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výchovný

Časopis

pro katolickou studující mládež

Vychází čtrnáctidenně kromě
školních prázdnin. Studentská
cena čísla: 3 Kčs, předplatné
45 Kčs včetně poštovného, ji
nak 4 Kčs. roční předplatné
•60 Kčs včetně poštovného. Kdo
si ponecná dvě čísla, je pova
žován zá stálého odběratele
ÚSVITU a je povinen před
platné včas zaplatit.
Redaktoři: Profesor Dominik
Pecka a prof. Jaroslav Vrána.
Příspěvky rázu náboženskomeditativního, výchovného, po
učného a pod. zasílejte na
adresu P. Dominik Pecka, Brno,
Grohova 10/12. Příspěvky rázu
beletristického a poesie na
adresu prof. Jaroslav Vrána,
Brno 23, Kohoutovice 196.
Zprávy redakční: Redakce při
jímá jen příspěvky autorů,
kteří své rukopisy doprová
zejí plným jménem a adresou,
i když pudle přání budou uve
řejňovány anonymně nebo
pseudonymné. Rukopisy se
vracejí, přiloží-li odesilatel
frankovauou obálku. Na ruko
pisy nečitelné nebude brán
zřetel. Je žádoucí, aby ruko
pisy byly psány jen po jedné
straně ptmíru. pokud možno
strojem. Hodnotné příspěvky
se honorují. Všechny zaslané
přispěv ky budou v redakčních
zprávách- zhodnoceny, případ
né odmítnutí odůvodněno. Po
sílejte básně, povídky. Črty,'úvany. náladové obrázky, epi
gramy. anekdoty, žerty, há
danky. Fotografie, kresby, ka
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Spolupracovníci! ÚSVIT má
být časopisem studentským i
po stránce výtvarně umělecké.
Chceme v něm tedy uveřejňo
vat Vaše kresby a Vaše sním
ky. Všechny své práce o.ho
druhu, jakož i všechna přání
a všechny rady, týkající se
grafické úpravy Úsvitu, zasí
lejte na adresu: Administrace
ÚŠVITU. Brno - Běhounská Typos.
Všichni se zúčastněte na vý
stavbě našeho časopisu vhod
nou propagací. Cím více bu
deme mít odběratelů, t. j. Čím
větší budeme mít náklad jed
noho čísla, tím větší budou
jeho možnosti. Chceme jistě
všichni; aby náš Jist byl nej
lepší. Budujte i vy ÚSVIT při
hláškami nových odběratelů.

Milí studenti!
Hledejte to. co nás spojuje, vyhýbejte se tomu, co rozdvojuje!
Katolicismus budiž naší pojící páskou, náš Úsvit Vám v tom chce
ukazovat cesty. Redakci velmi potěšilo oddané velikonoční blaho
přání 1 Ústředí katolického studentstva československého v Praze,
i to je pojítko. Díky všem za důvěru, za Vaše osobité úsilí, přispě
vatelé! Dobrý slib, i když veršů zatím jen málo uveřejníme. (V: V.)
Jen pokračujte tak statečně dále! (R. É>.) Představa hvězdné noci je
poetická, jen ji lépe vyjádřit! Pěknou zimní náladu odložíme na
dobu pozdější, jinak verše.památníkové neuveřejníme. (A. D.) Ani
vzpomínkové básně osobního rázu neuveřejňujeme, třebaže je tak
krásná Valše piet ní láska k zemřelé mamince. (L. J.) Proč píšete tak
ostýchavě? (B. J.j Vaše prózy jsou lepší než verše. (P. J.) Jen se vy
jadřujte lehčeji! Zatím odsunuto na pozdější dobu. (K. W.) Povídka
je chudá, verše uveřejníme. (K. V.) Pěkná myšlenka o poslání so
ciálního pracovníka, ale rozvlekle zpracovaná! Jednou ještě, deset
krát znovu a znovu stylisóvai, až z ní vykouzlíte pěkný medailonek! (J. K.) Potěšily nás Vaše perličky, stndenti malí z Prostějova.
I kresbičky jsou vtipné. Jen nečekejte po druhé, až Vás poprosíme
o zvětšení a propracování!

AVeiserův román Světlo hor n nás knižně vyšel, ale na skladě
Jar. Vrána.
patrně již není.

Brno 10. JV. 1947.

k -obrázku na titulní straně:
íreiburg, portál gotické katedrály, foto M. Dočekal (soutěž).
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Milan Hofrajtr:
Jarní výhled.
(Z dalších pěti cen
fot. soutěže.)

R. M. Dacík O. P.:

Potřeba náboženského vzdělání
Bylo už mnohokrát o tomto thematu psáno
a přesto je třeba o něm psát znovu. Nechci říci,
že by se neuznávala potřeba náboženského
vzdělání. Theoretické uznání je mimo diskusi,
prakticky však stále narážíme na nedostatek
náboženského vzdělání i u těch jedinců, u kte
rých bychom očekávali hlubší znalosti ve vě
cech náboženských. Rodinná výchova může
položit hluboké základy náboženského života.
Škola by měla podat theoretický základ. Dnes
však folio může podat velmi málo, protože ne
patrný počet hodin náboženství nemůže, abych
lak řekl, udržovat krok s poznatky, získanými
v jiných předmětech, které jsou ostatně podá
vány mnohdy tak, že působí jen zmatek v du
ši mladého člověka. Je proto třeba, aby si
každý doplňoval náboženské poznatky soukro
mým studiem, navštěvováním náboženských
kursu a přednášek a náboženskými rozpravami
v náboženských kroužcích.
Není pochyby, že dnešní doba klade na kaž
dého věřícího mnohem větší požadavky, než
kladly poklidné doby dřívější. Zvláště vzdě
laný člověk si musí dnes sám sobě odpovídat
na spoustu námitek a mnohdy také druhým,
kteří od něho právem očekávají pochopení a
výklad otázek, které přesahují jejich rozum.
Narážíme však bohužel stále na nedostatek vě
domostí náboženských u naší inteligence, a to
i v těch otázkách, ve kterých bychom mohli
očekávat znalost správného křesťanského sta
noviska. Řekněme třebas jen otázka umění a
katolické mravouky. Zajisté, rozpory, které tu

bývají, mívají také všelijaké jiné příčiny, ale
jsem přesvědčen, že nedostatek náboženského
vzdělání patří mezi nejpřednější. Může ovšem
někdy také skutečný, život pokulhávat za po
znáním, protože člověk je schopen jednat také
proti svému poznání, ale to už je věc vedlejší.
Většinou neznalost zásad katolické mravouky
bývá příčinou mnoha pochybení v praktickém
řádu, tedy i na poli umění a na poli hodnocení
uměleckého díla. Domnívá-li se někdo, že umě
ní je naprosto autonomní, že není jen jednou
ze složek lidského života, nebo domnívá-li se
dokonce někdo, že umění je nejvyšší lidskou
hodnotou, pak ovšem se neshoduje s učením
katolické mravouky. Umění jakožto projev
lidského života, jakožto lidský skutek podléhá
těmže mravním zákonům jako všechny ostatní
lidské skutky a proto nesmí nikdo pohoršovat
uměleckým dílem, tak jako nesmí pohoršovat
žádným svým skutkem. Ostatně tak jako krása
záleží především v souladu, tak ošklivost je ne
dostatek tohoto souladu. Není-li v uměleckém
díle souladu vzhledem k mravnímu řádu, nerespektuje-li umění zákony mravního řádu,
nemůžeme mluvit vůbec o umění. A tak i samo
umění je dotčeno, jestliže odmítá uznávat
mravní řád a jeho normy.
A tak bychom mohli na kterémkoliv úseku
lidského života ukázat, jak neznalost křesťan
ských zásad u křesťanů má dalekosáhlé násled
ky v praktickém životě. Jestliže mohli být tu
a tam katolíci mezi nacisty, jestliže je vidíme
dnes i mezi vyznavači komunistických nauk,
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je to zase jen známkou neznalosti křesťan
ských zásad a jejich aplikace v životě. Papež
odsoudil stejně učení nacistické, které je kraj
ně pravé, jako učení komunistické, které je
kra jně levé. Místo zdravého rozumu a tím více
místo křesťanovo bude uprostřed mezi dvěma
protivami. A tu neběží o otázky politické, pro
tože ty jsou teprve praktickým vyjádřením
neboli konkretisováním myšlenky rozumu. Jde
o to, aby měl člověk nejdříve jasno v základ
ních problémech životních, tedy křesťan aby
rozuměl učení svého náboženství. Nerozumí-Íi
mu, pak se bude potácet jak v životě soukro
mém, tak v životě veřejném mezi různými
krajnostmi. Bude snad v modlitbě, v účasti na
katolických bohoslužbách a oficiální přísluš
ností patřit katolické Církvi, ale v tom nebo
onom úseku svého života bude v rozporu s je

jím učením. Katolické učení je však lakového
rázu, že chce zasáhnout celý život člověka. Ne
chce ho formovat jen ve chvíli, kterou věnuje
Bohu. Jestliže však člověk svůj život rozdělí
na část, řídící se vírou a katolickým učením, a
na část, ovládanou vlastními názory, nelze už
říci, že je opravdu katolíkem.
Je proto zvláště pro studenta, budoucího
inteligenta krajně důležité, aby se nábožensky
vzdělával. Prostá víra bez theologického a filo
sofického vzdělání stačí prostému věřícímu, ne
stačí však věřícímu inteligentovi. Rostou-li vě
domosti v jiných oborech, musejí růst také vě
domosti náboženské, aby tu byl náležitý po
měr. Jinak se budeme stýkat stále s případy
katolicismu polovičatého, protože neuvědomě
lého a nevzdělaného.

Jan Ryba:

Maximum
Nechť mi odpustí všichni, kdož se budou do
mnívat, že se tu chabě pokouším napodobiti
anglické profesory, kteří načínají svůj výklad
anekdotou. Předpokládám-li totiž vaši účast na
letošním hockeyovém mistrovství světa, nechci
tím nastražovati vějičku: ostatně naprostý ne
dostatek vtipu bude i v dalších řádcích jistě
včas objeven.
Poslouchali jste tedy rozhlasové reportáže,
při čemž jste si tu i tam povšimli projevů obe
censtva, nepostrádajících jakési originality.
Mám na mysli zejména skandované provolává
ní číslovek, jímž byla vyjadřována touha po
zvýšení počtu branek. Slýchali jste zprvu de
set, de-set, hned nato tu-cet, tu-cet, potom se
ozvalo volání po mandeli a vzápětí už dav
hřímal dva-cet.
Jakkoli se vám bude zdát mé tvrzení banál
ní a za vlasy přitažené, přece se nemohu ubrá
nit, abych v těchto projevech neviděl aspoň
stínek jedné ze základních skupin lidského sna
žení. Je však nutno vzdát se lákavého lehko
vážného tónu, jestliže má' býti přiléhavěji vy
sloveno, oč jde.
Nuže: učíme se — dejme tomu — cizím ja
zykům, dobře si vědomi, že čím více jich
ovládneme,tím více výhodnějších posic získáme
ve svém povolání, ve společnosti a tak dále. Rádi
bychom cestovali do mnoha různých zemí.
Ovšemže nikoli pěšky. Chceme se totiž pohy
bovat co nejrychleji. A nejpohodlněji. Vstup
me nyní namátkou do jiné oblasti nároků. Tak
třeba potrava. Bylo by trudné, řeknete, živit se
jen chlebem a vodou. Jaké štěstí, že máme
větší výběr. Nemluvě o jídlech jadrnějších,
shledali jsme, že nám už nestačí naše jablka a
švestky, ale že by si bylo přáli i pomerančů a
banánů. Naše potřeby vzrostly. Jejich ukájení
však znamená i větší výrobu. Vydáváme ovšem
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i více peněz a proto se snažíme o větší výdě
lek. Podotýkám, že jsem nezapomněl, že úsilí
o více se neprojevuje jen ve sféře hrubých
potřeb hmotných. Shledáme se s ním i na kte
rémkoli stupni vyšším. (Porovnejme třeba, ja
kou publicitu mohl zajistit spisům své doby
vynález nebožtíka Pi-Šenga a jakou jim zajiš
ťuje moderní rotačka.)
Zdá se však, že se lidem ze všech těch mno
hostí občas zatočí hlava a tehdy se počne pro
jevovat cosi zcela protichůdného onomu úsilí
o více. Vyskytuje se snaha o jediný světový
jazyk, vyrábějí se „kostky4’ polévkové i jiné
(třeba ve způsobě časopisů s výběrem článků
z mnoha novin a knih), provádí se unifikace
zákonů a nařízení, uskutečňu je se normalisace
a simplifikace. ať už myšlení a svobod, či sou
částek a výrobků. Hledá se všelék, který by
zdolal celé soubory nemocí. Snad by sem pa
třila i dělba práce a vůbec specialisace. pouta
jící člověka výhradně k jediné věci, k jedi
nému úseku, stavíc se netečně k ostatním obo
rům činnosti. Zde bychom tedy mohli docela
dobře hovořit o zřejmém úsilí o méně.
Ačkoli jádra obou zjevů (budiž vyloupnuto
z příkladů, jež jsme poněkud nesouvisle naku
pili) vykazují jistou polaritu, přece jsou plo
dem jediného a jednoznačného snažení; dosáhnouti maxima.
Pokusme se zodpovědět si otázku, PROČ to
mu tak je.
Nabízí se nám toto řešení:
Žijeme jen krátce. Řekněme si to složitěji.
Pozemský život lidského jedince probíhá
v ohraničeném prostoru, jehož rozměr se rela
tivně zmenšuje, a to zcela úměrně k růstu na
šich požadavků. Poznání, že mezi zrozením a
smrtí ulpěla tak nepatrná část věčnosti, do
léhá na člověka tíživě. Toužíme po větší účasti

na nekonečnu, než nám chtějí dovoliti meze,
ohraničující naše dny. Pod pružinou oné tou
hy počínáme si v podstatě dvojím způsobem.
Jednak prorážíme zmíněné hradby v tušení,
že většina věcí se nachází vně, anebo kapitu
lujeme před zdmi, považujíce je za nerozbitné
a chceme se přiblížiti věčnosti tak, že členíme

svůj omezený prostor v nekonečnou řadu ma
lých částí, při Čemž je nám lhostejno, zda za
hradbami něco je, či nic.
V obou případech chceme dosažením maxima
vyvážit svou nepatrnost a pomíjivost. V obou
případech usilujeme o jakýsi nejvyšší součet,
jenomže v tom druhém máme za sčítance nuly.

