeho J. A. Komenského. Nikdo z nich však
myšlenku neuskutečnil.
První pokus mezinárodního umělého jazyka je spjat
se jménem anglického učeného opata sv. Bědy Cti
hodného. jenž již v VIII. stol, se pokoušel sestavili
snadný jazyk, jejž by ovládali příslušníci různých ná
rodů. Ve XII. století sv. Iíildegarda vytvořila pro
účastníky poutí do Sv. Země mezinárodní dorozumí
vací prostředek, v němž bylo nejvíce slov z latiny.
R. Descartes r. 1629 sestavil stručný návrh na mezi
národní jazyk, teprve však Dalgarno r. 1661 podal
podrobnější vypracování tohoto návrhu pode jménem
..Ars signorům“. Bylo to spíše mezinárodní písmo, než
jazyk.
Mezinárodním písmem je vlastně každé písmo obráz
kové, v němž obrázek — ideogram — je značkou celé
ho slova. Z písma obrázkového se vyvinulo na př.
i písmo, jehož používají dnes Číňané a Japonci: ač je
různě čtou, stejně je píší. Slavný matematik Gauss
se pokoušel o jakousi „arithmolalii“, mluvu čísel;
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každé číslo mělo značit jiný význam slovní. Naproti
tomu sestavil Leibniz „pasigrafii“, všemluvu, systém
obdobný matematické arithmolalii. Tyto návrhy byly
příliš složité a daleko nesnadnější, než kterýkoli ja
zyk přirozený. Nadto se jednalo namnoze spíše jen
o psaný způsob mezinárodní řeči než o řeč mluvenou.
Roku 1765 uveřejnil Faiguet v Diderotově Encyklo
pedii svůj návrh mezinárodního jazyka, jejž nazval
..Langue nouvelle“. Byla to zjednodušená gramatika
a slovní poklad několika jazyků existujících.
Sudre vytvořil soustavu hudebních značek, jimiž
vyjádřil různé jazykové pojmy; dal jí název Solrésol.
Kdybychom měli jmeuovat aspoň některá jména
těch, kdož se snažili o vytvoření umělého jazyka, ne
můžeme vynechat jméno Grasselina, jenž r. 1836 otiskl
1500 kmenů a 100 přípon nového jazyka, a Schipfera,
jenž r. 1859 sestavil Communicationssprache. V tomto
smyslu pracovali o svých pokusech Vidal, Orchando,
Renouvier, Maidant, Courtonne, Eichhorn a jiní.
Ti všichni sestavili jen pokusy a návrhy. Prvním
umělým jazykem, jímž se začalo také mluvit, byl
..volapiik“ kostnického faráře Schleyera z r. 1880. Byla
to jakási zkomolená angličtina s kmeny z jiných
řečí. Hnutí „volapiiku“ („světořeč“ dle anglických slov
world — speak) se slibně vyvíjelo; ukázalo se však,
že volapiik je příliš obtížný. Hnutí začalo proto upa
dat.
V roce 1887 vyšla ve Varšavě kniha, obsahující učeb
nici nového pomocného jazyka, vydaná pod pseudo
nymem ,.Dr Esperanto“ — doktor doufající. Jejím
autorem byl 281etý oční lékař ve Varšavě Dr L. L.
Zamenhof. Učebnice vyšla nejprve v ruském jazyku.
Esperanto usnadnilo učení dvěma směry: výběrem
nejznámějších slov a možností tvořit nová slova po
mocí předpon a přípon. Tím se ztenčil počet nutných
slov k běžnému vyjadřování na minimum při zacho
vání bohatosti jazykové.
Úspěchy nového jazyka, jemuž bylo ponecháno jmé
no Esperanto podle pseudonymu jeho autora, pod
nítily další autory nových pomocných jazyků.
Někteří chtěli reformovat Esperanto a tak vzniklo
..Ido“ (1907), Reformido. Reformesperanto (1916), Esperantido (1920). Jiní sestavovali pokusy zcela vlastní:
tak vzniklo na př. Mundolinquo (1894), Lingua ko
mun (1900), Idiom neutral (1902), Mundelingva (1904),
Lingva internacionál (1905). Mondlingvo (1906). Paria
(1906), Apoléma (1907).
Jiní prohlašovali, že k vytvoření mezinárodního ja
zyka se má zvolit některý jazyk živý nebo mrtvý.
Tento jazyk se zjednoduší a vznikne mezinárodní řeč.
Tak byla sestavena Lingva franca nuova (1888), po ní
Latinesce (1901), byla to vlastně zjednodušená latina.
Podobně byla latina změněna v Nuove Romane (1897),
Latina sine flexione (1905). Jazyk „Anglo-Franca"
(1889) byl konglomerátem z obou jazyků. ..Tutonish“
byl sestaven (1902) pouze z kmenů jazyku germán
ských. .,Occidental“ si vzal za základ (1922) latinu a ja
zyky západoevropské. Naproti tomu byly opět snahy
vytvořit jazyk „východoevropský“, případně „mezislovanský“, k čemuž zatím nedošlo. „Europal“ (1911)
jest výběr nejrozšířenějších slov jazyků evropských.
Pokusy o umělý jazyk neustaly. Švýcarský časopis
„Europa“ v Basileji přináší v prosincovém čísle z mi
nulého roku ukázku nejnovější umělé řeči, která jest
zjednodušením angličtiny. Jazyk anglický byl též uve
den mezi pokusy o mezinárodní umělou řeč t. zv.
Basic English, což je výběr nejdůležitějších slov an
glických. jimiž se může vše ostatní vyjádřit buď pří
mo nebo opisem.
Mnoho pokusů: který je ten pravý?
Na tuto otázku nemůže odpovědět pouze theorie.
Na to dá odpověď jen život.
A dal. Ze všech těch pokusů jediné Esperanto Dr
Zamenhofa, nazvané Francouzskou Akademií věd a

umění „veledílem logiky a jednoduchosti“, obstálo a
doznalo velkého rozšíření. Esperantem se mluví —
esperantem se tisknou knihy a časopisy — dosud na
SOOO knih vyšlo v esperantu — esperanta se prakticky
používá.
V tom je prakticky podstatný rozdíl mezi esperan
tem a všemi ostatními pokusy. Zatím co ostatní pokusy
znovu a znovu opravují, reformují, pozměňují — es
peranto již slouží veřejnému životu. Rozumí se samo
sebou, že i esperanto se poznenáhlu vyvíjí — jako
každá řeč, které se prakticky užívá. — Nad organic
kým jeho vývojem bdí Lingva Akademio — Jazyková
Akademie v Paříži.
Obvyklým způsobem propagace reformátorů na
poli umělého jazyka bývá porovnání určité věty, při
čemž se vhodně vybere pro ostatní jazyky věta á la
..strč prst skrz krk“, aby tím více vynikla řeč obha
jovaná. Je-li hájeno Latino sine flexione. je zřejmě
věta v této řeči nejlibozvučnější a nejsrozumitelnější,
je-li hájeno Ido, přirozeně věta idistická vyniká nad
ostatní jazyky umělé. Také bývá užívaným častým
přirovnáním balon, vzducholoď a letadlo. Při čemž
oním letadlem jest označován jazyk nový, reformo
vaný — balonem a vzducholodí jazyky ostatní.
Praktický užitek esperanta.
Je jisté, že snadného jazyka mezinárodního potře
bujeme jako soli. A přirozeně sáhneme po tom jazyku,
kterého lze prakticky nejvíce uplatnit. Tím je espe
ranto. Dnešní esperanto se skutečně podobá letadlu.