Ze zápisníku starého profesora
Bylo to za okupace. Požární stráž. Spím na
lehátku v koutě. Jen Vláďa a Rostislav bdí.
A nejen bdí, ale přemýšlejí, čím by si ukrátili
čas. Kromě jiných účelů, jež jsou jinak známy,
slouží telefon také k tomu, aby si jím studenti
ukracovali chvíli a zpestřovali svůj jednotvár
ný život. Vždyť co je snadnějšího než vyto
čit číslo rodičů spolužákyně Vlasty, napodo
bit hlas pana profesora z češtiny a postra
šit ubohou máť ozvavší se u přístroje, že
Vlastina poslední úloha se hemží hrubými
pravopisnými a mluvnickými chybami, takže
pan profesor jako třídní bude nucen jí zaká
zat účast na tanečních hodinách. A není-li zá
bavné vytočit číslo doktora Hrachovského,
který insertem v novinách hledá svého terriera slyšícího na jméno Kulich, zaňafat do
telefonu a na rozčilenou otázku pana doktora,
kdo je u telefonu, říci: No, Kulich! A není-li
vtipné zavolat firmu Slunečko a spol., a když
se ozve (patrně tam mají také noční stráž):
Zde Slunečko,’ odpovědět: A zde tma jako
v pytli! A tak. vy mravně rozhorlení účastníci
telefonní sítě, kteří vztekle vsazujete sluchát
ka do vidlic, máte důvod říkat, že tohle se za
vašeho mládí nedělalo. Tohle ne, poněvadž
tehdy byl telefon v začátcích, tatínku a ma
minko, nebo ještě vůbec nebyl, dědečku a ba
bičko!
Poslyšte, jak se rodí hrdina:
„Když mi byly čtyři roky, zjistil jsem, že
v Napajedlích nezastavují rychlíky. Rozhodl
jsem se zakročit. Jednoho dne jsem si stoupl
mezi koleje a máváním čepice jsem přiměl
vlak k tomu, že zastavil — ovšem až těšně
přede mnou. Strojvedoucí sestoupil s lokomo
tivy, přehlédl ihned situaci a vyřídil celý pří
pad tím. že mi dal pohlavek, až jsem sletěl
s náspu. Žádné vyšetřování, žádné hlášení.
Tento strojvůdce mi utkvěl v paměti jako je
den z nejrozumnějších mužů, které jsem kdy
v životě potkal.“ (Josef Šnejdárek. Co jsem
prožil. Melantrich, Praha 1959. str. 13.)
Ten strojvůdce naučil Šnejdárka vyřizovat
věci přímo, na místě, bez oklik, krátkou ces
tou. A snad dal tak základ i k jeho budoucí
dráze vojenské. Kdybychom měli více takových
strojvůdců, měli bychom i více Šnejdárků.
A hlavně mužů.

Někteří sentimentalisté pořád bájí o „matce
přírodě“. Příroda nás živí, pravda, ale jen po
kud v potu tváře si z ní vydobýváme svůj
chléb. Sama od sebe nám skýtá jen trní a bod
láčí, což je něco málo pro osla, ale nic pro člo
věka. Každým krokem se musí člověk mít na
pozoru před tou „matkou“: jinak ho rozdrtí,
udusí, utopí, spálí, umrazí nebo otráví.

Práce Pasteurovy a Kochovy ukázaly, že
v celém životě nás provázejí bakterie. Lidé se
toho polekali a všude cítili bakterie. Jeden pa
řížský hygienik navrhl, jak by měl vypadat
obchod potravinami bakterií prostý. Proda
vači bíle odění ve skleněných skříních sedící
a se zákazníky se mikrofonem dorozumíva^jící, vydávali zboží uskladněné ve sterilisovaných sklepech. Ač ten krám oplýval hygienic
kými a technickými důmyslnostmi, ustal po
čáteční nával brzy, neboť obchod příliš připo
mínal operační sál a lidem to kazilo chuť.
Dělaly se pokusy s rostlinami pěstěnými ve
sterilisované půdě a zvířaty krmenými steril
ní potravou. A ukázalo se. že ani rostliny, ani
zvířata nedovedou žít v prostředí zbaveném
bakterií. Bez bakterií není vyššího života. Ti,
kdož pějí hymny života, měli by chválit ne
viditelné spolupracovníky naše, kteří nám po
máhají žít, bakterie hniloby, rozkladu a pro
měny. Námět hodný Walta Whitmana. Vysuzuje-li kniha Jobova Boží moc ze stvoření
lva, gazely, divokého osla, buvola, pštrosa,
koně, jestřába, orla a konečně nosorožce a krokodila (Job 58, 59—41: 59,40). mohl by moderní
rozjímatel života žasnout nad Boží mocí a mou
drostí ve světě mikrobu. A nejen nad Boží mocí
a moudrostí, ale i nad Boží láskou. A říci s Jo
bem :
Dosud jen z doslechu znal jsem tebe,
nyní však vidí tě oko mé. (42, 5.)

Pořád se myslí, že scholastikové se jen přeli
o slovíčka. To snad platí o scholastice úpadkové. Ale scholastika vrcholná, to jest scholastika
století třináctého, usilovala o přesné rozlišo
vání a zasloužila se o vytříbení pojmů. Mo
derní filosofie pohrdá jemnými scholastickými
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distinkcemi, ale právě proto upadá do mno
hých nejasností a bludů. Tvrdí-li na příklad
dialektičtí materialisté, že všechny útvary ži
vota a jeho hodnoty duchové jsou jen výsled
kem dialektického pohybu hmoty jakožto
jsoucna prvotného, je to tím, že nerozeznávají
příčinu účinnou a příčinu látkovou. Scholasti
kové rozlišují příčinu účinnou (causa efficiens),
látkovou (causa materialis), nástrojovou (causa
instrumentalis), vzorovou (causa exemplaris),
účelovou (causa finalis). Maluje-li malíř obraz,
je malíř příčina účinná, barvy a plátno příčina
látková, štětec příčina nástrojová, krajina nebo
lidská tvář příčina vzorová a konečně peníze,
sláva nebo jiný motiv, který pohnul malíře
k práci, příčina účelová. Jen na základě přes
ného rozlišování příčin je možno přesně určit
vztah ducha a hmoty ve světě a v životě.
Hmotné základy života, výrobní a hospodář
ské vztahy jsou látkovou příčinou lidské kul
tury a civilisace. Její příčinou účinnou je lid
ský duch. Ty hmotné základy života a hospo

dářské a výrobní vztahy však pokládají mar
xisté za příčinu účinnou.
Hořejší příklad s malířem je možno poněkud
doplnit na základě anekdoty z doby, kdy vznikl
impresionismus. Nějací čtveráci učinili tehdy
v Paříži zvláštní pokus. Namáčeli oslu ocas do
různých barev a nastavovali napjaté plátno
tak, aby se osel o ně otřel ocasem. To se dělo
za přítomnosti notáře, který to dějství úředně
ověřil. Mazanici pak poslali na výstavu s ná
zvem Západ slunce na moři. Kritika se rozepěla chválami originálního pojetí, avantgard
ního zpracování námětu, bohatosti invence.
Největší zábava však byla, když strůjcové toho
žertu uveřejnili příslušný notářský zápis. —
Žert neznámých vtipkařů má však i dosah filo
sofický. Obraz světa, jak nám jej rýsu jí dia
lektičtí materialisté, se mnoho neliší od obrazu
namalovaného oslím ocasem. Příčina účinná je
v něm nahrazena příčinou látkovou. Jenže
čemu se tehdy lidé smáli, to nám notáři dialek
tického materialismu hlásají vážně.
P.

Bohumil Pavlok:

Matčina smrt
Tápavě vyšel z kuchyně a naprostou tmou síně po
tácel se ke dveřím. Studený vítr hodil na něj loktuši
tmy, když stanul na prahu. Stará Kubošova chalupa
stála dole u potoka, asi padesát kroku od studánky.
Hned pod chalupou Janovy matky se zabočilo s cesty
doleva a podél keřů lískových ořechů, planých švestek
a trní šlo se travnatou mezí k potoku a odtud, co by
kamenem dohodil, k chalupě. Za dne zdálo se to jenom
krůček. Ale noc závistivě ukryla všechno, co lahodilo
oku a zkracovalo tak cestu, a nastavěla v cestu apo
kalyptické postavy děsu. Vichřice lomozila a řvala
jako smečka divokých šelem, uzavřených v klínu hor.
Když Jan vyšel na cestu, chytla obloha plamenem.
Blesk stíhal blesk, křížily se a přetínaly, světlo siné
se mísilo s rudým. A kdyby hory padly v té chvíli
s rachotem do údolí, nebyl bys uslyšel nejmenší šra
mot, nebyl bys ucítil zachvění půdy. Jen srdce tikalo
přes všechnu bouři, jakoby rozrostlé v chorobný tvar,
po celé hrudi. I v rukou a nohou a na spáncích cítil
jsi jeho zmatené chvění. Tráva, jež jindy dráždila
lýtka šibalským polechtá váním, sápala se po stehnech
rozeklanými jazyky zmije, v mokrém kamení seděly
ukryty ohyzdné nabubřelé žáby, chtějící se přissát
k bosým nohám, a každý keř vztahoval chřestící hnáty
kostlivcovy. Tma nasázela věci do prstenu nekonečné
šíře, když dříve obrousila jejich plochy do grotesk
ních tvarů. A šlehání blesků rozbíjelo svět v ohňo
stroje, aby plamenná nicota vydala zmítající se klub
ka nových, tajemnějších podob. V půli cesty, když Jan
přicházel k potoku, střikl mu do tváře příval stude
ných kapek. Déšť! — Dal se do běhu. Neurčité siluety
křoví ukazovaly mu cestu. Ruce byly pozdviženy před
tělem a odhrnovaly šlehající větvičky. Klopýtal o ko
řeny a chuchvalce drsné trávy, než ho neviditelná
ruka uchopila za nárt u nohy. Padl na tvář do mokré
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trávy a blátivé hlíny. Zděšeně trhl nohou a palčivá
bolest vynutila mu z hrdla zaúpění. Ostnaté trní za
nechalo zakrvácené trhliny na obou nohou, z tváře
žhla horečka. Udýchaně přiběhl ke Kubošům. Na stole
plápolaly dvě hromničky a všichni se modlili. „Ma
minka umírá!“ — vykřikl do jejich modlitby, ale hlas
mu selhal. „Pán Buh s námi“ — vydechla Kubošová,
než si oblékla kabát a přes hlavu přehodila huňatou
přikrývku. Dali mu starý kabát, který sahal až k za
krváceným nártům, na hlavu měch, a vyšli do běsnící
bouře. Déšť padal v těžkých přívalech. Než došli na
cestu, cítil jeho vtíravý chlad po celém těle. Když
přicházeli k chalupě, mohutný plošný blesk ozářil jim
děsivý obraz. Ze dveří vybíhal Karel, jednu ruku při
tisknutou k pasu, druhou pozdviženu před hlavou,
jakoby na ochranu proti bleskům. Z tváře hrůzou
zešedivělé blýštily bělmem vypoulené oči, ústa byla
otevřena bláznivým úšklebkem, ale řeč i dech uvázly
v křečovitě naběhlých žilách hrdla. Neurčité zamru
čení bylo jediným zvukem, který potom ze sebe vy
pravil. Chudák, chtěl asi říci: Umřela! Neboť v ku
chyni naskytla se jim podívaná ještě děsivější. Ze
zmuchlaných peřin a roztřepených černých vlasu zí
rala na ně hořejší polovice popelavé tváře, neživé oči,
skelně matné, nos splasklý a zašpičatělý. Dolejší půlka
byla zakryta'chuchválci nachové krve, která v pruzích
stékala po peřině a po kapkách ještě padala na podla
hu. Průvan, který od dveří dechl na lampu, zamlžil
obraz žlutým přítmím. Zkamenělé ticho přitisklo do
movu na ústa těžkou dlaň. Jenom dřevěné hodiny se
závažím a kukačkou jako pokorné a nebolící srdce
domova rozprávěly se zemřelou o lásce, která nehledá
svého prospěchu, která všechno snáší, všemu věří,
všeho se naděje, která všechno přetrpívá a nikdy,
nikdy nepřestává. To mluvily hodiny k zemřelé a

jenom ona rozuměla. Jan a Karel se krčili na posteli,
ukryti cele pod peřinou, která se jim zdála těžká jako
mokrá hlína. Janem otřásaly vlny horka a zimy, Kar
lem vidiny krvavé smrti. Jan ještě slyšel jedenáct
zakukání, první z nich podobná skřehotání krkavců
a poslední jakoby z hloubi lesa, a potom ho obklopil
roztančeným kolem mumraj překotných snů. Horečně
rozpálené tváře s planoucíma očima braly na sebe
masky kostlivců, jimž z očí zírala beznadějná tma, ale
na jejich vybílené obličeje stříkala náhle odněkud
nachová krev, ulpívající nejvíce na rtech a v podliti
nách usilovně hledajících očí. Tu oživovaly zkostna
tělé obličeje, obklopené spirálami nejbláznivějších
barevných vibrací, ale zdálo se, že vyrůstají z jednoho
těla a že se vějířovitě kupí nad rameny. S pocitem
nevyslovitelného děsu hleděl Jan do těch tváří, a na
jednou to byla Klára, zmítající se na bílých poduš
kách a vztahující k němu vyzáblé ruce, ale ty ruce,
ty byly přece jen nějak podivné, ach ne, to byly ruce
Robertovy, které objímaly Jana jako kdysi matku,
než jeho ústa vyplivla kouřící živou hmotu, ta ústa,
která se tiskla náhle k Janovým, zatím co oči zůstaly
ukryty v dálce, oči malé a žhavé, ženoucí se k Janovi
jako dvě střely, větší a větší, rostoucí mramorovým
bělmem a jako mramor prorostlé keříky rudých cév,
upřené v místo, které bylo naprosto nesmyslné a ne
urči tel né. Byla to Marie, patřící do neznáma, blízká a

přece nepřítomná. Tvář její ztichla, zprůsvitněla, kout
ky úst mluvily o smlčeném štěstí. Byla zalita nadpři
rozeným jasem. Jako měsíc hleděla a zářila, zářila
jako slunce. Ale z prázdna, které drželo její hlavu,
jako drží slepý žebrák falešný peníz na nastavených
dlaních, vyšlehl k jejím rtům klikatý blesk. Tvář
ztuhla v pitomý úšklebek, vypoulené oči šedivěly.
Černé kadeře rozstřikly se kolem, promísené struž
kami krve, které se měnily v plameny, šlehající jí do
tváře. Jan vztáhl proti nim rozevřenou dlaň, ale z ní
vyrostla mu jakási známá hlava, obličej plný klidu
a moudrosti. „Tatínku!“ — vzdychal Jan a vztahoval
k němu obě ruce. Usmál se, ale v tom úsměvu rozplý
vala se jeho tvář podivným světlem, to nebyl už on,
otec, to byla tvář cizí, tajemná, světélkující, rostoucí,
vlnící se čímsi živým, tvář, která mohla být životem
květiny i zvířete, tvář, která mohla být pohybem
oceánů a harmonií hudby, nebof z prohlubenin jejích
rostoucích rysů vytryskovaly praménky mízy a krve
a v soustředných kruzích se vlnily kolem, rozviřujíce
tmu. která se náhle otvírala pod Janovým tělem a do
které nezadržitelně padal. Svíral pěsti i čelisti, ale
padal stále, vždy rychleji a rychleji, dech úžil se
v něm. Každou chvíli čekal, že dopadne, už, už---------- .
Křečovitě zavřel oči. Cítil, jak z něho vytéká moře
tíhy a do očí vstupuje světlo.
(Úryvek z větší prózy.)