Škola svobodná?
Není zajisté bez zajímavosti, že ještě v současné
době — téměř dva roky po státním a národním osvo
bození — jsou u nás lidé, kterým dosud na mysl ne
vstoupilo, co znamená pleonasmus ..lidová demokra
cie“. A tak jsou mnohá ředitelství středních a odbor
ných škol, která zásadně hází do koše všechny letáčky
a plakáty, které mají náboženský obsah a které jim
přicházejí poštou. V samém centru země Moravsko
slezské je odborná škola pro ženská povolání, jejíž
ředitelka má ještě i dnes tak málo objektivity, že
nedovolí ani na osobní žádost svým žákyním zpřístup
nit na vývěsní tabuli oznámení náboženského rázu.
A je dokonce v témže městě i státní obchodní akade
mie, jejíž ředitel předloží každé takové oznámení na
konferenci profesorskému sboru, který pak většinou
hlasů vysloví obvykle zákaz.
Takový poměr některých našich profesorů vídáme
jinde jen u lidí buď v náboženském ohledu bojácných
a zbabělých, nebo u osob nepřátelských ke všemu, co
má jen přídech náboženského života. Těm prvním
bychom radili, aby si zavčas uvědomili, že náboženství
a Kristovo evangelium nejsou jen pro bujnou fantasii
malých dětí, ani jen pro útěchu chorým a starcům,
nýbrž že mají být dle slov Spasitelových „Jdouce do
veškerého světa hlásejte evangelium všemu stvoření“
(Marek 16, 15) závazné pro všechny lidi budoucích
věků, a že Kristus důrazně varoval všechny, kdož se
od něho odvracejí, když pravil: ..Kdo by mne však
zapřel před lidmi, toho zapřu také já před Otcem
svým, jenž je v nebesích“ (Matouš 10, 53). A ty, kteří
se dívají na náboženství jako na přežitek nebo zby
tečnou zátěž, napomínáme přátelsky slovy žalmisto
vými: „Nebudc-li stavět Hospodin domu, nadarmo
pracují ti, kdož jej budují“ (Ž. 126, 1).

Ministr školství o novém školském zákoně
V nedávném exposé v kulturním výboru sněmovny
zmínil se min. školství o škol, zákonu, který se při
pravuje. Jedná se o zestátnění školství. Snad budou
možné určité výjimky, ale Dr Stránský neoznačil,
v jakém rozsahu se budou připouštět. Tyto výjimky
bude moci povolit vláda z určitých politických dů

které již létá, máme-li užít zmíněného přirovnání.
Zatím ostatní pokusy o umělý jazyk jsou hotové mo
dely letadel, které ještě nedovedly vzlétnout.
Kardinál Van Rossum. prefekt kongregace de fide
propaganda, prohlásil již před první světovou válkou:
..Esperanto prokáže velké služby Církvi.“
Dnes se tato slova plní.
Existují již instituce, které esperantem šíří kato
lickou víru (na př. v Holandsku „I. K. I“ — Internacia
Katolika Informejo). Jsou organisace katol. esperantistů, které uskutečňují vzájemné spojení katolíků ko
respondencí. vydávají se katolické knihy náboženské
i beletristické, vědecké a poučné, mezinárodní časo
pisy, které informují katolíky o katolickém životě ve
světě (Espero Katolika). Esperanto pomáhá i misiím.
Katoličtí esperantisté u nás tvoří Svaz katolických
esperantistů (Praha II, Apolinářská 10). Informace a
písemný kurs esperanta v 10 lekcích můžete obdržet
prostřednictvím Esperantského odboru Diecésní ka
tolické akce v Hradci Králové. Jiříkova 238. Tam mů
žete obdržeti též adresy katolických studentů v za
hraničí, kteří si přejí navázati písemné styky s naší
katolickou studující mládeží.
..Kdyby se každý vedle své mateřštiny naučil ještě
pomocnému jazyku esperantu, usnadnilo by se leccos,
co je dnes tak obtížné, jako styk mezi národy, výměna
myšlenek na poli vědeckém i literárním vůbec, šíření
pravdy, vyvracení lží a předsudků, vzájemné poznání
a porozumění, mírové snahy a sbratření národů v křes
ťanské lásce.“ (J. Exc. Msgre Dr Antonín Eltschkner,
světící biskup pražský.)

vodu. Ovšem, nejdůležitější důvod pro tuto výjimku
má být důvod mravní, na němž vlastně stojí celé škol
ství. jak píší Katolické noviny. Soukromé školství by
ovšem nemělo být výjimkou, nýbrž zjevem normál
ním. Není totiž dobře možné, aby v opravdové demo
kracii byla škola totalitní. Dr Stránský povídal dále,
že náboženská výchova je nejspolehlivějším základem
mravní výchovy, a že znalost základních náboženských
pravd je součástí všeobecného vzdělání. „Nevázanost
duší končí se nevázaností atomů, tatáž síla, která pod
miňuje každý tvar, může i každý tvar rozbít.“ Tak
říkal opět Dr Stránský.
Dr Stránský sám jistě nestojí na straně těch, kteří
říkají, že není Boha. Sám ve svém exposé uvedl slova
žalmu: ..Jen blázen říká v srdci svém: není Boha.“
Snad tedy i jeho vlivem nebude v naší demokracii
rozmetán úhelný kámen demokracie — svobodná
škola.

Hlasy o jednotné škole
„K uskutečnění jednotné výchovy pro všechnu mlá
dež školou povinnou dojde jednou tak jako tak.“
(Školství a osvěta, odborný časopis ROH.)
„Je však jisto, že bude nutno vyvinout velmi roz
hodný tlak a rozvinouti velkou akci, aby k uskuteč
nění jednotné školy došlo. Bude třeba znovu apelovati
na učitele, profesory, všechny zastánce školské re
formy a bude třeba, aby se do věci vložily národní
výbory, osvětové rady, masové organisace, zkrátka
sám lid. Neboť lid má nejživotnější zájem na tom, aby
byla uskutečněna školská reforma, jejímž hlavním
smyslem jest poskytnouti každému ve škole co nej
větší vzdělání.“ (Pedagogický průvodce II.. 20.)
„Žáci (z nynějších měšťanek a nižších středních
škol) by byli ve třídě pohromadě bez výběru, ale při
vyučování by se přihlédlo k stupni jejich schopností
různými opatřeními didaktickými a methodickými.
Pracovní úkoly by pro ně byly rozlišeny podle obtíž
ností — slabší žáci by dostávali lehčí úkoly a schop
nější žáci úkoly obtížnější — dále by se ze žáků
mohly tvořit kroužky a skupiny, ve kterých by mohli
pracovati podle svých zájmů a zálib, a konečně by se
mohlo přidat několik hodin v některých hlavních
předmětech těm žákům, kteří mají o ně zvláštní zá
jem a mají pro ně nadání.“ (Nová škola TI. 4.)

175

Abifurienfům středních škol
Podle návrhu jednotné Školy má být střední škola
rozdělena na druhý stupeň a na stupeň třetí. Teprve
třetí stupeň by byl střední školou v pravém slova
smyslu. Na něm budou také vyučovat profesoři, kdežto
na stupni druhém odborní učitelé. Bude tedy profe
sorů dostatečný počet — stejně jako odborných uči
telů pro druhý stupeň. V obou oborech bude třeba,
aby kandidáti rozšiřovali své aprobační skupiny
o třetí předmět, nebudou-li chtít vyučovat na několika
školách. Právě se vyjednává s ministerstvem školství,
aby tímto třetím předmětem mohla být též kateche
tika. kterou by odborní učitelé studovali na pedago
gické fakultě, profesoři a kandidáti filosofie na theo
logické fakultě. Každý učitel i profesor, který by měl
jako třetí předmět náboženství, bude vzat do pragmatikálního poměru. Upozorňujeme vás na tuto možnost,
kteří pojedete studovat na pedagogickou nebo filo
sofickou fakultu. Bližší informace prof. Pokorný. Pra
ha II, Ječná 33.

O polském školství píše Apoštolát
svátých Cyrila a Metoděje
Universitní studium polské akademické mládeže vy
značuje se jako u nás vážným nepoměrem mezi zá
plavou praktických oborů a mezi zřejmým nedostat
kem v oborech humanitních. A přece se jeví v Polsku
— zase jako u nás — naléhavá potřeba vyplnit přede

Ve třídě
Drama o 3 scénách.