Frant. Boštík:

Proč bychom se netěšili . . .
(Vzpomínka na norské studenty.)

Krásný den, třeba již dávno zapadl v propast minu
losti, svítí ve vzpomínce až do pozdního stáří, a jeho
matný odlesk jako vzácná památka zůstává v poklad
nici duše.
Pondělí 24. července r. 1911. V noci před tímto dnem
dorazilo šest Čechů vlakem po bílých, pustých fjeldech
do nejsevernějšího nádraží světa v Narviku. Blížila se
hodina duchů, když vcházeli do města, ale bledý den
se ještě bránil tmám, že bylo možno čisti na ulici a
bylo lze najiti i některý otevřený obchod. Po krátké
polární noci v prostém hotelu pospíšili čeští poutníci
k přístavišti. Malé norské městečko protíralo si za
mlžené oči a hledělo na lesklou hladinu moře a na
vysoké pyramidy hor. v jejichž klínu si hovělo. Drob
ná chaloupka si přičísla mechové kadeře a ozdobila
si hlavu kopretinami. Pod ní v přístavišti dýmal již ze
své komínové lulky poštovní parník honosného názvu
„Jupiter“. Na jeho palubě pobíhala společnost hochů
v sametovém stejnokroji. V rukou tiskli hudební ná
stroje. Bylo to asi 20 studentů ve věku 16—18 let, vra
cejících se z lidových slavností z hlavního norského
města Oslo do Harštatu. Když už vytažena kotva a
loď se chystala na cestu, studenti se postavili do řad
a zahráli národní hymnu. Velebně se nesly zvuky
písně přes zelené blýskající vlny k šedé válečné lodi,
kotvící opodál v družině torpédových člunů a torpédo
borce. Námořníci vytáhli na stožár červenou vlajku
s modrým, bíle vroubeným křížem. Studentská hudba
na poštovní lodi dohrála a zase námořníci se chopili
trubek a spustili jímavou melodii nějaké modlitby.
Všichni plavci, i na člunech vedle válečné lodi, stáli
obráceni čelem k vlajce a smeknuté čapky drželi
v rukou. Těžko bylo lze zdržeti se slz. Zdálo se, že
i hory kolem ztrnuly pohnutím a moře se lehce roze
chvělo. Však již studenti začali veselý pochod a „Ju
piter“ se zaryl přídou do stříbřitých vln.
Opouštíme Narvik. Zasněné městečko zůstává vzadu,
zato před lodí otvírají cestu, podobnou průlivu, strmé
hory, temné jako černošky stojící ve vodě v krátkých

zelených sukýnkách. Na hlavách jim svítí sněhové če
lenky. Ty vzdálenější se zahalují lehkým pláštěm mlh.
Klidné zrcadlo vod se pohybem lodi mírně rozhoupá
vá. Kolébá zlaté paprsky slunce a temné stíny hor.
Loď zmírnila běh a zastavila se u skalnatého ostrůvku.
Hledíme na dřevěné baráky, na zavalité rybáře u pří
stavu a těšíme se z krásy jasného dne v severském
půvabném koutku.
Co to? Náhle se srdce rozbušilo vzrušením. Jsme
doma, ve své drahé vlasti? Loď zahlaholila radostnou
melodií Smetanovy skladby: „Proč bychom se netě
šili ...“ Kolikrát jsme ji slyšeli, zpívali, ale nikdy nás
nedojala tak hluboce jako v cizím kraji, daleko nad
polárním kruhem v kouzelné scenerii mohutných skal
a tajemného moře. Jako čarovná fata morgana zjevila
se nám, Čechům, před očima sličná domovina a po
zdravila naši duši nevýslovně sladkým úsměvem.
„Proč bychom se netěšili...“ Studenti hráli bez not
s vroucím nadšením. Jak se jim odvděčiti za radost,
kterou naplnili naše nitro? Usneseno objednati pro ně
v lodní kuchyni limonádu a zákusky. S potěšením při
jali nečekanou poctu. Nevěděli, že nám českou písní
rozechvěli struny vlasteneckého citu v hrudi. Co pře
kvapovalo, byla nezvyklá obřadnost, s jakou se hoši
dali do pití a do jídla. Všichni zmlkli a smekli čepice
jako k posvátnému úkonu, že bylo možno vzpomínati
na slova apoštola národů: „Buďže jíte, nebo pijete,
neb cokoliv jiného činíte, všecko ke slávě Boží čiňte“
(1 Kor. 10. 51). Když se posilnili, všichni přišli a řadou
podávali ruku s uctivou poklonou našemu vůdci, p.
prof. Karáskovi z Brna.
Parník mezi tím se proplétal Vestvallskými ostrovy,
skjärami (šérami), zbytky to mořem rozhlodané pev
niny. Hlubiny vod, černé, rudové skály, ohlazené brusem ledovců, hejna racků na rozpjatých křídlech
klouzajících vzduchem od oblačných chuchvalců k jis
křivé hladině, vše poutalo lačné zraky a zvyšovalo
sváteční náladu. Někde na temně zelené stráni se rděl
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rubín chaloupky, červeně natřené, a zářila bílá pentle
ledovcové bystřiny s výšky se vrhající do úzké rokle.
Není tu polí, kde by uzrálo obilí, není tu stinných
hájů a výstavných měst. Samá vážná, zasmušilá krása
zježených štítů hor, pronikajících až do oblak a dole
propadajících se v zrcadlovém obraze do závratných
propastí. Smutná, chudá krása, posvěcená starými
zkazkami o bohatýrských výpravách dávných Vikingů
a dnes houževnatých, otužilých a samotářských nor
ských rybářů, neohrožených mužů upřímného a pocti
vého srdce. V drobných přístavech na kamenech če
kají balíky sušených ryb. Hejno nuzných chatrčí s kos
telíkem na úpatí pustých kopců se jistě mnoho neliší
od prvokřesťanských poustevnických osad, laur, jak
je zakládal v egyptské poušti svátý Antonín.
Ilarštat. největší město na lofotském ostrově Hindö,
vynořil se nad vlnami. Studenti se sběhli k lodnímu
zábradlí a nedočkavě vítali jasným pohledem svou
rybářskou metropoli. „Jupiter“ se přiblížil bokem
k přístavnímu molu a studentská kapela vystoupila.
Mezi sporými korunami bříz a tmavých olší se rýso
valo městečko většinou dřevěné s ulicemi, kterých
není více než prstů jedné ruky. K tomu městečku na
výšině vystupoval oddíl seřaděných studentů. V odpo
ledním slunci lesklé nástroje prokmitaly oslnivými
jiskrami a tichým krajem ozval se zase rázný rytmus
pochodu. Byla to opět naše píseň radosti: „Proč by
chom se netěšili...“, kterou vyhrávali. Na odjíždějící
loď do dálky pronikla tesknými vlnami zamžených
tónů a zněla spíše jako tklivá píseň na rozloučenou.
Stáli jsme u zábradlí s rozboleným srdcem.
Už je to dávno. Kde je slunný den pouti norskými
fjordy? Kam se poděli studenti? Snad mnozí už nežijí,
prodělali těžké doby války, ale nezhasla ještě vzpo
mínka na ně, na studenty, kteří svému národu půso
bili čest vzorným chováním a nám připravili čistou,
opravdovou radost, které je tak málo na tomto světě.

Blýskavá hra světla. (Soutěž.)
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Naučili jsme se v poslední době leckterým novým
frázím a jedna z nich se také pokouší vyvolávat nadšení honosným decorem dějinnosti. Připomíná to ne
blahá léta okupace, kdy jsme co chvíli slyšeli „histo
rické“ projevy o „historických“ událostech z úst „his
torických“ velikánů, — a jsme jen rádi, že ta historie
už opravdu patří dějinám a ne přítomnosti.
Ale proč se jen opičíme a hrajeme si s týmiž frá
zemi? Co vlastně chceme říci stálým zdůrazňováním
dějinnosti svých činů? Potřebujeme velikého aparátu
a halasnosti ke každému kročku vpřed. Nehneme
prstem, nebude-li to vyryto zlatém do mramoru nebo
aspoň někde vytištěno. Každému svému úkonu přiklá
dáme cenu a důležitost nesmírnou. A samou nedočka
vostí strkáme Historii do kapes kde co, místo abychom
počkali, až ona se skloní a zvedne, co za to stojí. Snad
mají také trochu pravdy ti. kteří si tu historičnost
tak zajišťují. Historik má totiž náladovou sestřičku
Fortunu a ta jí časem dělá ošemetné kousky. Jen dlou
hý čas někdy stačí opravit a napravit, co rozmarná
Fortuna překroutí. Proto je jistější nečekat a zajistit
se vlastním prohlášením.
Ale žert stranou! Po všem uvažování se musí uznat,
že zrnko pravdy na tom je. Každý čin, i nejnepatr
nější, každá věta, i snad každá myšlenka má svůj do
sah, svůj význam ve všeobecném řádu, a jako ne
patrný článeček dění znamená něco v dějinách. Ty
články jsou různě veliké a různě důležité. Ale je to
moudré, mluvit hned o historičnosti? Není to trochu
nebo hodně divadelní? A stojí snad česká povaha o ta
kovou parádičku? Něco jiného je slavnostní projev,
v němž běží hlavně o řečnický úspěch a řečníkův pro
spěch, a jiná je poctivá řeč, která má dát kus pravdy
a síly druhému člověku do života. Tu není radno si
hrát.
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Kde běží o skutečný zápas, tam člověku málo po
může myšlenka, že se tím zapisuje do dějin. Stejně
každý ví, že jeho jméno jednotlivě těm dějinám patřit
nebude, leda ve výjimečných případech. Statečnosti
a poctivosti je však třeba hlavně v těch neviděných
a nepozorovaných úkonech. Byl by však špatným
psychologem, kdo by se domníval, že idea dějin bude
někomu svítit, až v potu, prachu a ubohosti bude lámat
okamžiky svého šedého, jednotvárného zápasu o každý
den. Člověk z každé iluse vystříliví — a z téhle roz
hodně brzy!
Ostatně neskřípe z té historičnosti náhražkovost?
Tak se mi zdá, že ten výraz „před tváří----------- “ už
odněkud známe. A dokonce dobře známe, byť se i
snažíme, aby hlavně mladí o jeho původním znění už
nevěděli.
Místo „před tváří dějin“ se říkalo dříve — a to
„dříve“ trvalo od dob starozákonních do včerejška —
„před tváří Boží“. To je něco jiného. O tom se musí
mluvit střízlivěji a zní to závazněji.
Dějiny — — —! Dějiny nikoho nesoudí, neodmčňují ani netrestají. Říká se sice, že ano, ale to je ne
přesné vyjádření, chcete-li, snad i básnický obrat.
Člověk, národ, lidstvo nese následky svého jednání,
ale každý vidí, že je v tom něco zákonitého a spra
vedlivého a předpokládá to tedy vyšší sílu a přesažnější rozum, který soudí a hodnotí svrchovaně
každou jednotlivost i souhrn všeho dohromady.
My, křesťané, víme, že tato síla, tento rozum přísluší
bytosti, kterou nazýváme Bohem. Víme také, že naše
činy nebude hodnotit nikdo jiný než právě Bůh. Naše
jména i úkony zapadnou v knize dějin, ale nezapad
nou v knize života, u Boha, u něhož žádný z nás není
pouhou součástí celku, ale bytostí samostatnou, zcela
individuální a plně zodpovědnou. Ať nikdo nenamítá,

že je to v podstatě zase jen hra. jenže křesťan svůj
život hraje před ideou Boha a nekřesťan před nějakou
jinou ideou. Křesťan právě nehraje, ani si nehraje.
Nemluví v přeludech, ale v realitách. Ví, že neexistují
Dějiny, ale pouhé dějiny a že to není nic jiného než
obrovský souhrn malých věcí a jejich spojitostí, mezi
něž patří i jeho činy a projevy. Ví, že absolutní hod
nocení všeho je možné jen před bytostí, která to vše
svým věděním a svou moudrostí může zvážit a že tato
bytost jest Bůh. Ví, že úsudky různých dob o věcech
a událostech jsou velmi nestejné a proto nikterak ne
bude toužit po tom. aby byl vážen a souzen kolísavou
Fortunou.

Křesťan ví, že nežije před tváří dějin, ale před tváří
Boží a že jeho život bude zvážen spravedlivě i ve
svém celku i v jednotlivostech. Příjemné mrazení
z vědomí osobní důležitosti mu to ovšem nedá. Ale
vědomí, že stojí před skutečně Vidoucím, bude určo
vat jeho rozhodnutí, až bude kolísat. Sebevědomí jej
nadnášet nebude, ale zato jej podepře naděje a dů
věra. Do dlouhých řečí se mu chtít nebude, protože
zpokorní. — Ale běda, to je zlé slovo. Nešťastná po
kora! Hrozné slovo! Že by to byl germanismus? Ale
kdepak, ani tvarem, ani obsahem — ale nevím! Není
to přece jen hezčí řečňovat před tváří dějin?
J. K.