Scéna I.
(Profesor vchází do třídy): Séédněte.
(Zapisuje do třídnice a diktuje si): Chéé — mi — je.
Žákyně se omlouvá: „Prosím, pane profesore, omluvte
mne, já jsem chyběla.“
Profesor: „Zdáá se, že příliš často ch^bííte. Štíípňe-li
někoho blecha, hned zůstane doma.“
Žákyně: „Prosím, já mám potvrzení od lékaře.“
Profesor: „Od kterého?“
Žákyně: „No, prosím — no, od lékaře.“
Profesor: „Áno, ale od kterého?“
Žákyně: „Od otce, prosím.“
Profesor: „A to to tedy mááte dobréé, viďte?......... No
váku!“
Novák: „Prosím.“ (Stoupne.)
Profesor: „Vy dojíždíte?“
Novák: „Ano, vlakem.“
Profesor: „Zdáá se. že do školy příliš nespěchááte.“
Novák: „Vždy se snažím být, prosím, ve škole včas.“
Profesor: „Včera také?“
Novák: „Včera se, prosím, přetrhl v Omicích dělník
(třída se směje), proto bylo veliké zpoždění.“
Profesor: „To se přetrh’ horlivostí?“ (Třída se opět od
porně směje.)
Novák: ..Prosím, já mvslím — dělnický vlak že se
přetrhl.“
Profesor: „No dobráá.“

Scéna II.
Profesor: „No, budeme zkoušet.“ (Otevře notes.) ...
•.. Adam ... no, Adame, vy už to vííte......... Farský
— no pojďte k tabuli. (Farský jde k tabuli.) ...Co
víte o kyslíku a ozonu?“
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vším velké mezery v řadách učitelstva a profesorstva.
kde zvláště nemilosrdně řádila válečná fúrie. Na stu
dium právnické, kdysi tak oblíbené, odcházejí už jen
ti, pro něž jinde nezbylo místa. A studující filosofie
bude brzy raritou, budící údiv současníků. Že tyto
poměry nevznikly ze svobodné záliby a volby budou
cího povolání a že také nejsou zárukou lepší bu
doucnosti národa, je samozřejmé. Nouzově však vo
lená povolání, diktovaná jen ohledy materiálními,
sotva bude provázet ona tvůrčí láska, jež je hybnou
silou rozkvětu národního života. Bylo by však ne
spravedlivé svalovat vinu toliko na studenty. Platí
i oni daň své době, která se zmítá v ideových zmat
cích. která plní každého občana těžkými starostmi
existenčními a která znamená hluboký přerod válečné
psychosy a jejich ničivých sil revolučních v pokojnou
tvůrčí práci budovatelskou. A takový přerod nemůže
býti dílem okamžiku.

Studentské tábory
Ústředí katolického studentstva připravuje pro le
tošní prázdniny řadu táborových turnů pro akademi
ky a středoškoláky všech tříd. Budou umístěny v nej
krásnějších částech Cech a Moravy a budou trvat tři
týdny. Pošlete již nyní předběžné přihlášky. Bližší
informace budou uveřejněny v příštím čísle Úsvitu.
Přihlášky přijímá v Cechách Ústředí katol. stud., Pra
ha I, Křížovnická ul. Na Moravě Rada katol. stud,
mor., Brno, Běhounská - Typos.

Farský: „Kyslík i ozon jsou jedna hmota, mají však
různý obsah energie a proto se od sehe liší svými
vlastnostmi.“
Profesor: „Jak říkáme tomuto jevu? (Farský mlčí.)
... Alotropie. — Ale to mááte vědět — je to starán
látka ... Proč se neučíte?“
Farský: „Prosím, já se učím.“
Profesor: „Jak dlouho jste se učil?“
Farský: „Celou sobotu a celou neděli.“
Profesor: „Tedy si sedněte. To je máálo. Učit se miisííte celýý rok.“
(Farský odchází, profesor zaznamená kouli a dívá se
na žáka v druhé lavici.)

Scéna III.
Profesor: „Jak se jmenujete?“
Žák: „Zelinka.“
Profesor: „Tedy dobře, — Mrkvo, pojďte k tabuli...
... Jak si vysvětlujeme chemickou reakci?“
Zelinka: „Při reakcích se molekuly štěpí v atomy, slu
čující se v molekuly jiné, při čemž se energie buď
uvolňuje, nebo se musí dodávat.“
Profesor: „Napište rovnici, jak se získává čisty uhlík.“
Zelinka: „Získává se rozkladem z acetylenu, při čemž
se uvolňuje energie.“ (Vezme křídu a píše): C«H>
= 2C + H2 +. energie.
Profesor: ..No, něco umíte. Ale poslechněte, nechybííte
vy nějak příliš často?“
Zelinka: „Prosím, ne.“
Profesor: „Kdypak zůstanete doma?“
Zelinka: „Jen když jsem vážně nemocen.”
Profesor: „A nezůstanete doma —“
Zelinka: „když mě na příklad štípne blecha.“
Profesor: „Ano, spráávně, ale co dělááte s tou ble
chou? Přece nám ji nedonesete do školy?“
Zelinka: „Prosím, já tu blechu chytím.“
Profesor: „Dóóbře. Ale tu blechu chytáte včas, viďte,
abyste nepřišel pozdě do školy. Že ano?“
Zelinka: „Ano, prosím, tu blechu chytím včas.“
Profesor: „No áno, ale — víte, nejlépe je (ukáže rukou
Zelinkovi, aby si sedl), začne-li nás štípat blecha,
chytit ji hned.“
ale

Epigramy
DIALEKTIKA.
These — člověk poctivec,
antithese — zločinec.
Vrcholem je sklad a dost,
tedy — polovičatost.

Zdeněk Skoupil:
Pokušení.
V evangeliu sv. Matouše čteme, že
Ježíš byl třikrát pokoušen od ďábla.
Tento záznam jasně ukazuje, že
Kristus byl pokušení vystaven stej
ně jako každý jiný člověk. Jeho
Božství tedy nikterak neporušovalo
jeho člověčenství. V Kristu měly
obě podstaty autonomní působnost.
Stejně jako obcházel ďábel Krista,
obchází i lidi a našeptává jim lstivá
a záhubná slova. Má proto pokušení
Kristovo ještě větší význam. Má nás
poučit, že pokušení samo o sobě není
hříchem. Záleží na nás. jak se
k němu zachováme.
Svatí se radovali, když byli uvá
děni v pokušení. ..Radujte se, bratři,
jestliže v rozličné pokušení upadá
te.“ (Jak. 1, 2.) Pokušení jest boj.
Bez boje není vítězství. Chtěli Bohu
ukázat, že pro Něj chtějí bojovat,
že pro Něj chtějí vítězit. Čím více
byli pokoušeni, tím více vítězství
mohli přinésti Bohu na oltář. Svo
bodná vůle nám dává nad pokuše
ním zvítězit. Dává nám však také
možnost pokušení podlehnouti. Svo
bodná vůle jest mystérium.

IRONIE DOBY.
V uhlí je teď mnoho kamene;
proto odtud název — kamenné.

si vyžádala strachu, starostí, námah.
Avšak v současné době zanechává
nás vzpomínka na to téměř lhostej
nými. Po určitém časovém odstupu
nevzbudí v nás ona příhoda nikdy
takové dojmy, jako při jejím pro
žívání. Představa současného stavu
věcí převyšuje vždy jeho skuteč
nost. Pozorujeme-li událost v tomto
časovém rámu, jest možnost střízli
vé úvahy o ní daleko větší, nežli při
jejím prožívání. — Tak se nám jeví
jednotlivé momenty z perspektivy
určitého životního úseku. Což teprve,
pohlédneme-li na ně pod zorným
úhlem celého našeho života! Uzří
me, že každá událost má svůj smysl,
své pevné zaměření, jako by byla
uspořádána rukou moudrého Původ
ce. Jak malicherné se nám zdají při
tomto pohledu mnohé věci, o které
jsme se modlili. Žádali jsme Boha,
aby ON se sklonil k nám, ON se
stal vykonavatelem našich přání,
zatím co správná modlitba je NAŠE
povznesení k Němu a odevzdání se
jeho svaté, vůli.
Z vlastní vůle Číňanem.
Karel Meeus. syn největšího bel
gického oceláře, studoval ještě v Lovani: jednou se setkal ve vlaku
s jedním Číňanem a umínil si. že ho
získá pro víru katolickou. Než do
jel vlak k cíli, představil se mu Čí
ňan jako biskup a pravil užaslému
mladíku: ..Potřeboval bych vás
v Číně.“
A Karel Meeus byl první bě
loch. který přijal kněžské svěcení
od Číňana. Proti vůli otcově opustil
mladý kněz svou vlast a odešel do
Číny. Jednou vypravoval svým čín
ským přátelům, jak za jeho univer
sitních studií vyzráli studenti na
jednoho nudného profesora tím. že
mu nasypali cukru do benzinové ná
držky jeho vozu. Jako dobří a učeliví žáci užili čínští vlastenci tohoto
poučení. P. Meeus se tuze nedivil,
když se dověděl, že jednou v noci
uvázl v blátě konvoj japonských ka
mionů několik mil od Hong-Kongu
na základě jeho methody.
Po té příhodě mu již hořela půda
pod nohama a biskup ho musil po
slat jinam zrovna týden před do
bytím Hon-Kongu.
(Digeste Catholique 1946, Nro 7.)