Bratři! Víme, že přišla hodina, abychom již ze spánku povstali!
(So. Panel: Tlím. 13, 11. )

Jak smutný obraz nám poskytuje člověk tě
lesně zdatný a silný, jehož odolný organismus
může vzdorovat i nejvážnějším nemocem, ale
jehož duše je zmítána nejtěžšími příboji zla,
je neustále oslabována a ubíjena, až konečně
podléhá: tělo bývá sice zdravé, duše však
chorá.
Máme-li pečovat o své zdraví tělesné, musí
me se starat i o zdraví svého bližního, abychom
se snad od něho nenakazili. Stejně je tomu tak,
jde-li o zdraví duševní: máme-li si uchovat
zdravého ducha, musíme jej zkoumat, posuzo
vat a hodnotit u osob, s nimiž se stýkáme. Snad
žádná nemoc na světě není tak nakažlivá, jako
nemoc lidské duše. Velká část dnešní mládeže
je sice tělesně zdatná, avšak duševně chorá,
ba i zakrnělá. Všecka pozornost člověčenstva
se soustředila na tělo, zatím co lidská duše se
přehlíží a tvrdí se o ní, že je pouze jakýmsi
výronem hmoty — našeho těla. A následek?
Tak se stalo, že většina dnešní moderní mlá
deže špatně pochopila význam sportu a z pro
středku si činí cíl. Většina dnešní moderní mlá
deže byla otrávena nemravnými výstupy diva
delních scén a výstavami, které se prohlašují
za umělecké. Většina dnešní moderní mládeže
našla svou rekreaci v hudbě tak mělkého a
sentimentálního obsahu a své rozptýlení hledá
ve společnosti individuí mravně tak ubitých,
že duše, svedené již s cesty pravdy špatnou
četbou a přednáškami, se zapřádají do sítí zla
takovou nerozvážností, že pozdě přispěchavší
zachránci jsou již takřka zcela bezmocní.
Hledejme příčinu té mravní dekadence a nevymlouvejme se stále jen na to. že je to pouze
samozřejmý následek nedávné druhé světové
války! Mám zato, že pramen všeho vypsaného
zla správně konstatoval ministr školství a osvě
ty Dr Jaroslav Stránský: „Svět zmučila a mučí
právě nekázeň, která jde v patách nevěře —
nemoc dneška je právě mdloba víry. S vírou
neodchází jenom síla, horší je, že odkud unikla
víra, tam hned se zahnízdí pověra, ta mdlá a
zhoubná náhražka víry.“ Skutečnost, že mo
rálka dnešní doby je výslednicí nevědomosti
a neznalosti, vlažnosti a lhostejnosti nábožen
ské, je příliš aktuální, než aby se její konečné
vyřešení oddalovalo.

Ministerstvo školství ještě za vedení Dr Ne
jedlého zrušilo začátkem školního roku 1945-46
povinné náboženství v kvintách a od primy do
kvarty označilo je jen za relativně povinné.
Od podzimu loňského roku je náboženství
v kvintách opět povinné, avšak od prim do
kvart stále ještě jen relativně povinné. Tedy
místo, aby se podpořilo to. co jediné nás celou
hroznou dobu šestileté okupace posilovalo a
sílilo, — náboženství, výkazu je se ze školy, jako
by to byla věc soukromá a ne také záležitost,
týkající se celého národa. Plato napsal, že dří
ve možno postavili město v mračnech, než opa
novat národ bez víry. Toho si musíme být vě
domi všichni, ale především ti, kdož chtějí naše
školství reformovat. Je-li na střední škole až
do oktávy tělesná výchova povinná, je téměř
nepochopitelné, jak to, že předmět, který vy
chovává člověka po všech jeho duševních
stránkách: rozumové, volní i citové, není ve
vyšších třídách středních škol a na odborných
školách vůbec — tedy v době, kdy potřebuje
mládež nej lepší a nej vzornější výchovy — za
řazen jako předmět povinný. Dovoluji si tvrdit
jako student, že dnešní střední škola nevycho
vává, nýbrž jen vzdělává. A jediný předmět,
který nám dává vše, co postrádáme v jiných
hodinách, je pouze nepovinný. Z týdenního
počtu 36 předepsaných vyučovacích hodin není
ve vyšších třídách určena náboženství ani jed
na hodina!
Pečujme o svoji duši tak, jak o ni pečovali
naši předkové: syťme ducha pokrmy, jež za
ručují jeho zdraví, svěžest a nesmrtelnost!
Chraňme jej před všemi infekcemi špatnosti
a mrzkosti! Bojujme proti všem, kdož uklá
dají o zkázu duše, především o zkázu mladé
generace našeho národa! Nechtějme, aby bylo
jednou nazýváno XX. století stoletím nadvlády
těla nad duší, hmoty nad duchem, nýbrž vě
nujme více pozornosti duševnímu zdraví lid
stva a přesvědčíme se nejlépe, že všechny
oběti špatně chápaného sportu, špatného a
zmaterialisovaného pohledu na život vlivem a
vinou filmů, divadel, přednášek a četby a
zkresleného názoru na rekreaci a její nepo
chopení, o kterýchžto případech denně čteme
v novinách, zmizí.
Jaroslav Kuchař.
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R. Turek: JcdtlOU . . .

Jednou, snad jednou,
až pasáček bosý ohlásí léto,
usednu o polích pod památnou jabloň
a budu se dívat, jak širé jsou dálky.

Jednou, ach jednou,
až do ticha veku zašumí země,
budeme snít jak zrající víno
na stráních rodného kraje.
A potom — však potom
najdeme pěšinu bílou
k hranicím obzorů jasných
k tajemstvím radosti vlastní.

L. Bittner: Romance. (Soutěž.)

Vladimír Vondra:

Ouvertura jarní

Bloudícím vzdechem srdce slavičího
do ticha smělý hvizdot jara spad*.

Maličká husopasko, žídoí se Draci —
S kyticí konvalinek ve dlaních
pro dálku světa půjdem do dáli.
Hle — sněhy v slunci zlatém roztály
a Bůh vtělený v zarosený třpyt
jde jarem život láskou naplnit.
A pukl list a srdce v chladné zemi
a láska košatí a roste haluzemi.
Přes rozcestí lásky a naříkání
stařeček Charon svět někam poveze,
— Můžeš mi říci, převozníku, přání,
kolik ti stisklo ruku lidských dlaní,
kolikrát převrhl jsi loďku na jeze
a mne jednou Styxem poveze? —

Blažena J.:

Mládí

A nejkrásnější, co mládí v sobě má,
je touha bojovat!

Mládí je dlaň měkce rozevřená,
mládí je pěst k ráně napřažená,
mládí je smích do ranních červánků,
mládí je pláč, vzlykání za vánku,
mládí je dítě — vlásky rozevláté —
s korálky v ručce a jimi zaujaté,
mládí je děvče se stuhou v šedi skal,
mládí je chlapec — právě si zavýskal —
mládí je dívky tvář v kráse ponořená,
mládí je muž a o jeho očích žena.

L. Bittner: Neklamná známka jara. (Soutěž.)
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K. Vápeníková:

Z procházky

Když jsem byl mlád

A přišlo jaro

V kuličky jsem si hrál

Tenkrát jsem ještě nevěděl
co bych si tak přál
Dnes jsem rád
Že tomu dávno

I když hraji dál
Ve své masce nepoznán

jsem jak ten šašek — svůj a sám.

Alojz Stankovič:

neznámí hrdinovia

O niekolko dní mal Stáno trochu zvláštny
sen. Myšlienky mu stále zaběhávaly k němu,
zatial’ čo sa celkom nepřítomné díval do otvorenej knihy.
Snívalo sa mu. že bol zase na „čaji“. Ako sa
tak zabávali, dotáhly k němu akordy tanečnej
hudby. Poznal to už velmi dobře, tie moderně
tance, ktoré už při prvých taktoch vyvolávaly
uňlio zvláštny odpor. Ale je to možné? Veď aj
jeho otec tam bol. Ba právě on to hrál na klavíri.
A darmo sa díval vytřeštěnými očami, predsa to bolo tak. Biele profesorské prsty ... ktoré
dosial’ vyludzovaly len čarokrásne klasické
skladby na orgáne, že sa každému dych zasta
voval ... A tie udieraly teraz celkom divoko
do klavíra.
Stáno, pravda, pochopil, Čo to znamená. Odišiel rýclile na chodbu, aby sa vyhol tancovaniu.
Ale vedel aj to, že je to márne.
Opravdu, čoskoro prišiel ktosi a oznámil mu.
že ho otec volá. Celý bledý prišiel teda zase
do sály. Klavír ešte stále hučal odpornou ta
nečnou melódiou.
Otec bol velmi vážný. Pozřel přísné na Sta
na. Bol to dobře srozumitelný pohfad, veď sa
táto scéna už neraz opakovala. Ale Stáno predsa nič nepovedal a stál tam bez slova.
— Nevieš, čo je tvojou povinnosfou ?? —
skríkol konečne otec po trápnej chvíli mlčania.
Stáno sa pozřel dookola. Jedna moderna dáma
už vstávala a usmiala sa na něho.
Divoká hudba vrážala mu do hlavy. Cílil,
že červenie. Nervy mu šly prasknúf.
Dáma pristúpila celkom k němu a vyzývavo
hádzala po ňom odporným spoločenským úsmevom. Odpor sa v ňom vystupňoval do krajnosti. Videi, že sa niečo stane, lebo vzdorovité
odhodlanie ho už úplné opanovalo. Rozhodol
sa, že nebude tancovat. Nech sa stane hočico.
Už má dosf tých pretvárok!
Dobře vedel, aké následky to bude mať. lebo
otec nežartuje. Ale nech! Bude trpief za svoje
povolanie a znesie radšej hocičo. ako terno
hrozný pocit napätia, ktorý ho fahal k modle.
Vzchopil sa, meravo sa poklonil dáme, po
tom sa bez slova zvrtol a vzdorné iresol dveřmi.
Viac sily nemal. Ani tofko, aby sbehol dolu
schodmi. Vysílený sa opřel o stenu a celkom
fahostajne očakával katastrofu.
Klavír přestal hraf. Už to začne! Skutočne.
Dveře sa otvorily a vyšiel otec. Ale aké prekvapenie!!! Milo sa usmial na Stana, pohladil ho,
pobozkal a podal mu knihy na čítanie. aby sa
nenudil.
Tento obrat tak naňho zapósobil, že sa vo sne
rozplakal a zob udil.
Odvtedy sa mu sen stále vynořoval v mysli.

Román

Ale silné zaklopanie. A už je po spomienkach...
— Á, vitaj, Viktor! To je pěkné, že si prišiel.
— Ešte sa neteš! Budeš musieť ísf so mnou
na »čaj«.
— Je to nutné?
— Hej. už to vie aj tvoj otec. Ale nebolí fa
náhodou hlava, noha, alebo niečo podobného?
— Bohužiaf, nie. Ale aj tak by to nepomohlo.
No, vďaka Bohu, so spoločnosfou si už dobré
rozumieme.
— Hej. Ja len čakám, kedy niekto z nich pri
de a povie: Páni, dnes naposledy tancujem ...
Idem za kňaza! Už sa staly také případy. Ale
otecko to tuší, lebo posledně začína vymieňaf
našich »vybraných« spoločníkov a spoločníčky.
Teraz uvidíme niektoré velmi smutné postavy...
Občas musíme aj ostrejšie vystúpiť, ináč si tito
noví všeličo dovolia ...
— Uvidíme ...
— Tak, poďine hněď! Vonku sa móžme lepšie
porozprávaf. A tak som to zariadil, že keď sa
budeš v noci vracať. střetne fa Vlado a zreferuje ti o činnosti našich chlapcov. On ich teraz
vedie.
Stáno sa rýchlo obliekol, ohlásil oteckovi a
vykročil. Keď boli hodný kus od domu, začali
sa rozprávaf.
— Stáno, teraz hovor! Ako to stojí s tebou?
— Velmi biedne. Viktor. Je to priamo do
zúfania.... Pomaly už nebude člověka, ktorv
by ma hněď pri prvých slovách »dobromyselne
a priatel’sky« neodhováral. A tie námietky!
Niekedy až hlúpe a celkom si protirečiace. Ni
kdy som nemyslel, že sa dá sostavif proti niečomu tolko námietok. Už ani neviem, odkial to
ludia berú... Ba dokonca mi vyčítajú už i to,
že nenávidím rodičov. že nepomáhám dojná, že
potláčam tělo a málo športujem ...
— Aj to ti už povedali? A prečo si potom
neushovoria s tebou preteky . ..
— ...vela je toho odrazu... stále a stále,
bez oddychu ... stále boje, námietky, překáž
ky. utrpenie ... Prichádzajií chvíle, keď by som
najradšej popustil. . . Aspoň na okamih, kým
si oddýchnem a naberiem nových sil. Netřeba
na to nič urobif... Stačí popustif... Len na
chvílu sa prestaf borif a bif, len na chvil’u
prestaf vzdorovat' — a zvalif sa do toho pohodlia ... To ma už prúd sám bude niesf ... Netře
ba nijakej námahy ... Len to je chyba, že po
tom som už odbavený ... Potom je už neskoro
vracať sa a doháňai .. . Už nikdy nedosiahnem.
čo som stratil ...
— Nie, Stáno! To nesmieš popustif! Do toho
sa iste aj On zamieša. A potom — Viktor sa odmlčal ... — niečo ti prezradím . . . Aj ja pójdem
za kňaza ... Budcm misionárom ...
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Stáno zastal. Obrátil priatefa proti sebe, chy
til ho za plecia a díval sa mu do očí.
Usmieval sa.
Tým svojím jemným, milým úsmevom.
A potom dojaté hovořil slovo za slovom:
— Predsa? Hej, predsa! Vidíš, nie je to žart...
Ale budeme sa aspoň navzájom posilňovat ...
Myslím, že odteraz budeme takí kamaráti, ako
nik na svete ...

3
Čo by som hovořil jazykmi ludskými i anjelskými, a nemal by som lásky, bol by
som ako zvučná med a ako cvendžiaci
cymbal. A čo by som mal proroctvo a po
znal všetky tajomstvá a všetku vedomosť,
a čo by som mal všemožná vieru tak, že
by som hory prenášal, a nemal by som
lásky, nič nie som. A čo by som rozdal
chudobným na pokrm všetok svoj majetok a čo-by som vydal svoje tělo tak, aby
sojn zhorel, a nemal by som lásky, nič mi
neosoží. Láska je trpezlivá, je dobrotivá,
láska nezávidí, nekoná Tahkovážne, nena
dává sa, nie je cti bažná, nehťadá svoje
vlastně, nerozdrážduje sa, nemyslí zle,
neraduje sa neprávosti, ale teší sa pravdě;
všetko znáša, všetkému verí, všetko dáfa,
všetko pretrpí. Láska nikdy nepřestává.
I ked proroctva přestáná, alebo jazyky
pominu, alebo veda, vyhynie... A teraz
ostává viera, nadej, láska, to troje; ale najviičšia z nich je láska. (L Kor. 13, 1—13.)
— Niekedy třeba byť a j přísný, azda i tvrdý.
Ale veď ide o dobro našich chlapcov, — počul
Stanov otec od pána továrníka, keď mu včera
ten vykládal, ako bol nútený siahnuť na Vikto
rovu korespondenci u.
— Hej, třeba byť aj krutý, keď ide o ich
dobro, — opakoval si stále a dal sa do prehliadania Stanovej knižnice. — Hm, hm. Samé sva
té knihy! To sa musí zhabať
Potom přišly na rad časopisy, ba i zásuvky,
kde mal uložené školské knihy a sošity.
— A čo je toto tu? — vytiahol pán profesor
jeden sošit zabalený tak, ako ostatné, ale bez
nápisu. Prolistoval ho ako ostatné, ale při ňom
sa zarazil. Strany sošitu boly husto od hora až
dolu popísané drobným písmom. písaným vel’kou rýchlosťou. Len kde-tu bola medzera s dátumom.
Pán profesor so záujmom ešte raz prezrel doš
ky i prvé listy, ale nikde nič. Ani nadpisu ani
měna. Začal letmo čítat niekoTko riadkov.
— Hej. predsa je to denník! To je ale vefa.
Kedy to len inohol písať?! Azda v škole, cez
vyučován ie?
Začal ešte raz pomaly listovaf. Kde-tu sa za
stavil a prečítal niekolko odstavcov podrob-
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nejšie. Uběhla hodná chví fa, a pán profesor
zbadal, že ho začínajú bolieť nohy. Sadol si so
sošitom pohodlné do křesla. Potom zasa prelistoval prvé dni a hfadal dátum. kedy sa začaly
boje... To ho zaujímalo.
Dňa ...
... Po oteckových rázných slovách áplne sa
přetvořilo moje vnátorné, duševrtž rozpoloženie.
Videi som sa už dopředu v kruhu zábav, tancov, modernej spoločnosti. Videi som, ako hynie
moje povolanie, ako klesám stále hlbšie a hlbšie.
Videi som, že teraz prichádza na mňa etapa
utrpenia. t rp, Stáno! Len trp! A neukazuj to
navonok. Nehovoř o tom druhým, ba raduj sa
a bud veselý pri tom, aby nik nemal tušenia, čo
sa odohráva v tvojom vnátri.
Akí blízki se mi stali teraz všetci trpiaci.
Ako rád som dával žobrákovi, aby aspoň on
bol šťastný. Ako usilovné som potěšoval zarmútených spolužiakov, aby sa aspoň oni těšili, ked
už ja nemožem ...
Niekedy by som rád vykríkol do celého svě
ta: »Pozrile sa ludia, páni a dámy, na mňa! To
ie ten najtragickejší případ! Mali by ho ukazo
val v cirkuse. Viete, čím on bude??? Tri ottržní
ky za tým! Smejete sa? Cha-cha-chá. Len sa
smejte! I ja sa smejem. Rozumí ete? Neviem sa
dokonca zdržaf smiechu. Cha-cha-chá, budem
rehoťnikom! No, prečo ste přestali? Len dalej.
smejte sa! Vidítes vám nik nebránil vo vašom
šťastí. A čím som já? Tri velké otázniky.
Dňa...
Boj katolíka musí byť bojom lásky.
Dňa ...

... a čo, ak io bilde trvat celý mesiac? Alebo
oiac? Rok, dva roky, tri roky? Či to vydržím?
Otecka mám tak rád, ako azda máloktoré dieta.
A proti němu mám teraz bojovat? Veď to ne
vydržím! Už teraz sa stále zmietam v bolesti!
Hráza! Bií sa s láskou, s láskou útočit i bránit'?
A nedat sa pri tom zvábiť luxusom, svetom, pře
pychům, radostami, ktoré mi stále taliajá před
oči. Ach! To je veta bez oddychu!
Bože! Ako to hovořím?! Veď sa dávám unášat priamo zúfalstnom, keď by som sa mal
vlastně těšit. Či som Ťa neprosil už tolkokrát,
aby si mi doprial aj trápenie, tarchy, aby som
mohol niečo znášať a trpiet pre Teba?! Kot ko
kr át som sa aj pokusil volat, keď som oplýval
radosťou: »Už dost. Pane! Dost bolo radostí!
Pozři, kolkí trpia! Ulav radšej im 'a daj i mne
trocha bálu, aby som Ti aspoň to málo obě
toval.«
Teraz si ma vyšly šal. Teraz si mi nalial máličko bolesti. Teraz mám možnost trochu trpiet,
mám možnost bojovat. Raduj sa a spievaj Te
Deum...
Hej, boj! Boj, boj! Stále boj. Už len to cítím.
To je vlastně život! Načo hovořit: svět, Tudia,
překážky, načo život, radosti, pokušenia? Načo
totko slov? Stačia tri obyčajné písmeny: Boj!
Dna...
Dnes bol otecko velmi nahněvaný. V hneve
mi pohrozil i bitkou:
— I ed keď chceš, mám .aj iné prostriedky
na to! Palicou ti tahko napravím neposlušná
hlavu.
Už som chcel povedat:
— Ano, otecko, veTmi rád budem i trpiet.
Před chvilou si hovořil, že som taký uzavretý
a jednostranný, že mi už len bičovanie chýba.
Vidíš, to by bolo miesto toho.
Bolest' očistuje, zdokonaluje, posvěcuje.
Dna ...
Včera mi dal otecko nové měno: »Šfastlivý
Nový rok.« Hovořil mi:
— Ej, ej, Stáno, ale ti je dobré. Čo ty ešte
vieš o starostiach a utrpení. Stále si len veselý
a usmievaš sa. Pozři sa len do zrkadla. Před
stavuješ člověka, ktorý je so všetkým spokojný
a nič mu nechýba. Keď sa ta pýtám, ako sa
máš, je už len samozřejmé, že odpovieš: Vý
borné!
Ach, aký je to omyl právě u mna. Celý den
ma zožiera duševna bolest a obava, ako to bude
s povoláním. Niekedy sa mi zdá, že som celkom
vykolajený... stále si vytýkám slabá volu
a upadanie horlivosti. Už som celkom zdeprimovaný od nekonečných bojov a duševného napětia. Dokonca som zbadal, že mávám celkom
zvláštně myšlienky, o ktorých sa mi dosiat ani
nesnívalo: Niekedy sa pozerám na život cel
kom cynicky, pohrdavo, inokedy ma preniká.
velká pýcha a tuha po slávě, inokedy by som
sa zasa vykašlal na celý svět a všetkých ludí!
Ale som rád, že som aspoň nie nikomu na tar
chu a každý ma pokládá za slastného. Na to mi
dává On neobyčajne vela milostí...

Otecko, pýtáš sa ma, ako sa mám? Dobré,
hej velmi dobré. Čo mám robit', nemóžem si
predsa dovolit mat sa zle! Ale mal by som sa
lepšie, keby som mal slobodu. Hej, sloboda!
Vieš, otecko, čo je to sloboda? Ja som to už
dávno zabudol. Teraz som vězeň. Ba nie, nie
som vězeň. Som psík na povrázku, klorého
chcete tam tahat', kam sa mu nepáči. Spát
a vstávat móžem len vtedy, keď mi to predpíšeš, robit móžem len to, čo mi rozkážeš, alebo
čo mi zvlášť dovolíš. Čítat' móžem tiež len to,
čo sa tebe páči, aj stýkat sa alebo písat si
s tými, s ktorými mi to ty povolíš. Nemóžem si
vybral' povolanie podlá svojej vole, nemóžem
si ani čas zadelif, ako chcem. Ba teraz musím
sa už i modlit tajné, aby som ťa nedráždil, že
žabíjam vela času. Dnes už nikomu nemóžem
odpovedať na otázky. Móžem len tolko povedaf: »Opýtaite sa mójho otecka, ja už o sebe
dávno nerozhodujem...« A stále za mnou
sliediš, takže všetko musím skrývat před tebou,
aby si azda aj na tom, čo si mi dosial nezaká
zal, nenašiel niečo chybného. Žijem ako zloči
nec, ktorý má zlé svedomie a bojí sa, aby ho
neodhalili. A čo som urobil? Čím som sa previnil? Či je (o azda taká velká chyba, tužit po
dokonalosti?
Len teraz začínaní opravdu chápat, čo je to
utrpenie. Predtým som o tom ani potuchy nemal. Jedinou oporou je mi len dóvera v Jeho milosrdenstvo. Už som celkom odvykol spoliehať sa na seba. Dúfam, že moja odvěká pýcha
dostala smrtelná ránu. V záfalstve už len
k Němu volám: Zachráň ma, Pane, nevidíš, že
hyniem?!
A On len niekedy mi ukáže svoju tvář, Len
niekedy, zriedka. Ale pre mňa je to všetko ...
A vtedy hovoří to isté, čo už celé tisícročia kaž
dému opakuje: Čo sa bojíš, ty malověrný? Či
nevidíš, že som s tebou já?
Stanov otec sa ťažko bránil pobnutiu. Ale
čítal ďalej.
Dňa...
... Cítím v sebe úžasné napětie! Najradšej
by som sa vyzářil na všetkých. Iste spravím
v najbližšom čase nějaká sprostost.
Hrozne ma mrzí a zlostí, keď vidím, ako mu
sím žabíjat deň za dňom. Nikdy som neveril,
že sa dá čas takto ničit'. Lebo skutočne zabíjam,
počujete? Vraždím! Každý večer musím
kričať: Stratil som deň! Zabil som ho... A som
tak bezmocný proti tomu! Nemóžem si celkom
nič počat! Hodina ide za hodinou a stále len
to isté. Návštěvy, kaviarne, kiná, divadlá, zá
bavy, tance, »čaje«, spoločenské večierky, »vý
lety« a tak ďalej a tak ďalej. A všetko sa zase
opakuje. A potom znovu a znovu a zase a
zase... Už keď iné nie, toto ma připraví
o nervy. Prosím vás už, nevraždite tolko! Ne
zábljajte tento drahý čas, ktorý nikdy nedostih
nete. A nezabíjajte mňa! Je to hrozné! To je
vražda! Zrnilujte sa už raz... Je toto život? To
má byť ten život, ktorý nepoznám???
Pane, už len k Tebe ...
(Pokračování.)
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Leopold Krybus:

Vysvědčení bez pětky
Poslali jste mně „Úsvit“, nabídl jsem jej studentu
oktavánu. a ten mně odvětil: „Na to já nemám čas.“
Tak mládnu sám, mladí chtějí stárnout. Sedám v před
stavách do lavice, beru do rukou Ovida a čtu: „Auri
sacra fames“. —
Špulím zbožně rty, profesor čeká jak zajíc nad
mezí, co řeknu. Dim: „Svatá touha zlata“. Nikoliv
žáče, vece on — proklatá žádostivost zlata. No. pro
klínat by pan profesor neměl nikoho — tím méně
vzácné peníze. A letí hodina a přijde v autoru: Na
táhl luk a střelil jej in adversum os, a já překládám:
střelil jej šípem do zadní tváře. Škoda, že před pade
sáti lety nebylo radio, slyšet ten řev mých drahých
spolužáků a opětovanou výzvu pana profesora: „Žáče,
opakujte překlad ještě jednou!“ a pospíchal si sed
nout za katedru, kuckaje se smíchem.
Ta tragikomičnost života! Víte, co je to student na
půl stravy? Dostával snídani, oběd od bytné, zaplatil
10 zlatých měsíčně, ostatní měl z domu. Krušný byl
život těchto ubožáků — na večeři chléb, buchtu, ně
jaký zákusek. Ale mládí překouše i těžké doby, jen
když pan profesor je spokojen, vždyť per aspera ad
astra platí i o studentech. Ale slyšte, rodiče mně
hlásí: Sestra tvá nemůže za tebou do města, nemá po
koje na cestě, my jsme napracovaní, tak v neděli po
kostele přijdi si domů pro chléb a prádlo. Bylo to ke
konci školního roku. Přešel květen, červen, všude
jako v úle, pilně se opakovalo. Práce habaděj -z la
tiny i řečtiny. A tu pan profesor, aby nám opravdu
probral dřímoty, uložil opakovati tři paragrafy z řec
ké gramatiky, ty nejtěžší, a byla tam i památná věta
Sokratova: „Mnozí lidé nic nevědouce praví, že vše
chno vědí, já pak mucho věda, říkám, že nic nevím.“
I cítil jsem v tom čertovinu a věda, že jsem vždy
obětním beránkem třídy — pro jistotu jsem si jemně
tužkou mezi řádky těžké vazby vepsal — a v neděli
za krásného jara jechal ke Kojetínu.
Jsou krásné ty lučiny pod Hradiskem, Bezměrovem
a Kojetínem, tam okřívá ubitá hlava Hanáka v krásné
vonící zeleni. Nevím, kde pan profesor byl na siestě,
zda u Simona, neb v „Maxhofe“ na smetánce, či jinde.
Nervosně drtil svou bradku, což bylo znamení zlo
věstné. „Povstaňte-modlit-sednout-a-poví nám z opa
kování Ošek - větu Sokratovu“. Kdo mu napískal
o mém provinění? Nemožno! A přece, profesor sestuk puje s katedry, kráčí rovnou k mé lavici, bere mou
knihu z třesoucí mé ruky a volá: „Krybuse, co jste
to spáchal!“ Já nečekal, na kolenou volám: Pane pro
fesore, smilování. Profesor si drží bradu, třepe hlavou,
prohlíží cvičebnici, já znovu klekám u stupně a pro
sím: „Jsem chudobný student na půl stravy, mám
staré rodiče, rolníci, unavení, musil jsem sám v neděli
pro chléb a prádlo, vepsal jsem něco do cvičebnice,
ale dělati jsem to neměl.“ „Budiž ti tvá lehkomyslnost
odpuštěna, ale říkám ti, půjdeš na svátek sv. Aloise
ke zpovědi, vyznáš se ze svého hříchu a o svém po
kání mně podáš osobně zprávu!“ Stalo se, odpuštěno.
První ctnost — upřímnost.
Po pěti letech jsme hledali nový byt, ale budouc