Zorný úhel.
Člověk šel letní krajinou. Horké
sluneční paprsky dopadaly na jeho
tělo a mučila jej velká žízeň. Da
leko široko nebylo lidského stavení,
ba ani studánku nemohl nikde najít.
Když již byl žízní všecek zemdlený,
potkal muže, nesoucího v nádobě
vodu. Ten však požadoval za po
skytnutí nápoje peněžitou částku,
kterou mu žíznivý pocestný dal te
prve po velkém otálení. Jakmile
uhasil svou žízeň, ubíral se dále a
po nedlouhé době přišel k místu,
kde vyvěral ze země chladivý pra
mének vody. „Já pošetilý,“ vinil se
člověk. ..kdybych byl pokračoval
v cestě, mohl jsem se nyní dosyta
napít a ještě bych si zachránil svůj
jediný majetek.“
Člověk zapomněl pro žízeň na
svůj finanční stav a jeho ncjbližší
osud byl mu lhostejný. Působení
smyslů porušilo zde jeho střízlivou
úvahu. Pro nesnáz situace ztrácí jas
nou představu o svém celkovém po
stavení. Přerušením smyslového vje
mu žízně vrací se normální úsudek;
lituje toho, že vydal nadarmo pe
Čím chtějí býti mladí?
níze.
Zamysleme se nad nějakou obtíž Několik čísel dokazuje, jak si
nou událostí v našem životě. Kolik mladí na Kladensku představují

ale

svou budoucnost: Z 5006 hochů a
dívek se pro hornictví hlásilo jen
85 chlapců jako učni. Do zeměděl
ství a lesnictví se přihlásilo 259
hochů, do kovoprůmyslů přišlo 54;
učňů a 50 dívek, pro řemesla sta
vební přihlásilo se 45 hochů a na
řemesla, zpravovávající dřevo. 47
učňů. Na dámské krejčovství se
hlásí však 180 dívek, do obchodů 94
hochů a 117 dívek. 168 hochů a 594
dívek navštěvuje odborné a střední
školy. Na studia jiná jde zbytek
mladých lidí.

Novinku pro studenty připravil
kult. odb. ÜKS. Každý měsíc bude
vydávat spolu s SKM informační
kulturní kalendář. Dovíte se z něj.
co je nového i starého v kultuře.
První částka vyjde počátkem dub
na. Objednávky na ÚKS Praha I..
Křižovnická 1.

S velikonočními zvony do Říma
se shromáždí delegáti 60 členských
federací Pax Romany z celého svě
ta. Zúčastní se Assemblée Interfédérale, t. j. porad zástupců federací.
Bude se hlavně jednat — dle před
běžných zpráv — o práci student
ské katol. akce.
Spisovatel z našich řad — je prof.
Jos. Adamec, jeho kniha Zlomený
kruh vyšla v Melantrichu. Bývalý
místopředseda moravského student
stva katol. píše vzácným slovem také
o našich táborech a práci v ASS
(Akademické sociální sdružení).
G. B. Shaw o papežské neomylnosti.
Snad bych měl lépe zpraviti své
protestantské čtenáře, že proslulé
dogma o neomylnosti papežské je
nejskromnější nárok svého druhu
vůbec. Ve srovnání s našimi neomyl
nými demokraciemi, s našimi ne
omylnými sněmy lékařskými, s na
šimi neomylnými hvězdáři, s našimi
neomylnými soudci, s našimi ne
omylnými parlamenty klečí papež
na kolenou v prachu a vyznávaje
svou nevědomost před trii něm Bo
žím. prosí jen o to, aby pokud jde
o určité věci historické, o nichž má
patrně více pramenů informačních
nežli kdokoliv jiný, jeho rozhodnutí
bylo přijímáno jako konečné. (Saint
Joan, úvodní slovo.)
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Neomylnická věda.
Ti, kdož stále tvrdí, že Církev
byla vždy nepřítelkou vědeckého
pokroku, nejen že nerozlišují mezi
Církví a syny Církve, kteří zároveň
byli i syny své doby, ale hlavně za
pomínají, že největšími nepřáteli
vědeckého pokroku byli vždy vědci
sami, a že málokterému průkopníku
vědeckého pokroku bylo dopřáno
dožít se vítězství své myšlenky.
Mnozí umřeli neznámí, mnozí zahy
nuli v bídě, mnozí spáchali sebe
vraždu. V Revue doloriste, čís. 9,
1946. podává Auguste Lumiěre, ba
datel o tuberkulöse, přehled marty
rologia vědy.
Semmel weiss objevil původ horeč
ky omladnic či ochranu proti ní. Jeho
představený, profesor Kliň, na něho
žárlil, vypudil ho z kliniky. Sem
melweiss umřel v zoufalství. Zločinuý odpor proti jeho objevu zavinil
smrt tisíců a tisíců rodiček.
Léta odporoval Berthelot atomové
theorii Lau rentově a Gerhardtově,
bez níž je organická chemie ilusorní. Tím zavinil, že německá chemie
získala náskok, jehož ostatní svět
nebyl schopen dohonit.
Jean Denis navrhoval či s úspě
chem vykonával krevní transfusi již
r. 1667; ale poněvadž nebyl léka
řem. zahrnovali jej profesoři paříž
ské fakulty posměchem a pohřbili
tak vzácnou techniku krevní trans
fuse na dvě století.
Přesnou methodou a s úžasnou
trpělivostí konal Řehoř Mendel po
kusy s křížením rostlin ve své kláš
terní zahrádce, až objevil zákony
hybridace. jež dnes nesou jeho jmé
no. Jeho odpůrce Naegeli pokládal
jeho bádání za nesmyslné. A Men
del zemřel zapomenut. Teprve za
šestnáct let po jeho smrti byl zjištěn
nesmírný význam jeho objevů.
Auenbruger vynalezl vyšetřování
poklepem. Ale teprve za třicet osm
let byl uznán význam jeho methody
diagnostické.
William Harvey objevil oběh
krevní. Avšak lékařské autority
jeho doby zavrhly jeho myšlenku.
Teprve po smrti se mu dostalo zadosiučinění.
Že korály jsou živočichové.'doká
zal Pevssonel, ale v Akademii věd
nechtěl Réaumur uznat přesnost
jeho důkazů. Peyssonel opustil vlast
a odešel do Ameriky. Neví se ani,
co se s ním stalo či jeho jméno se
ani neuvádí v příručkách zoologie.
Akademie věd zavrhla vynález žá
rovky. který předložil inženýr Chauzy, pod záminkou, že vynálezce, dav
si svůj objev předem patentovat,
projevil zištné úmysly. A tak poz
ději se stal Edison vynálezcem žá
rovky. jejíž úspěch byl pak světový.
Paroplavba je jeden z největších
vynálezů moderní doby. Ale Jouffroy ďAbbans, který první rozřešil
ten problém, zemřel zapomenut
v, chudobinci.
Salomon de Caus. který první se
strojil parní stroj, byl zapomenut.
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Sauvage, vynálezce šroubu, poznal
jen bídu, nemoc a žalář pro dluhy.
Bourseul vynalezl telefon, ale jeho
představení neuznali jeho objev.
Horace Wells zavedl anesthesií.
ale byl odmítnut a spáchal sebevraž
du.
Cugnot. který první sestrojil par
ní vůz, Thimonnier. který vynalezl
šicí stroj, umřeli nedoceněni.
A to nejsou všichni...
(La vie intellectuelle,
leden 1947, p. 156-7.)
ÚRO pro stávky — ovšem jen
studentské. Zatím co Práce píše
o nemorálnosti stávek dělníků, po
vzbuzuje studenty k stávkám vůči
kolektivním zkouškám či slibuje po
moc dělníků,

Václav Talich pro studenty uspo
řádá koncert komorního orchestru
ze skladeb starých českých mistrů
13. dubna, jak slíbil kulturnímu re
ferentu ÜKS.