Vyšší matematika.
Naši páni profesoři jsou muži sympatičtí. Jednomu
z nich nedávno ukradli auto. Šel to oznámit policii.
Policejní inspektor se ho tázal: „Říkáte, že vaše auto
stálo na silnici a potom náhle zmizelo. Jaképak mělo
číslo?“
„To já, prosím, přesně nevím, ale počkejte, vzpo
mínám si, že to číslo děleno 45 v druhé odmocnině se
rovnalo součtu číslic, z nichž se skládalo.“
A druhý den pršelo.
(Vie étudiante, Monreal, Canada, leden 1947.)
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nost ukázala, že jsme trefili velmi zle. My již „viřtláci“ z vyššího gymnasia, a bytná neřekla maminkám,
že má již dvacetiletou dceru snoubenku, modistku.
a ta že přijde brzy domů. A přišla. Milá, klidná,
srdce měla již cele zadané/ a to bylo jediné štěstí.
„Srdce na špagát“, věděl jsem, běda, kdyby se ma
tička dozvěděla, že se mé srdce rozhoupalo! Jak se
učit a kde se učit? Každou sobotu přijel snoubenec,
háral city, jen jak je před pány sextány vyjádřit?
I dostali jsme rozkaz „na procházku“. Ale kam? So
bota, studium na pondělí, a venku zima — oh — nedivte
se, že ještě po padesáti letech jde po mně husí kůže,
když si na to vzpomenu. Matka rozhodla. Na konci
roku jsme svršky odvezli a bytné nic ani po prázd
ninách. Zůstala bez studentů. Dnes to chápu. Nebyla
by to žena, kdyby nebyla kula krutou pomstu na
nás, i na mne.
Ach. sedmá třído, Vergile, a ty nezáživný Franto
z češtiny do latiny! Bolení břicha šlo na mne každé
pondělí, když profesor, sotvaže se uvelebil, volá:
„Ošek!“ Celá třída se ščuřila — čekali — a dočkali
se. Profesor řval jak tur. — Sedněte si, vy škemralo!
A Ošek si sedl. Jednou, dvakrát, a konference se za
ryla jako meč v mé mladé srdce. Ředitel Višňák
slavné paměti zaryl své krásné oči v mou ustrašenou
duši a svým barytonem spustil: V dnešní konferenci
byli káráni a napomínáni tito žáci. Jedna, dvě, tři. a
letí třídou i jméno mé. Ošku, Ošku, co se to s vámi
děje! Ještě štěstí, že třídní byl dějepisec! Bouře pře
šla jen v mém nitru. Šlo se dále.
Vergil povídá: Ingemuere Juvenci — já soukám bá
snický projev — zasténali býčkové — profesor: Za
řvali voli — škemralo. Vergil píše — flavi erines —
já loudím strunu poetickou — děvčé zlatovláska —
profesor — zrzoň to byl — a sedněte si!
Poštovská herka nemohla být tak ubita jako já —
septimán — zlovůlí profesorovou. Každý den jsem se
svědomitě připravil, překladů jsem neznal, vše ze
slovníku, a taková pohroma! Bože můj, radio volá:
Heslo naší dvouletky — vysvědčení bez pětky, a já
jsem jich v roce 1891 do vánoc slízl patnáct! Všeho
moc škodí, já propadl, vidím to jako dnes — únor.
Sedmého. Vstoupí pan profesor Broner do třídy a
s vlhkým okem sleduje mou lavici — stojím jako hříš
ník — přijímám s pláčem vysvědčení a ubírám se
domů. Sněhu asi metr na zemi, fičí a fučí, šlapu
k Svatému Františku, dostihuje mne po boku vlak, nesóucí šťastnější druhy, já si za pokání uložil doplaziti
se domů dvě hodiny cesty. A doma nikdo nic! Matka
nic, otec nic. Ulevilo se mi v duši. Ostatky přešly, já
sbírám své živobytí do rance, loučím se a slyším klid
ná slova matčina: Modli se a uč se!
Brzy poznal profesor zásluhou mého domácího pána,
že byl poštván bývalou mou bytnou. Ví Bůh, že jsem
nebyl „největší lump a karbaník“, jak mu namluvila.
První běh byl ztracen, ale druhý šťastně přeplul k ok
távě.
Ano, vysvědčení bez pětky!

»Kde se narodil František Palacký?« táže se
pan profesor. »Prosím, František Palacký se
narodil — narodil — prosím, v jedné vesnici na
Moravě, prosím, já si nemohu vzpomenout, ale
mám to na jazyku.« Pan profesor: »lak vy
plázněte jazyk, možná, že tu vesnici poznáme
podle kostelní věže.« Půvabná ilustrace k So
kratově nauce o anamnesi.

Proč nelze opakovat některé scény?
Při natáčení vyskytnou se někdy
scény, které nelze několikrát opa
kovat, poněvadž by si vyžádaly pří
liš velikého finančního nákladu.
Většinou jsou to scény, kdy se něco
rozbíjí nebo ničí. Také v nové oku
pační grotesce řež. Jos. Macha ..Ni
kdo nic neví" je jedna taková scéna,
kterou se vám pokusíme popsati:
Představte si divadelní rekvisitárnu.
Takovou malou, nepravidelnou míst
nost bez oken, vklíněnou někde vza
du za jevištěm a zaplněnou od po
dlahy až ke stropu vším možným,
co se jen může na jevišti potřebo
vat. Uprostřed této místnosti stojí
na vysokém podstavci královský
třtin a v něm si hoví nějaký opilý
SA-man (Ed. Linkers) s lahví slivo
vice v ruce. Zezadu se k němu plíží
muž v elektrikářském stejnokroji
(Jar. Marvan) s okovaným palcátem
v ruce. Pojednou se rozmáchne, my
stěží potlačíme výkřik zděšení, — ale
palcát se docela neškodně rozpleskne o hlavu opilce, poněvadž je jen
papírový. SA-man si toho vůbec ne
všimne, jen si narovná čepici. Elek
trikář horečně hledá nějakou vhod
nější rekvisitu, kterou by nenávidě
ného Němce zneškodnil. Tu jeho
zrak padne na dlouhý, ocelový katovský meč. Znovu se rozmáchne,
ale tentokrát utne velký hrozen kři
šťálových lustrů, lamp a luceren,
visících v jednom chumlu u stropu.
Tak tak uskočí před tříštící se skle
něnou zátopou, ale padne do staré
skříně, která se pod jeho náporem
rozpadne v jednotlivá prkénka. A
teprve nyní opilý SA-man pozvedne
kalný zrak od slivóvice, neboť se
mu zdá, že přece jen zaslechl ně
jaký „šramot"! — Tato scéna se jela
hned „na ostro", neboť nebylo mož
no znovu rozbíjet tolik rekvisit. Ale
že se povedla, tomu navsvčdčovala
skutečnost, že i sám režisér a vši
chni spolupracovníci se stěží udrželi
smíchu.
Také ve filmovém atelieru si udělali
„apríl“.
V hale jednoho z hostivařských
atelierů je postaveno divadlo. Di
vadlo pro film „Nikdo nic neví",
který tu natáčí režisér J. Mach. Je
to divadlo se všemi náležitostmi:
s orchestrem, jevištěm, kulisami i
provazištěm. Na jevišti právě zpívá
milostný pár své duo. když se roz
nese zpráva, že je konec. Rozumí se
konec „Protektorátu“. Novina se šíří
jako blesk, je sdělována od úst
k ústům a letí i nahoru do provazištč, kde vyvolá pravé pozdvižení.
Radost je tak nečekaná a přišla tak
rychle, že je nutno nějak ji proje
vit. A tu zachvacuje celé provaziště
spontánní nadšení a k ohromnému
úžasu milostného páru na jevišti i
k nemalému ustrnutí obecenstva
zvedne se celá krajina slunného
Jadranu a letí do výšky, za burácení
bouře a svitu blesků se snese polár
ní krajina, která je opět vystřídána
tropickým mořem, nad nímž se idy
licky sype hustý sníh. Za deset mi
nut se vysvětlí, že zpráva o konci

války je předčasná. A tu slunný
Jadran se opět snese na své místo,
bouře se rázem uklidní a sníh usta
ne jako z udělání. Divadelní hra
pokračuje, dělníci jsou na svých
místech a „Nikdo nic neví“. Tuhle
přírodní kočičinu se podařilo nafil
movat velmi rychle, téměř bez zkou
šek. neboť ji neobyčejně snadno po
chopil všechen technický personál,
který opravdu ..dělal, co uměl“, tak
že to v tu chvíli vypadalo v atelieru
opravdu jako o aprilu.
Natáčejí se tři nové filmy
ze soutěže.
Všeobecná soutěž o dobrý filmový
námět, jejíž konečné hodnocení se
konalo v červnu minulého roku,
dala českému filmu několik původ
ních filmových námětů, z nichž tři
jsou právě realisovány. Je to předně
„Bílá tma" Růženy Fischerové, po
ctěná první cenou, kterou začal již
rež. Fr. Cáp natáčet na Slovensku.
..Portáši“ M. Tomáškové a „Parohy"
M. Paška, které byly poctěny dru
hou cenou, začali natáčet režiséři
V. Kubásek a Dr Fr. Sádek začát
kem dubna v hostivařských atelie
rech.
Film ze staré Prahy.
Jedna z nových barrandovských
hal se proměnila tentokrát z od
osobněného studia v teplý, tichý zá
liv starosvětské romantiky. V tako
vý intimní, zadýchaný a zabydlený
koutek odkudsi z Malé Strany, s dvo
rečkem, utvořeným třemi nízkými
domky s pavlačemi a prejzovými
střechami, s dvorečkem se starou
pumpou a starým kaštanem, který
pamatuje nachýlené postavy jedné
malostranské historie ještě v podo
bě , skotačivého mládí. Odtud přes
nízkou zídku, po níž se plazí loubinec, je výhled do minula: na Malou
Stranu, svatomikulášský kostel, Kar
lův most, na nejmalebnější část sta
ré Prahy, v době, kdy ještě jezdila
koňka a na výlet se chodilo „za
bránu“. To tiché romantické pro
středí, ye kterém se jeho tvůrcům
podařilo vyvolat opravdu kus staro
světské idyly, vzniklo tu pro nový
český film, natáčený podle stejné
půvabných
„Povídek malostran
ských" Jana Nerudy. Film se bude
nazývat „Týden v tichém domě",
jeho režii vede J. Krejčík a v hlav
ních úlohách v něm uvidíme J. Prů
chu jako kupce pana Bavora, paní
Jarmilu Kurandovou, která hraje
jeho ženu. J. Spala v úloze jejich
syna Václava a řadu jiných význam
ných hercu.

Špačci ve filmovém atelieru.
Leckdy v jednotvárné práci fil
mařů nastanou okamžiky, které jsou
vítaným osvěžením celého osazen
stva atelieru. Celého osazenstva,
kromě dvou, tří členů, kteří to pra
covní osvěžení ostatních musí za
platit vlastní námahou.Taková okol
nost nastala, když režisér Krejčík
přistoupil v barrandovských ate
lierech k natáčení scény pro svůj
nový film „Týden v tichém domě“,

v němž Frant. Kreuzmann, který
hraje
malostranského
domácího
pána, „oberoficiála“ c. a k. místo
držitelství, se mazlí se svým miláč
kem — ochočeným špačkem. Pro
tuto scénu bylo třeba vykonat mno
ho příprav. Nejprve rekvisitář pan
Vacín se musel zhostit úkolu opatřit
čilé, živé a nebojácné špačky, kteří
by sehráli předepsanou roli. Potom
nad úsekem pokoje, kde sedí „oberoficiál“, bylo nutno napnout síť. ve
likou několikametrovou rybářskou
síť, aby se špaček pohyboval, kde si
to pan režisér přál a dostal se tak
do obrazu kamery.
A když to bylo hotovo, nastala
vyčerpávající práce přivábit jedno
ho špačka na hlavu pana Kreuzmanna. Dálo se to za pomoci tuč
ných úplatků v podobě moučných
červů, kterým pan Kreuzmann mu
sel pro tu chvíli poskytnout poho
stinství na hlavě. Byla to vyčerpá
vající, nespočítatelně opakovaná
scéna, než se podařilo zachytit ne
nucené „přistání“ špačka na hlavě
domácího pána; celý ten záblesk
toho snímku trval sotva pár vteřin,
ale vyžádal si více energie a dů
myslu, než nafilmování celé řady
nejobtížnějších scén.
Ve filmovém atelieru bylo veselo.
Dne 14. března skončil rež. J.
Mach interiérové natáčení okupační
grotesky „Nikdo nic neví“ v hosti
vařských atelierech. Poněvadž jde
o veselohru vpravdě k popukání, byl
také poslední ateliérový záběr to
hoto filmu sensací sám pro sebe.
Natáčela se totiž scéna, ve které
se opilý SA-man Fritz Heinecke
v podání Ed. Linkerse řítí v dět
ském kočárku po schodišti z divadla.
Nejprve se uvažovalo o tom, pustit
kočárek se schodů prázdný nebo
s figurínou, ale výsledky těchto
zkoušek dopadly žalostně. Filmaři
se totiž domnívali, stejně jako té
měř každý, že kočárek po schodech
opravdu sjede. Ale teprve praxe
ukázala desítky překážek a nečeka
ných komplikací. Kočárek skákal,
padal, převracel se, se schodů sice
sjel, ale nikdy ne po kolečkách. A
tak nezbylo, než kočárek obsadit
„živou náplní", totiž doublem pana
Linkerse, který hbitými pohyby
svého těla kočárek udržel v hori
zontální poloze, a tuto krkolomnou
jízdu úspěšně obsolvoval. Po své
produkci ovšem hezkou chvilku
koktal a stěžoval si zvláště na ne
dokonalé pérováni kočárků jménem
svým i všech kojenců, kteří se do
sud neumějí proti takovému zachá
zení ozvat.

Sestřihy dne.
„Zdravit je slušnost, odpovědět
povinnost.“. Tak se to někdy tvrdívá. To je však málo. Pozdravem se
navzájem vyjadřuje určité přání,
úcta. Zdravím-li jen ze slušnosti,
z povinnosti, je pozdrav prázdným
slovem. Kdosi mi řekl, že nejméně
rád zdraví obchodníka. Odpoví vždy
a člověk prý má dojem, že zdraví
z obchodních důvodů.

195

„Zdař Bůh.“ Pěkný pozdrav. Ale
jen tehdy, má-li svůj obsah, jsem-li
si vědom jeho významu. Oprávnění
pozbývá, redukuje-li se na citoslov
ce. To již není pozdrav, ale spíše
přestupek — užívání jména Božího
nadarmo.
*

Jednou prohlásil jeden náš profe
sor: „Pořádně zdravit nedovedete a
nedivte se proto, když vám neodpo
vím. Kdo nechce, zdravit nemusí.“
„Ohromnej“ profesor, bylo první
mínění. Nakonec to vypadalo tak, že
pan profesor odpovídal na pozdra
vy studentů a studentek tak zva
ných lepších rodičů. Nám, těm oby
čejným neodpovídal. Šel-li s někým,
tvářil se na náš pozdrav cize, a dě
lal, jakoby nás viděl po prvé v ži
votě. Styděl se za nás. Bylo vidět,
že o většinu nás nestojí. Naše sym
patie poklesly. A šlo jen o pozdrav.
Je tu však ještě jiná věc. Pře
vládá mínění v lidu studentském,
že profesor je kazitelcm jejich po
klidného života. Měli patrně až do
sud jen profesory, kteří o studenty
nestojí. Jinak by snad nic podobné
ho netvrdili.
*

Povídá profesor studentům při za
početí vyučování po válce: „Člověk
hned pozná, že začne znovu učit.
Mnozí ho počnou znovu zdravit.“
★
Přišel jsem ke známým. Paní mne
pobízí: „Posaďte se u dobrých lidí.“
„Nemám čas,“ povídám.
„To máte říci: Horších na světě
nenajdu... Je vidět, že nejste ještě
dost ostřílen, dost moudrý.“
Ostřílen nejsem. Snad. Nemyslím
však, že to má nějakou spojitost
s moudrostí. Pouhé nashromáždění
poznatků nečiní ještě člověka moud
rým. Lidé užívají společenských
frází, protože sami na nic vtipnější
ho nepřijdou. Frázovitost, či chcete-li „ostřílenost“, není měřítkem
moudrosti. Spíše lidské malosti.
*
Sentimentální písně, rozplizlé řeči.
Přítel slaví narozeniny. Včera mu
bylo dvacet čtyři let, dnes je mu
dvacet pět. Jak ten život utíká!
Rok života však neproběhl za je
diný den. Ztratil-lis kus života, asi
tak, jako bys jej nežil, ztrácel jsi
jej den ode dne. Prázdnota ztrace
ných let je výsledek prázdnoty ztra
cených dní. Nejen den narození, ale
i každý jiný den, každá hodina jsou
mezníky našeho života.
*

Sofisté dokazovali různé věci. Dů
kaz, že člověk nestárne, lze podati
takto: Má setina vteřiny vliv na
stáří člověka? Nemá. Dělají dvě se
tiny člověka starším? Nedělají. Dě
lají tři, čtyři setiny, desetina vteři
ny, vteřina, minuta, hodina, den člo
věka starším? Nedělají —■ neboť se
tina vteřiny nečiní nikoho starším.
Na setiny vteřin si mohu rozložit
den i století. Proto nestárnu, neboť
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setina vteřiny nerozhoduje. Potud
Dějiny lidstva, ba i dějiny našeho
spekulace. A skutečnost?
národa potvrzují, žé znásilněním ni
Václav.
kdo není uspokojivě převychován,
ne uspokojivě pro sebe, ale ani ne
Z čeho opice?
uspokojivě pro národ...
V 1. čísle nového ročníku „Příro
Nebojím se, že bude tento můj
dy“ z února t. r. se zamýšlí primář projev mylně vykládán. Můj postoj
Dr Lad. Riedl nad dílem srovnávací k národu a státu je dobře znám.
ho anatoma M. Westenhöfera, který Považoval jsem však za nutné právě
„se odklonil dokonage od Darwino tento projev učinit, poněvadž miluji
vy theorie“, třebaže nepopírá vývoj. svůj lid, a i jako arcibiskup mám
Ve
Westenhoferových
vývodech povinnost varovati přede vším, co by
není sice nic nového proti starším mohlo být ke škodě vlasti a státu.“
zkoumáním o anthropoidních opi
UNESCO (United Nations Educa
cích a člověku, ale článek Riedlův
shrnuje „vývoj názorových hledisek tional, Scientific and Cultural Or
o původu člověka“ zajímavě takto: ganisation) je částí organisace Spo
„Odvození člověka z opic je nemož jených Národů, zabývající se otáz
né, třebaže na prvý pohled nezku kami výchovy, vědy a kultury. Čle
šený tomuto dojmu propadá. Cím nové OSN vysílají ročně 5 delegátu
se však hlouběji studuje anatomie, a mimo to UNESCO přizvala k spolu
histologie, embryologie a fysiologie práci i neoficiální kulturní organi
člověka, jeho biochemie, tím více sace. Z katolických jsou to: Mezi
vysvítá, že jde o druh samostatný národní filmová katolická služba,
a že by bylo spíše možno odvoditi Mezinárodní unie ženských katolic
opici z člověka.
kých lig, mezinárodní JOC, „Dílo
K tomu možno poznamenat, že dětství“ a obě sekce PAX ROMANY,
čím více pozorujeme člověka a čím mezinárodní organisace katolických
více jeho chování, zvláště ve veřej studentů, jejímiž delegáty jsou Ro
ném životě, jak se žene v houfech ger Millot za hotové akademiky a
tam, kde mu cinkají penězi, jak tan Michel Charpentier za studenty. Ka
cuje často jako opička na vejcích, tolická Církev není však v UNESCO
nevěda kpdy kam. a jak občas ze oficiálně zastoupena. Na kongresu
sebe rád udělá maškaru nej rozmani UNESCO konaném v Paříži od 19.
tějšího druhu, třebaže byl stvořen XL do 10. XII. 1946 spolupracovali
k obrazu Božímu a ne opičímu, ne katoličtí zástupci úzce s pařížským
považujeme citovaná slova za sen- arcibiskupem a nunciaturou. Při té
to příležitosti byla sloužena v Notre
sační novinku.
Dame slavná mše sv. pro účastníky
Pan president o úlevách posluchačů kongresu s kázáním Msgre Ilochpráv.
walda, člena oficiální americké dele
Pan president pravil, že je to ma gace. Dále přijal apoštolský nuncius
ximum, za něž jít by znamenalo sni a pařížský arcibiskup v oficiální
žovat úroveň university. Při téže audienci delegaci zástupců UNESCO.
příležitosti pravil pan president zá UNESCO a katolické studentstvo.
stupcům Právnické jednoty, že den
Od 19. listopadu do 10. prosince
ně dostává zprávy o přestupování
zákonů. „Nemám nic proti revoluci, konala se v Paříži konference UNES
museli jsme revoluční opatření udě CO, t. j. kulturní a vědecké organi
lat, ale revoluce znamená, že zave sace spojených národů. Pax Romana
deme určitý nový právní řád. a po byla jednou z pěti mezinárodních
dle něho se pak musíme řídit.“ Dále organisací, které byly přizvány
se vyslovil pan president pro zem k těmto konferencím. Na konferen
ské zřízení v republice, odmítl ná cích UNESCO se shromažďují kaž
vrh, aby v nové ústavě naše demo dého roku delegace těch zemí, které
kracie byla nazvána socialistickou jsou členy Spojených národů. Z kaž
dé země je tu delegace pětičlenná.
nebo socialisující.
Delegáti byli přijati také kardiná
Pražský arcibiskup pravil ve svém lem Suhardem a apoštolským nun
projevu, tlumočícím katolické sta ciem Msgre Roncallim. Slavná mše
novisko k otázce zestátnění škol, svátá byla celebrována v chrámu
Notre Dame. Ředitelem UNESCO
mimo jiné:
„Nepoškodí však zestátnění škol byl zvolen profesor Julian Huxley.
naší situaci zahraniční? Nepřísluší Účast zástupců Pax Romany na
mně rozhodovati o této situaci, ale konferencích byla velmi důležitá a
na příslušných místech se jistě do její delegáti byli dotazováni v mno
bře ví, jaká je a jak dalece je vý hých otázkách týkajících se výcho
hodné pro stát, aby byla zhoršena... vy. I sám ideál UNESCO není vzdá
Vždyť myslím, že i všechna ostat len programu Pax Romany. UNES-_
ní náboženská vyznání budou se cí CO dle preambulí svého statutu usi
tit dotčena v omezení své nábožen luje o mír, postavený na základě
ské svobody, a i ona část, jež se ne rozumné solidarity a mravnosti lid
staví kladně k náboženské výchově, ství. Tento ideál je blízký progra
byla by zkrácena v přirozeném prá mu Pax Romany a spočívá úplně
vu všech rodičů na svobodnou vý na spiritualismu, sice dosti syro
vém, ale zato dosti reclaim, aby od
chovu dětí...
Prosím důtklivě a i zapřísahám radil ty členy Společnosti národii.
všechny, kdož teď budou rozhodo kteří nesouhlasí s tím, že UNESCO
vat o novém školském zákoně, aby se staví proti materialismu a po
uvedená upozornění dobře uvážili ... kládá jej za doktrínu nevědeckou.

. . . citujeme
...V tomto letním čase mužstvo hlídek trpělo hrozně podnebím. V let
ních měsících vane obvykle přes libyjské duny horký vítr, jaký
v Egyptě není znám. Stalo se, že jedna kolona byla po tři dny zahalena
oslepujícím pískem. Teplota stoupla tak, že několik mužů dostalo lípal
a pomátlo se. Ve stínu každé skály nebo kamene bylo vidět mrtvé nebo
umírající stěhovavé ptáky.
Z knihy Válka v poušti, vydané v nakladatelství Universum v Praze
roku 1946.
...Mussolini sám chvátal do Afriky, aby mohl v čele vojsk vtáhnout
vítězně do Alexandrie a Káhiry. Pak měl ovšem nějaké nesnáze s vy
světlováním, že přišel jenom na inspekci Benghazi a Derny. Vojenské
kapely, které sem byly zvlášť k tomu účelu dovezeny, bylo pak nutno
všelijak poschovávat. Zvláštní italské technické jednotky, které přišly
s určením vybudovat pontonové mosty přes Nil, nezbylo než změnit
v obyčejné skupiny zákopníků, které kladly miny.
Z knihy Válka v poušti, vydané v nakladatelství Universum v Praze
roku 1946.

Světlo dnešního dne chce také souhlas tvého srdce.
Nač jsou věci krásné, pohrdáš-li ve štvaní za budoucností stále pří
tomností?
Cekat to, co už je, je přílišný nevděk; to je snění o lásce, — abychom
milovat nemuseli.
Není-li tvůj pohled jasný, co uvidíš ze světa?
I k tomu, abychom zaplakali, musíme napřed přijmout nebe, shodnout
se v sobě samých s něčím, co není bolest.
Člověk, který by se nemohl modlit, by ztratil smysl slova a život by
se mu stal tíživějším, než jakákoliv muka.
Jen modlitba přivádí zpět k pramenům slova ty, kteří už znají až
k zoufalství nepřeklenutelnou propast ticha, vyhloubenou mezi bytostmi,
i v lásce.
Ve skrytu svého srdce — potají před sebou samým — každý člověk se
modlí; a je-li vyznavačem pyšného učení, které modlitbou pohrdá, po
kouší se nevědět, že se modlí.
Nemilujete-li. kde najdete sílu k víře? Víra, to je pouze jeden způsob
milování.

Henri Petit: Sois fiděle a ton coeur... Domaine Fran^ais — Messages
1943 Edition des Trois Collines, Geněve-Paris.

Dr Jaroslav Bartoš: Smetanova hudba na gramofonových deskách.
Vydalo 1. P. 1947 nakl. Universum v Praze jako 1. vydání za 85 Kčs.
Hudební kritik Dr Jaroslav Bartoš vydal jako ovoce své práce u firmy
Ultraphon v nakl. Universum knihu, která je v celých třech čtvrtinách
diskografií Smetanových skladeb. Jen soupis nahraných skladeb z nej
populárnější Prodané nevěsty pohltil 44 stran knihy, po ní v počtu na
hraných skladeb následuje Dalibor a pak Hubička. Ostatní opery Sme
tanovy lákaly diskografy méně. 1 pro laika jsou tyto soupisy zajímavé,
od hudebního kritika bychom však očekávali ještě jiná zjištění — která
na př. deska se Smetanovými motivy dosáhla největší obliby, zda to
nebyly spíše jeho písně a skladby orchestrální a pod. To by vyžadovalo
arci studie sociologické, pouhé soupisy deskopisné tu říkají málo. Velmi
zajímavá je prvá část knihy. Autor v ní obeznámil čtenáře s vývojem
gramofonu, s vývojem nahrávání akustického, v podstatě doby Edisonovy, a elektroakustického, které souvisí s obecným rozšířením radia
okolo r. 1925. Podle úspěchů amerických laboratoří soudí autor právem,
že vývoj gramofonové desky půjde k zápisu hloubkovému, čímž se
o mnoho zkrátí délka drážky, která činí dnes u průměrné desky 250 m,

Kancléř university ve Fribourgu
(Švýcarsko)
M. Aepli pozval zástupce Ústředí
katolického studentstva do Říma na
konference Mouvement internatio
nal des intellectuels catholiques, t.
j. mezinárodního hnutí katolických
intelektuálů. Toto hnutí bylo vytvo
řeno na loňském kongresu Pax Ro
many, jako organisace graduova
ných (t. j. již hotových doktorů a
p.) členů Pax Romany. Tyto pora
dy zástupců všech států budou mít
jistě velký význam pro posílení
myšlenky společenství všech údů
Těla Kristova. Toho jest dnes přede
vším potřeba, kdy se sráží indivi
dualismus a kolektivismus v dějin
ném boji.