Katolíci v Africe.
Ze 144 milionů obyvatel v Africe
je 10 milionů katolíků. To znamená,
že každý desátý obyvatel je kato
lík. Katolickou víru šíří v Africe
5500 kněží, náležících 35 řeholním
kongregacím. Jim pomáhá 2000 brat
ří či 8000 řeholních sester. Domorodé
duchovenstvo africké se skládá ze
5 biskupů, 450 kněží, 375 bratří a
2000 sester.
Henri Bergson.
Profesor filosofie na College de
France, Henri Bergson, zemřel roku
1941 ve věku 81 let. Ač israelita,
ukázal ve svých přednáškách pra
vou cestu mnohým, kteří tápali
v tmách. Jeho zásluhou nalezli
světlo víry Charles Péguy i Jacques
Maritain. Svou vědeckou dráhu po
čal Bergson jako agnostik. Ale kon
čil ji jako člověk, toužící po jednotě
s Kristem i Církví. „Mé úvahy“ na
psal ve své závěti, „mne přiváděly
stále blíž ke katolicismu, jejž po
kládám zči vyvrcholení judaismu.

Jaroslav Janouch: Zpěv pralesa. Román, II. vyd. 1946. nakl. Atlas
v Praze, str. 174, 85 Kčs. Obálka a kresby Fr. Procházky.
Nepochybujeme, že se Janouchův román Zpěv pralesa stane nadlouho
jednou z nejvyhledávanějších knih pro bezprostřední kouzlo vypravěč
ské, zdravý křesťanský humanismus a životní optimismus a pro ne
obyčejně zdařilé spojení kouzla sladkého domova jihočeského s divo
kým kouzlem brazilského pralesa. Řeknete snad, že je to chvála laciná,
protože Janouch nedbal na románové rozvedení milostného příběhu stu
dovaného Lojzíka s Maijou a že tím konec prve části románu je stejně
kusý jako jeho konec a že nenacházíte v knize ani básnického úsilí vy
pravěčského. ale proti tomu říkám, že právě to je v tomto románu sou
časně předností, protože v prvém případě tím vzniklo, af záměrně či
samovolně, baladické kouzlo celého příběhu, v druhém případě autor
prokázal smysl pro přirozenou neznásilňovanou mluvu. Tak vznikl pří
běh o dvou mladých českých dobyvatelích, Františkovi a Lojzíkovi
Kloudových, kteří se stali v hlubokém pralese na břehu řeky Rio Negro
tmelem celé kolonie vystěhovalců a s nimi nakonec zvítězili proti otrá
veným šípům zuřivých indiánských Botokudů, spolčených proti kolonis
tům dokonce se zrádným ředitelem kolonisačního úřadu.
V knize tak zdravé působí rušivě nečeská vazba na str. 35 („že to ne
bylo k pochopení“ místo správného — že to bylo nesrozumitelné a p.)
a celá řada souřadných přívlastků, které důsledně autor (či korektor?)
nesprávně odděluje čárkou, tak na str. 58, 44. 51. 58, 70, 117 a p. J. V.

R. M. Dacík O. P.: O přátelství. Psychologie a ethika přátelství. Bo
huslav Rupp, Praha 1946. Stran 44. cena 28 Kčs.
Jak slovo láska, tak i slovo přátelství je homonymon, to znamená, že
jeho smysl je mnohonásobný a tak se stává, že láskou nebo přátelstvím
se nazývá, co toho jména ani nezaslouží. Není jiného východiska, než
podrobit ty pojmy rozboru jak po stránce filosofické, tak psychologické,
nemá-li dojít k nedorozumění a zklamání. Rozsahem nevelká, ale hutná
knížka Dacíkova. psaná myslitelem jasného intelektu a průzračného
způsobu vyjadřování, která jako ostatní jeho práce je krásným dokla
dem pořekadla, že dobře učí, kdo dobře rozlišuje, poskytne mnohým du
ším tápajícím a zneklidněným žádoucí vysvětlení problému, s nimiž by
se samy bezpečně nevyrovnaly, a každému čtenáři chvíli milé a po
vznášející četby.
D. P.

Svatého Augustina Rozhovory duše s Bohem. (Soliloquia animae ad
Deum). G. Franci, Praha 1946. Stran 125. cena 56 Kčs.
Soliloquia náleží mezi Augustinovy spisy filosofické, jež napsal v Gassiciacu mezi zářím 586 a březnem 587. když se zřekl profesury a v ústra
ní se připravoval na křest. Je to tedy dílo jeho mládí fysického i du
chovního. má však již všechny známky jeho pozdějšího genia, v němž
se snoubí hluboké sebepoznání a náboženská vroucnost, i všechny znám
ky jeho plastického slohu. Jako náboženská osobnost přesahuje Augustin
svou dobu a je v určitém smyslu stále duchem moderním, z temnot
k světlu pravdy se probíjejícím. A tak i současný čtenář v něm najde
mocné ozvěny vlastního hledání a může se modlit s ním a vzývat věčné
Slovo: „Řekni také nyní: Staň se světlo — af uvidím světlo a poznám,
co není světlo: neboť bez Tebe jsou pro mne temnoty světlem a světlo
považuji za tmu. A tak bez Tvého světla není pravdy, je blud: není
pravdy, je marnost; není rozeznání, je zmatek; není vědění, je nevědo
most; není cesty, je bezcestí; není života, je smrt.“

Úvod do studia. Filosofie. Co a jak číst pro studium jejích jednotli
vých oborů. Za redakce Bohdana Chudoby vydal Vyšehrad v Praze
1947. Stran 60, cena 41 Kčs.
Rychle pokračuje sbírka Úvod do studia a tak se do rukou studentstva
dostává i svazek nad jiné potřebný, obsahující přehled filosofických
problémů a příslušné literatury z pera odborníků, jehož účelem není
práci nahraditi, nýbrž jen usnadniti. Kromě obecného úvodu do filo
sofie tu nacházíme pojednání o logice, filosofické anthropologii, metafysice. kosmologii, theodicei a filosofické mravouce. Naše česká litera
tura filosofická je dosud velmi chudá a tak je zřejmé, že důkladnější
orientace lze nabýt většinou jen z pramenů cizích a snad i málo dostup
ných. Tím spíše je k užitku takový úvod, aby se nevydávaly peníze za
knihy, které nic neznamenají a aby se neplýtvalo časem. Jednotlivé
stati jsou tak instruktivní, že těm. kteří nemají možnost se obírat filo
sofií podrobněji, poskytnou dosti látky k přemýšlení a nahradí i četbu
speciálních děl.

P. Dr Jan Ev. Urban: Cesty k víře. Přednášky v československém roz
hlase. G. Franci. Praha 1946. Stran 211. cena 6Ó Kčs.
Je to již druhé vydání souboru rozhlasových přednášek, doplněné
některými novými úvahami, takže se do rukou čtenáře dostává dílo
ucelené, v němž autor promlouvá k modernímu člověku, postrádajícímu
většinou hlubších znalostí náboženských, o základních otázkách křes
ťanské víry. Je zřejmé, že jednotlivé úvahy nesou pečeť svého původu
a že jejich určení není vždy výrazné, poněvadž autor musil svá slova
zaměřit k vzdělaným i nevzdělaným, věřícím i nevěřícím a byl nadto
omezen časově. Ale to není knize na úkor: aspoň v ní není zbytečné
rozvláčnosti, vše je podáno jadrně, podstatně a názorně.
Josef Pátá: Lužice. Nákladem Společnosti přátel Luíice. Litomyšl 1946.
Kčs 150.
Obsáhlá vědecká činnost českého slavisty a slovanského pracovníka
univ. prof. Dr Jos. Pátý, umučeného 24. června 1942, byla zakončena
dílem, připsaným slovanské mládeži. Pátova ..Lužice“ jest jedinou učen
covou prací, která v rukopise byla zachráněna před slídivými zraky
německé tajné státní policie. Německé úřady, které sledovaly Pátovu
činnost od 15. března 1959, věděly o tomto díle. Rukopis práce byl za
chráněn dvěma prostými občany z Litomyšlska a knižně vydán loň
ského roku pražskou Společností přátel Lužice.
„Lužice“, čítající 249 stran, jest rozdělena na 20 kapitol. Autor popi
suje děje nejmenšího slovanského národa od nejstarších dob až do
..nové bouře“. Poněvadž Pátá psal tuto knihu pro mládež všech slovan
ských národů, věnoval velkou pozornost údělu lužickosrbské mládeže
a mladé generace vůbec v dějinách slovanské Lužice. Odtud nalézáme
podrobné líčení roku 1848 v Lužici, jakož i mladolužického hnutí a jeho
představitelů v 2. polovici minulého století. Poslední kapitola „V nové
bouři“; Pátá v ní krásně zakončuje — těsně před svým zatčením a
krátce následující smrtí — své dílo slovy: „Snad se brzy přežene zhoub
ná bouře a spasné slunko opět zazáří nad krásným lužickým krajem a
nad jeho dobrým slovanským lidem...!?“
Ke knize napsal předmluvu, oceňující vědeckou práci Pátovu. vůdce
našeho květnového povstání univ. prof. Dr Albert Pražák. V závěru
pojednal pak dnešní předseda SPL VI. Zmeškal o osudovém boji Lužičanň o svobodu od r. 1918 do dnešní doby.
Pátova kniha jest psána na přísně vědeckém podkladě, ale jasně a
zajímavě. Bylo by si přáti, aby ji skutečně pročetl každý příslušník
slovanské mládeže.

Byl bych přijal křest, kdybych ne
byl viděl, jak se chystá strašná vlna
antisemitismu na celém světě. Chci
zůstat s těmi, kteří budou pronásle
dováni. Doufám však, že přesto ně
jaký kněz, dovolí-li mu to arcibi
skup pařížský, bude tak laskav a
pomodlí se při mém pohřbu.“
To dovolení bylo dáno. Mluvilo se
dokonce o tom. že před smrtí přijal
křest, ale že se bál. a aby se ne
říkalo. že opustil svůj národ. Bylo
však nezvratně zjištěno, že křest ne
přijal. ale že ovšem po něm toužil.
Jeho dcera se zatím stala katolič
kou.
Čs. studenti do Dánska.
Světový fond universitní pomoci
(mezinárodní organisace. jejíž čle
nem je též ÚKS) upozorňuje znovu
studenty čs. vysokých škol, že se
mohou účastniti studia v letním tri
mestru na Mezinárodní universitě
v Lelsingöru v Dánsku. Přihlášky
nutno podat do 10. března t. r. praž
skému ústřednímu fondu v Praze II,
Opletalova 58, v Brně Údolní 11.
Mezinárodní katolická universita
ve Friborgu.
Počet imatrikulováných 1177 (mezi
nimi 106 posluchaček). Švýcarů je
767, cizinců 515. Studuje tu také
řada studentů a studentek z ČSR.
Přijímání posluchačů na vysoké
školy.
Připravuje se návrh zákona o při
jímání posluchačů na vysoké školy.
Způsobilost ke studiu na vysoké
škole se má prokazovati přijímací
zkouškou. K této zkoušce se mají
připouštěti jen uchazeči s vysvěd
čením o závěrečné zkoušce na vyšší
škole střední (výjimka je u Vysoké
školy politické a sociální). Přijímací
zkouška bude upravena podle pova
hy studijního oboru, na nějž se uchazeč hlásí. První rok vyšokoškolského studia má býti rokem zkušeb
ním, v němž se konečným způso
bem zjišťuje způsobilost uchazečo
va. Číslo pravděpodobné potřeby
vysokoškolsky vzdělaných pracov
níků ve státě stanoví vláda podle
odhadu státního plánovacího úřadu
pro jednotlivé obory. Do prvého
ročníku nemá se zpravidla přijmouti
více posluchačů, než dvojnásobek
počtu, určeného vládou. Souhlasíte
s tímto návrhem?
Vzrůst posluchačů na vysokých
školách
je zjevem světovým. Již v r. 1957
byl tento zjev předmětem důklad
ných úvah pro mezinárodní konfe
renci vysokého školství v Paříži. Při
srovnání počtu posluchačů na vyso
kých školách z r. 1915 s lety 1952
a 1955 bylo zjištěno toto zvýšení:
v Anglii o 85% a 82,6%,
ve Francii o 101,4% a 112,5%,
v ČSR o 155,9% a 125,7%,
v USA o 197,5%,
v Polsku o 240,5% a 226,2%.
v Rumunsku 558,1% a 568,9%.
v Japonsku 654,6% a 656.5%.
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Studenti ve dvouletce.
Studentský odbor SČM zamýšlí
akci ..pomoci závodům ve dvoulet
ce“. Studenti se mají dobrovolně
přihlásit k této akci. Jejich seznam
bude vyvěšen ve třídách, aby stu
denti tak byli více pobízeni k dobro
volnosti. Je to dobrý prostředek, jak
zaměstnat studenty, kteří místo stu
dia se věnují jiným zájmům a ne
plní tak své studentské povinnosti.
Ještě prospěšnější by však bylo,
kdyby takoví studenti byli zaměst
náni nejen mimo školní vyučování
— totiž aby vůbec se věnovali jiné
mu zaměstnání než studiu. Studenti
pořádní by pak nemuseli být za
městnáváni jinou prací kromě stu
dia, protože by plně učinili zadost
svému svědomí a své povinnosti
k národu, když by čas mimoškolní
věnovali svému vzdělání a mravní
formaci. Je totiž důležité, aby stu
denti nejen poctivě studovali, nýbrž
aby věděli, proč studují: že vzdělá
ní není jen jejich osobní záležitostí,
nýbrž povinností k národu. Splnění
této povinnosti jistě také patří do
dvouletky.
Z protivné strany.
„Názor, že mravnost záleží v po
slušnosti zákona (mravního), je ve
likým omylem“ (Dr T. v „Českém
zápase“ 15. I. t. r.). „Mravní zákon
neexistuje ... Mravní normy nejsou
před skutečnou mravností, nýbrž
jsou jasným rozumovým vyjádře
ním mravní zkušenosti osobních
vztahů.“ (Tamtéž.)
Nežiji dle mravního zákona, nýbrž
jak žiji, z toho si mravnost vytvá
řím. Vidím v tom i obraz důvodu
založení církve československé: Ne
žiji, jak žít mám. a proto si zalo
žím „církev“ dle toho, jak žiji.
„Odhlasovali církev. Vlastní, ná
rodní, lidovou církev. Podle nejlepšího svědomí a ve shodě s pokro
kem — církev Ježíšovu." („Český
zápas“ 8. I. t. r.)
Zní to paradoxně — „církev Ježí
šova“. Pravda se odhlasovat nedá.
Zůstane pravdou, i kdyby veškeré
lidstvo hlasovalo proti. Církev zalo
žil Ježíš Kristus jen jednu. Nelze
odhlasovat jinou církev Ježíšovu.
Ostatně, jak si odhlasovali svou cír
kev, to říkají sami: „ve shodě s po
krokem“. Ježíš nikde nepraví, že
Jeho církev zestárne, a že se bude
musit založit jiná ..ve shodě s po
krokem“, ale praví:
„A povstane mnoho proroků ne
pravých a svedou mnohé. A poně
vadž se rozmůže nepravost, ustydne
láska mnohých, ale kdo setrvá až
do konce, ten bude spasen.“ (Mat.
25, 11.—13.)
„Zrekapitulovat si pravdy, které
dali církvi zakladatelé — zvláště
Farský — znamená připomínati si
boje.“ („Č. z.“ 8. I. t. r.)
Pravdy, jimiž se církev českoslo
venská řídí, nejsou pravdy Kristo
vy, nýbrž jejich zakladatelů, nebof:
„Žijeme bojem, třeba je to jen
ten obyčejný, všední pomalý krok
celkem bezvýsledných hodin a dní.“
(„Č. z.“ 5. TT. t. r.)
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Válka v poušti. Záznamy britských zpravodajů. Přeložil Ludvík Král
a úředníci britského ministerstva informací. Jako T. svazek knihovny
Dokumenty vydalo r. 1946 nakladatelství Universum v Praze II. Václav
ská 12.
Nemám rád reportážní časopisy a knihy, málo v nich bývá poesie.
Zvláště u střízlivých anglických autorů jí očekáváte málo, a přece.
V r. 1946 vyšly u nás v překladu dvě knihy, které nás potěšily: skvělá
kniha S. Morrella Viděl jsem ukřižování, líčící s neobyčejnou pohoto
vostí i vtipem tragické události předmnichovské v r. 1938 a nyní zá
znamy britských zpravodajů, nazvané Válka v poušti.
Je to kniha dokumentu válečných, v nichž si Čech uvědomuje, jak se
účast českých dobrovolníků ztratila v Africe jako zrno v poušti, ale
i tak jsou všecky ty úžasné pochody Kyrenaikou a Tunisem a boje
u Tobruku. Benghazi a El Alameinu činem všech svobodomilovných
národů, i našeho národa, vidíme-li v Montgomerym a Eisenhowerovi
vyvolené vítěze bojovníků proti zlu. které zaplavovalo i nás i africkou
část světa. Angličané a Američané, to se rozumí, byli v těchto bitvách
vzorem, a jejich zpravodajové si nedali ujít příležitost, aby německá
a italská vojska vylíčila tak, jak si zasloužilo ..německé válečné božstvo“
Rommel a nakonec i splasklý Mussolini. Zkrátka, četba velmi zajímavá,
jak dosvědčí čtenářům citované ukázky. Znamenité fotografie, mapy a
svědomitý překlad sugestivnost četby ještě zvyšují.
Ja-na.
...Tak jako beduín může zjistit ze stop v poušti věk, plemeno a stav
každého velblouda karavany, která prošla kolem, právě tak může Evro
pan s mnohaletou zkušeností získat bohaté informace ze stop automobi
lové dopravy, nebof s výjimkou pohyblivých dun stopy auta v poušti
vydrží po mnoho let. Na některých místech egyptské pouště je ještě
jasně vidět staré stopy motori so váných hlídek z r. 1916. Dlouhá doba,
kterou tyto stopy v písku vydrží, byla jednou z hlavních nesnází, kte
rým musely tyto dálkové průzkumné hlídky na svých cestách nepřátel
ským územím čelit. Jakmile je jednou nepřátelské letectvo spatřilo,
mohlo tyto stopy motorisované kolony následovat, až nalezlo kolonu
samotnou a bombardovalo ji.
Dr Jaroslav Richter: Socialismus a křesťanství. Universum. Praha
1947, stran 50, cena 20 Kčs.
Autor knížky není ani odborný theoretik socialismu, ani theolog,
nýbrž lékař. Tím zajímavější je jeho způsob vidět věci konkrétně a
prakticky.