Křesťanskou filosofii na Karlově
universitě
přednáší pro posluchače všech fa
kult profesor Dr J. Beneš vždy
v úterý od 17—19 hod. na thema
Duch a hmota v theorii poznání.
Přednášky se konají na theologické
fakultě v Dejvicích. Sadová 3. To
místo je poněkud vzdálené ze stře
du města, proto se jednalo o to, aby
přednášky Dr Beneše se konaly na
filosofické fakultě. Jeden přední
člen profesorského sboru této fakul
ty se však vyjádřil při* přednášce,
že nemůže připustit, aby na filoso
fické fakultě se přednášela jedno
směrná filosofie křesťanská. Neví
me ovšem, jak může připustit, že
sám přednáší zaostalou filosofii positivistickou. Má-li na fakultě místo
positivismus, pak by tam měla mít
místo i filosofie křesťanská. Či má
me na naší filosofické fakultě tota
litní systém positivistický? Asi ne
—. protože vedle positivismu se tu
přednáší i marxismus. Oheň a voda
pod jednou střechou. Je totiž dobře
známo těm, kteří se zabývají mar
xismem, jak Lenin „roznesl“ positi
vismus v knize Materialismus a
empiriokriticismus.
Proč by tedy na filosofické fa
kultě nemohl hylomorfismus křes
ťanské filosofie roznášet positivis
mus i marxismus?
Či se skleníková theorie bojí sou
peře?
Katechetské studium při bohoslo
vecké fakultě Karlovy university.
Ze zákona o vysokoškolském vzdě
lání učitelů vyplývá nutnost, aby
i laičtí učitelé katolického nábožen
ství byli vzděláni úměrné vzdělání
ostatních učitelů. Proto při bohoslo
vecké fakultě Karlovy university
zahájilo činnost Katechetské stu
dium. Při ostatních katolických bo
hosloveckých fakultách (v Olomouci
a v Bratislavě) zahájí pravděpodob
ně začátkem příštího studijního ro
ku. Podmínkou přijetí je maturita
na střední škole nebo škole jí na
roveň postavené. Studium je dvou
leté (po dobu platnosti vládního na
řízení o zkráceném studiu na peda
gog. fakultách; pak bude tříleté) a
přednáší se v něm filosofie, funda-
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ment, theologie, věrouka, Starý Zá
kon, Nový Zákon, dějiny, archeo
logie, církevní právo, sociologie,
mravouka, liturgika, katolická akce,
zpěv. slov, liturgie, katechetika a la
tina. Pedagogika se přednáší na pe
dagogické fakultě. Kromě toho je
praxe ve škole. Absolvováním se
získá aprobace pro vyučování ná
boženství na školách I.’a II. stupně.
Kromě těch, kteří se věnují výhrad
ně vyučování náboženství, je zde
výhodná příležitost i pro kandidáty
profesury a učitelství, qby si rozší
řili aprobaci, které dosáhnou na
pedagogické, filosofické nebo pří
rodovědecké fakultě. Některé sku
piny (DZ. PZ. DPH) nebudou mít to
tiž na pravděpodobně malých ško
lách III. stupně dostatečný počet ho
din, aby vytvořil úplný úvazek. Ta
kový profesor by pak musil supletorně učit předmětu, jehož není od
borníkem nebo by si musel doplňo
vat úvazek na jiné škole. Bude-li
mít aprobaci rozšířenou o nábožen
ství. bude mít hodin dost. Kromě
možnosti apoštolské činnosti, jsou
zde tedy velmi výhodné důsledky
praktické. O ubytování a duchov
ní výchovu posluchaček Katechetského studia se stará Katechctská
kolej. Bude-li větší počet poslucha
čů. bude o ně postaráno obdobně.
Veškeré dotazy zodpoví Katechetská kolej, v Praze II. Ječná 33.

„Proč Úsvit?“
Pod tímto nadpisem vytýká sextán D. Hamšík katolickému student
stvu, že je pro ně vydáván časopis
Úsvit. Citujeme jeho větu ze Stře
doškoláka, II., 7., str. 14.: „Proč by
se dnes měli zbytečně tříštit a osla
bovat, (totiž studenti), ba dokonce
vydávat různé časopisy?“ K tomu
bychom chtěli poznamenat: Proč by
tedy měl SCM vydávat tolik druhů
časopisů, na př. Studentského hla
satele (vychází v Plzni) a jiné, proč
by třeba vydavatelství Práce samo
nemohlo vydávat 25 různých časo
pisů (a vydává jich ještě víc!), proč
však právě Ústředí katolického stu
dentstva by nemělo vydávat svůj
časopis? Proč takové nerovné mě
ření? Br. D. H. sám připouští, že
„velká většina z nás jsou také ka
tolíci“. Jen aby to nebyli „fakékatolíci“. A je-li nás vskutku vět
šina, proč máme mít menší práva
nežli nekatolická menšina? Vytýkalo
snad někdy katolické studentstvo
svým nekatolickým bratřím, že tříští
jednotu vydáváním mnoha časopisů?
A ještě něco: Br. D. II. touží po
jednotném šiku středoškoláků. Po
takovém však toužíme všichni. Jen
že nechceme jednotu na papíře, jed
notu umělou a zbytečnou. Skutečná
jednota všech středoškoláků se ne
tvoří jednotným časopisem, ale vě
domím společného cíle! Onehdy
řekl krásně kard. Griffin: „Bratrství
lidí má smysl jen tehdy, je-li zalo
ženo na otcovství Božím.“ Či může
být bratrství bez otcovství? Nejsme
tak naivní.
J. B.
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anebo se na desku jednu bude moci nahráti skladba delšího trvání.
Zajímavá kniha i při katalogovém rázu její větší poloviny! Světový
význam Smetanův si jí zasloužil.
Ja-na.
Jan Racek: Pavel Křížkovský. Prameny, literatura a ikonografie. Vy
dalo nakl. Velehrad v Olomouci r. 1946 péčí Společnosti Pavla Křížkovského v Opavě. Str. 76, 45 Kčs.
Průzkumná studie Jana Racka o P. Křížkovském je velmi dobrým zá
kladem pro monografii o spoluzakladateli moderní české hudby. Dobře
informuje o dostupných pramenech životopisných a ke konci podává
obšírnou tabulku o ikonografii P. Křížkovského. Kromě nejznámější
sochy Fabiánkovy na úpatí brněnského Hradu zaznamenává, mezi por
tréty též obraz na barevném okně vedle hlavního oltáře starobrněnského
klášterního kostela, na němž neznámý autor zobrazil r. 1885 P. Křížkov
ského, jak hraje na varhany.
Ja-na.
David Low: Válka začala Mnichovem. S předmluvou Jana Masaryka
vydalo nakl. „Nová Evropa“ v Londýně r. 1945.
„Briliantu! kreslíř“, jak právem v předmluvě k souboru válečných
satirických kreseb Lowových označuje Jan Masaryk svého anglického
přítele, doprovodil více než v šedesáti kresbách, plných pohybu a karikaturních náznaků charakterových, důležitější události od r. 1958 až po
norimberský soud v r. 1945. Za nejtypičtější považuji Lowův obrázek,
znázorňující „německou turistickou sezónu na Balkáně“ a jiný, na němž
německá armáda je vedena vůdcovskou „intuicí“. Škoda, žé stručné texty
k obrázkům mají velmi četné tiskové chyby pravopisné, tak v patnáctiřádkové předmluvě Masarykově je jich třináct! Některé chyby porušují
i smysl, jako na př. v textu k obrázku, znázorňujícímu vystřídání
ochránce Ncuratha Heydrichem. Zřejmě se tu míní známý notorický
pomocník Himmlerův. kdežto v textu čteme o „notoricky známém po
mocníku Ilimmlera“! Věru. Lowovy kresby si zasloužily méně chatrného
a méně nesvědomitého textu!
Ja-na.

Oldřicha Králíka Olomoucká societas incognitorum, jako zvláštní otisk
z „Osvobozeného Našince“ v Olomouci (roč. 79. a 80.) r. 1947, je cenným
příspěvkem ke studiím o době tereziánské, o níž v souvislosti s Petraschovou společností olomouckou psal doposud nejvíce Mil. Hýsek a jež
zásluhou J. Ludvíkovského se dostává dnes do středu zájmů literárních
historiků na úkor přeceňovaného josefinismu. Není pochyby o tom, že se
všeobecně uzná plynulý vliv reformace a protireformace na naše obro
zení, které připravoval mimo jiné též spanilý jesuita Balbín, i zby
tečnost zdůrazňování Herderova vlivu humanitní ideje na obrozenskou
kulturu českou. Králíkova studie se jen dotýká těchto otázek a má na
mysli jen nepatrný kroužek olomouckých, vesměs němčících a latinčících učenců, z nichž jedni, s Petraschem v čele, byli orientováni ně
mecky a rakouský, druzí, vedeni olomouckým proboštem Gianninim,
byli konstruktivnější v tom, že se soustřeďovali na studium domácích
otázek (na př. kult cyrilometodějský) a přispěli tak k českému bádání
dějezpytnému.
Ja-na.
Stanislav Zedníček: Dopisy Albíně. Jako II. sv. edice Vavřín vydalo
I. P. 1947 nakl. Vyšehrad v Praze s obálkou St. Kolíbala. Str. 72, 54 Kčs.
Nesdílím názory mnohých mezi námi, že o knihách zbytečných a špat
ných raději nepsát, a to nikoli proto, že by kritikové čeští po této válce
neměli podle takových názorů o čem psát, nýbrž proto, že za nejdůleži
tější úkol kritikův považuji dnes stavětí silné hráze zbytečné povídavosti a brzditi záplavu nivelisacc mravní, nivelisace estetické a nivelisace jazykové! Nuže, za zbytečnou publikaci považuji též Zedníčkovy
Dopisy Albíně, na štěstí svým nepatrným rozsahem osmi soukromých
dopisů nevinnou v tom, co tu vytýkám všeobecně. Tisíce a tisíce tako
vých dopisů bylo napsáno za války, a jen málo z nich bylo vydáno jako
dokumenty doby. Proč je vydal Zedníček, někdejší dopisovatel Jitra,
ví sám Bůh, snad v tušení velikých činů, kterými hodlá obdařiti české
písemnictví. LJčelivému žáku Jakuba Demla přejeme hodně zdaru, nic
méně tyto dopisy měly být vydány až někdy v šeré budoucnosti, kdy se
okolo hlavy autorovy bude bohdá skvíti gloriola velikého spisovatele!
V jediném, sedmém dopise, čte se opravdu velmi pěkné vyjádření tvůrčí
touhy lidské, která je darem všech lidí, ale kterou uskutečňovat mohou
jen umělci, a v dopise posledním je něco více než osobní žal. Ale právě
tu je nejvíce prohřeŠKŮ jazykových, svědčících o krátkém autorově
dechu rytmickém (zvratná částice „se“ je nutně zvláště v lyrické próze
tak rozvětvené jako v tomto případě, předklonná, nikoli příklonná),
5. os. pí. slovesa uměti je spisovně jen umějí, nikoli jinak, a pod. Ne
pravdivě i banálně působí obraz na str. 65. „jen v dálce rezivějí opeli
chané zadky pahorků“, frázovité v 5. dopise dvakrát dokonce s osobní
zálibou opakovaný obraz o slovech-ovečkách, „které by še marně tlačily
u zavřené branky úst“, ale dosti! Obálka Kolíbalova je velmi líbivá a
výstižná.
Ja-na.

KOUTEK

HÁDANKÁŘSKÝ
Řídí hádankářský O »Litavan«.

Příspěvky a hádankářskou korespondenci na adresu Jenda Ilousť, Bučovice, Nová id. 6?6.

Milí přátelé, chcete vyhrát pěknou knihu? Nuže, pak rychle na

řešitelský turnaj MIL. SMETANY
1

o 3 knižní ceny _....

jež budou vylosovány mezi řešiteli největšího počtu tajů. Řešení zašlete přímo na autora son
boru M. Smetanu. Kroměříž, Švabinského n. 45, do tří neděl po vyjití tohoto čísla.
i
■

1. Vsuvka *(46)
Drobný klouček medicínu nese,
cestou
*)tkaničky si váže v lese.
F
*
• 2. Ciioslovka.
Mává oněm známým kamarád,
při tom říká: „Plody nemám rád.“

3. Císelka.
t
26456 9756 9783 5313.
pochutná si na něm v lese.
7 2316 13 13296 23926,
když viděla jak je vlekla.
Tam její 105 13962 926190,
uchopil hned tři oblázky, .
hodil, ale snaha marná.
123456 7 8390 však švarná _
dala se hned do křiku.
_hoch ji zranil v koiníku!

4. Rebus.
MLYNÁŘKA
náznak: 411222, 112
Řešení 8 4 4
5. Vsuvka.*)
Mladý tahoun vozík táhne,
na něj ranec svůj vytáhne
*)kejklíř, který bloudí světem,
zábavu by činil dětem.

6. Výpustka.
Dívka z cáru novin čte mi
o poměrech v cizí zemi.

7. Záiněnka (n—z).
Kují pikle mnozí tuláci,
policisté maří jiclvpráci.
8. Obložka.*)
Zvonek v cestu slední začal biti,
*)chlapci, nastane zlé živobytí.
9. Predponka.
Uklidňuje dítě naše Lída,
*)díl drůbeže při tom též pojídá.

10. Zrůdní*) (352)
Stařec trhá v metličku zde proutí,
*)potom ona moje tělo zkroutí.
11. Dotazka.*)
Vladimír Benda.
*)IIlas jakýsi v stínu thuje
poesii recituje.
' 12. Přisítnka.*) (1433)
Jenda ITPŮgf.
Líně nohy nenasyty
po obědě i učněm vstanou,
neboť ví, že za vsí blíže
shlédnou vzácnou podívanou.
*)Blíže toku popravčí je,
jia lešení zvolna stoupá,
trhne krátce a již zrádce .
bez ducha se tady houpá . ..

Hádanky: Kupon č..8