Dr Miloslav Skácel: Člověk a společnost. Universum. Praha 1946, stran
32, cena 15 Kčs.
Ovlivněn Chestertonem vykládá autor poměr občana a státu, uvažuje
o vlastenectví a imperialismu, věrnosti a svobodě, rodině a výchově.
Dr František Tomášek: První základ výchovy. Velehrad, Olomouc
1947, stran 40, cena 5 Kčs.
Knížka nastiňuje hlavní obrysy náboženské výchovy v prvním sedmi
letí.
. Josef Hronek: Na klíně mateřském. Bohuslav Rupp. Praha 1946. Stran
85, cena 45 Kčs.
Pedagogické zásady o výchově nejmenších na základě pozorování dí
těte, jaké vskutku je.

Jiří Reinsberg: Skaut přemýšlí o Kristu. Bohuslav Rupp, Praha 1947,
stran 63, cena 18 Kčs.
Kristus mluví ke skautům slovy evangelií a jejich skautským jazy
kem. Knížka ukazuje, co je skaut a jaký má skaut být v životě veřej
ném i soukromém.
Domenico Mondrone: Marie Gorettiová. Sestry Neposkvrněného Po
četí v Přerově 1947. stran 31, cena neuvedena.
Životopisný nástin dvanáctileté mučednice za nevinnost, jejíž příklad
způsobí mnoho dobra mezi mládeží.

D. Pecka, A. Pavelka. B. Chudoba: Otázky dneška. Křesťanský realis
mus a dialektický materialismus. Akord v Brně 1946. stran 186. cena
45 Kčs.
Tři autoři pojednávají o dialektickém materialismu s hlediska 'filoso
fického, přírodovědného a historického. Kniha, která se vyrovnává
s marxismem zaujímajíc pevnou základnu křesťanského realismu, je ne
zbytnou pomůckou studentům i všem, kdož v tomto oboru chtějí být
správně poučeni.
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Příspěvky a hádankářskou korespondenci na adresu Jenda Houšť, Bučovice, Nová ul. 6?6.

LITERÁRNÍ KŘÍŽOVKA.
VI. Benda.

Legenda: A. Osobitý způsob vyjadřování
myšlenek: pohřební písně. B. Předložka; egypt
ský bůh slunce. C. Písmeno foneticky; jednání;
přibližně. D. Současný katolický spisovatel;
řecké písmeno. E. Příslovce; bájní pták. F. Krá
čel: člen národa. G. Řecké písmeno; zkratka
Elektrických podniků; slovní projev. H. Před
ložka; výpravná báseň; citoslovce. I. Zkratka
Slávka; stará zbraň. J. Druh básnictví; ruská
národní píseň.
Svisle: 1. Kabaretní výstup; krátká povídka.
2 Část úst; ukaž, zájmeno. 3. Ssavec; asijský
vysoce postavený muž; ital. souhlas. 4. Zába
va; předložka; Evropský liter, klub. 5. Barva;
tmel. 6. Určitý zvuk; točna. 7. Údobí; předlož
ka; káď. 8. Předložka; pes; předložka. 9. Zkrat
ka před lat. letopočtem; spojka. 10. Článek o vě
deckých otázkách, ale bez vědeckého rozboru;
krátká povídka.

Dnes vám přinášíme řešení hádanek celého řešitel
ského turnaje o přebor „ÚSVITU“. Srovnejte toto ře
šení se svým. Tím poznáte nejlépe podstatu jednotli
vých druhů hádanek, takto se je naučíte řešit i tvořit,
řit. To, co se vám zdálo těžké snad, jistě se vám nyní
bude, jevit úplně snadným.
Nuže, zde jsou ona sladká jádra oříšků, ořechů
i kokosů, z nichž tajemnou skořápku jste svým důvti
pem překonávali:
Řešení 1. kola: 1. Silnice. 2. Divá Bára. 3/Velikost.
4. K orbě tuláka — bor Bětu láká." 5. Ráno — Ir a
Nor. 6. Do bažin — doba žní. 7. masa z kuchyně —
má sázku tchýně. 8. Daleká řeka plán — hledá lékaře
kaplan. 9. Kamna ji zas — sází Jan mák. 10. Palma
jak — plá maják.
2. kolo: Křížovka: A. zálepka, záblesk. B. arara,
kur, teror. C. pony, panák, voda. D. ima, Vatikán, sil.
E. sa, bor, k, nad, ko. F. o, bodák, lipan, v. G. vz, div, k. bar,
po. H. ara, kamarád, sup. I. tupá, nával, kolo. J. Edita,
pan, povel, K. lasička, Oravané. C. 2. Kupa sena — na
paseku. 3. Denice, štěp, líska — deště, plískanice. 4.
Sad Alenu láká (S a dále nula ká). 5. Zrána mží tu —
zrá nám žito. 6. Smetana a Dvořák. 7. Slib Anky —
líbánky. 8. Políbila Vítka — polí bílá kvítka. 9. Hla
volamy. 10. Koly — lýko. 11. Přesmyčka — pře s myč
kou. 12. Snivá Anna — stín Víta — SVÍTÁNÍ.

3. kolo: Č 1. Již zase zlátne listí ladných snětí, hněď
s okrem kolem vidíme, a babí léto v sledním slunci
letí, ach podzime, ach podzime. 2. Dostihy v Chuchli.
3. Adame — žádá med. 4. Samova říše — samovařiče.
5. Začala zlá zima — Emil čile leze k mezi — líčka —
MAZLÍČEK. 6. Malí nájemníci — malina jemní cit. 7.
Tiskopis. 8.—9. a) jedle velká (je dle v el, ká). b) povel
katu (po v el, ká tu). Třetí možné řešení je: Véna sle
duje tuláka (vé, následuje tu 1 a ká). Pékné viďte?
10. Piha v líčku — spi, Havlíčku!
4. kolo: 1. Z ráje vina — zraje víno. 2. okraje sta
leje se — mokrá je stále jeseň. 3. Triumvirát. 4. Vita
miny — vítám i nyní. 5.. Svatý Mikuláš. 6. Pravda ví
tězí. 7. Máta voní — nemám cit — omamné víno — no
vá mince — TMAVÉ NOCI. 8. Ucí se Lenka (u čísel
en, ká). 9. Rokle tady je — prokletá Dyje. 10. Mák,
ostré klíny — má kost Rek líný.
5. poslední kolo: 1. Pouštějí — pouště jihu. Po pěti —
poupě ti. 3. Umírá kos — Šumí rákosí. 4. činívá mistr
— hučí nivami strouha. 5. Česká filharmonie. 6. Rád
né laky mám — mámy kalendář. ‘7. Okna naše tři —
rok Nána šetří. 8. Při té ledy — přítel Edy.
Výsledek turnaje přineseme v příštím čísle!

STUDENTSKÁ KATOLICKÁ AKCE V KOJETÍNĚ
dovoluje si Vás pozvali na cyklus přednášek na thema
KŘESŤANSTVÍ A DNEŠEK
v sále orlovny v Kojetíně, o ?. hodině večerní

4. března 1947: Křesťanství, ty a tvá rodina — univ. prof. Dr J. HLOUCH
11. března 1947:

Křesťanství ano — církev ne? — spisovatel prof. Dr S. M. BRAITO

18. března 1947:

Křesťanství a náš zítřek — spisovatel prof. Dr S. M. BRAITO

Hádanky: Kupon č. 9

Zpráva české ligy akademické
Po jednoroční kladné kulturní práci v CLA zacho
váváme v 401eté tradici této organisace tuto tendenci
svých snah i v závěru činnosti uplynulého správního
období. Po zkušenostech důkladně a spolehlivě odvo
zených z aktivní práce i ze znalosti současné kul
turní situace stavíme se za požadavky často uváděné,
ale nedosti důrazné a ve všech souvislostech prosa
zované:
1. Katoličtí vysokoškoláci podtrhují význam kul
turních snah a vzdělanosti, jíž se má dostat vskutku
všem příslušníkům národa podle jejich povahy, a to
nikoli pod dočasnými a proto přechodnými záminkami
dobových frází, nýbrž ve smyslu trvalých hodnot du
chovních a mravních, které udržovaly za všech dob
neochvějné národní vědomí. Kultura nových dob, po
stavená mimo tyto principy a proti těmto principům,
je neupřímná a nebezpečná hra proti opravdovému
smyslu života a práce našeho lidu, jehož národní
kultura je v základě křesťanská.
2. Po té stránce najdou odpovědní činitelé i celá ve
řejnost účinné prostředky, jen organisovat činnost
vychovatelskou, rozhlasovou, tiskovou, činnost umě
leckých souborů hudebních a divadelních, činnost
vzdělávací a osvětovou, zejména nebude-li skresleno
pravé poslání těchto snah a bude-li zachován jeho
smysl v tom, aby bylo trvalým a neustále z nových
pramenů osvobozené bytosti-tryskajícím posílením, co
tradice české kultury a vzdělanosti representuje v sou
těži vzdělaných národů.
3. Poněvadž je mnoho nejasností v zásadách u mno
hých rozhodujících činitelů a víme, že je to z nezna
losti a podceňování realistického myšlení, které svě
tu dala křesťanská filosofie, se vším důrazem poža
dujeme, aby Karlova universita, založená v duchu
křesťanském, dostala profesory a docenty křesťanské
filosofie. Tato filosofie měla v prvotních dobách na
šeho vysokoškolského života vynikající české před
stavitele, zatím co dnes je odkázána jen na fakulty
bohoslovecké a současné české myšlení je většinou
representováno nejasnými odvozeninami filosofického
myšlení cizího a z velké části německého původu.
4. Těchto několik zásadních skutečností, v nichž
jsou zahrnuty podrobnější a. odvozené pojmy našeho
kulturního života, lze uzavřít jasným a otevřeným
projevem nejmladší katolické generace vysokoškol
ské v Praze, které Česká Liga akademická organisuje,
projevem kladné práce podle zásad katolického ná

boženství, v požadavku spravedlnosti vůči víem, ve
zdůraznění trvalé a neporušitelné spolupráce se všemi
vážnými pracovníky ve prospěch národa, státu, nedli*
né republiky Ceskoslovenskél
5. Poněvadž nepožadujeme nic, v čem by nechápají
cí doba mohla spatřovat úsilí o neúměrné výhody ať
jakéhokoliv druhu, trváme tím důrazněji a závazněji
na požadavcích, které jsme vystopovali na cestách
své účinné práce a spolupráce na budování a zabez
pečení pravé svobody, demokracie, rozkvětu našeho
státu a prospěchu našich národů i v harmonii se všemi
ostatními národy v mírul
Kulturní odbor CLA.

VN1VE RHU H • UNIVERNUH

VATIKÁNSKÁ POLITIKA
ZA DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY
VE SVĚTLE PRAVDY
JLC.F. IIILII

KATOLICKÁ CÍRKEV
A MEZINÁRODNÍ ŘÁD
Proč neodsoudil popel Hitlora a Musaolinlhoř
Takto se ptali mnozí za temných let válečnýoh
kdy nebylo dostatek zpráv. A však papcl odsoudil
Hitlera a Mussollniho. odsoud'I všechno bezpráví
a násilí. Na základě bohatího dokumentárního
materiálu staví anglický autor vatikánskou po
litiku do správního světla a vymezuje věčnou
platnost křesťanských zásad pro udríenl míra.
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Program přednášek
vyššího náboženského kursu ve II. semestru 1946-47
Březen.
V Brně:
DUCHOVNI ŽIVOT
přednáší
P. dr. R. Dacík O. P.
smyslů
1 Výchova
a) smysly vnější

V Praze:
APOLOGETIKA
řednáší
. dr. S. Braito O. P.

ř

Církve
1 Známky
všeobecně

Existenciální filosofie
přednáší
P. dr. J. Veselý O. P.

8

Dostojevskij

APOLOGETIKA
přednáší
P. dr. S. Braito O. P.
4 r Známky Církve
AJ všeobecně

DUCHOVNÍ ŽIVOT
PÍSMO SVATÉ
přednáší
přednáší
r. dr. P. Škrabal O. P. P. dr. R. Dacík O. P.

8 oKristus
manželství

on Výchova smyslň
b) smysly vnitřní

ANTHROPOLOGIE
přednáší
prof. Dom. Pecka
QQ Osoba
a osobnost

Existenciální filosofie
přednáší
P. dr. J. Veselý O. P.

|5

Dostojevskij

SOCIOLOGIE
přednáší
P. dr. A. CALA O. P.
tú O hodnotě
a nadhodnotě

PSYCHOLOGIE
přednáší
P. dr. M. Habáň
Náboženské
• 29 Mžitky s hlediska
psychologického

