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ČÍSLO 1. ROČNÍK II. 1947-1948
VÝCHOVNÝ ČASOPIS
PRO KATOLICKOU STUDUJÍC! MLADE2

ÚSVIT

VÝCHOVNÝ ČASOPIS PRO KATOLICKOU STUDUJÍCÍ MLÁDEŽ
Vychází měsíčně kromě škol
ních prázdnin. Studentská cena
čísla: 5 Kčs, předplatné 50 Kčs
včetně poštovného, jinak 6 Kčs.
roční předplatné 60 Kčs včet
ně poštovného. Kdo si pone
chá jedno číslo, je považován
za stálého odběratele ÚSVITU
a je povinen předplatné včas
zaplatit.
Řídí: Profesor Dominik Pecka
a profesor 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.

Slovo na počátku
Začátek školního roku na všech školách je vždy
svědkem pěkných předsevzetí. Studenti vcházejí vždy
znovu a znovu do vrat svých škol jako okřídlení an
dělé, ale brzy křídla svěšují, jeden druhému přistřihují, až se z andělů stávají čertíci a z čertíků čerti.
Opak by se zdál pravdou, když pomyslíme, že se ško
lám říkává s oblibou dílny lidskosti a když škola mla
dého člověka opravdu mění, jak se věří, k lepšímu.
Není to však tak jednoduché, ani jisté, jestliže nám
chování mládeže často vybaví obraz padlých andělů!
Otázku však těmito řádkami řešit nemíním. Chci jen
říci, že v rukou každého studenta katolického bych
rád viděl Úsvit jako znamení uvědomělého mládí,
dotčeného křesťanskou výchovou v rodinách i ve
škole. Ubylo bohužel a ubývá čím dál tím více tako
vých studentů, kteří vstupují do škol sami bez přání
a dokonce přinucení rodičů, takže se zhoršila všeobec
ně nejen kázeň a píle studující mládeže, nýbrž ubylo
i zájmu o jakoukoli ušlechtilou práci, kterou student
konat nemusí. Zkušenost, jakou jsme získali v Úsvitu
během I. ročníku, byla velmi smutná, pokud šlo
o chlapce i dívky posledních dvou tříd škol středních.
Byli to studenti zatrpklí šestiletým nehostinným
ovzduším školským za poslední války, generace, abych
tak řekl, mátožná, bez humoru a radostného vznětu
uměleckého. Jsem přesvědčen, že se zbaví i oni kletby
nedůvěry a že i z nich se přihlásí mnozí k práci
v Úsvitu jako noví učitelé, mladí úředníci a vysoko
školáci. a že se z nich nejeden v budoucnosti stane
uměleckým mluvčím svých vrstevníků. Na počátku
TI. ročníku vás volám všechny k nástupu za krásou,
k vytrvalosti a nadšení pro společné ideály. Nebuďte

malomyslní a hlaste se veřejně k tomu, co vyznávají
vaše srdce!
Z toho důvodu radím, podepisujte svoje příspěvky
plným jménem. Pseudonymů užívejte jen z důvodů
vážných. Ujišťuji, že uveřejníme jen takové příspěv
ky. za které se nebudete musit nikdy stydět! Děláte
práci dobrou a užitečnou. Povídku uveřejníme (Vil
ma). Jen nezazlívej te. když z příspěvku na stejný ná
mět vybereme vhodnější, i když Vaše zpracování je
tež osobité. V dramatisaci námětů pokračujte (O. K.).
Polemik se nelekáme, ale co je moc, to je moc. Nefavorisujeme ani esperanto, ani occidental. Zorné pole
zaměřme již jinam! Též fejton o D. Peckoví neuveřejním, ačkoli Vám slouží ke cti (J. K.). „Odešly sny“,
ale vrátí se Vám jistě, jen je hledejte! (S. N.) Z Va
šich překladu z Puškinových veršů uveřejníme jen
..Zhasněte tmu“ a příspěvky vlastní (elka). Každý člo
věk. i starší jde někdy kupředu, někdy zpátky (ještě
S. N.). Z námětu „Bezmocných“ by byla pěkná báseň
v próze. Vyhnul byste se tak určitě násilnosti rytmic
ké i rýmové (J. M.). Líbí se mně Vaše tvrdošíjnost,
jste osobitý, ale s výrazem se bijte dále! (J. F.) Im
prese o bílých obláčcích je příliš rozvleklá. Více káz
ně! (A. K.) Pěkný obrázek (V. Ve.). „Tři“ odsouvám,
zatím! (Gemma.) Letnice minuly. A pozor na ..chmýří“!
(J. Ondok.) Báseň ..LT okna“ v 14. čísle a „Modlitba“
v čísle 15. mají zaměněné autory. Autorem ..Modlit
by" je Michal Racek, nikoli R. Dittmanová. Nezapo
mínejte podepisovat každý příspěvek zvlášť svým
jménem! Platí to i o autorovi pojednání o kostelních
písních, z něhož uveřejníme podstatnou část, až se
ohlásí!
;
J. V.
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Elegantní a trvanlivá pánská obuv

Při návštěvě Třebíče

z továrny

neopomeňte navštívit!

Culkovu cukrárnu

Vincenc Pech

•

Třebíč — telefon 231

Třebíč — telefon 216

A. Motyčková

T. Nahodil a spol.

MODISTKA

•

Třebíč — Morava

STOLAŘSKÝ ZÁVOD

TOVÁRNA NA OBUV

Irebic

Hospodářské družstvo
a mlýn

Karel Holoubek
Třebíč - Podklášteří
Telefon 136

Oděvy REGENT výborně padnou

zapsané společenstvo
s obmezeným ručením

Třebíč

Rolnické mlékařské
družstvo

Frant. Nahodil

Třebíč - Podklášteří

Třebíč, Tovární 31
Telefon 263

slouží dobře venkovu i městu

9

JOSEF PROCHÁZKA

Železo - benzin - oleje - stavebniny

Vašíčkovo železářství

mechanik

PROSTĚJOV - Kostelecká č. 16

KYJOV

DŮM DOBRÝCH SUKEN

AUG.

JIŘÍČEK

FRANTISEK NĚMEC
UZENÁŘ

PROSTĚJOV

,

,

,

- KYJOV

KAREL PETŘÍČEK

.

,

MODNI ZÁVODY J. TOUL

,

v,

MODNI ZBOZI
KYJOV - MORAVA

PROSTĚJOV

V. Hrbáček & Fr. Kysling

Obchod smíšeným zbožím ve velkém i malém

Augustin

KOŽIŠNICTVÍ

Fukala

Prostějov, Olomoucká 10. Telefon 849

FRÝDEK, Masarykovo nám. 17. Telefon 135

JAN SVOBODA

Foto-atelier

OLDŘICH OSINA

obchod smíšeným zbožím
PROSTÉ JO V, Dolní ulice čís. 14

.

KAREL DERRICH

'

továrna na dámské a dívčí pláště
PROSTĚJOV- Šafaříkova^čís. 26

JAN KUČERA.

foto-potřeby
FRÝDEK - ZÁMECKÁ

PAVLA SlROKÁ a spol.
vlněné a hedvábné látky
UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Železo - autosoučástky

zahradnictví a květinářství

ROBERT ADLER

UH. HRADIŠTĚ, Prostřední 128. Tel. 191

Uh. Hradiště - telefon 12

Knihtiskárna LUB. GRAFFE
nást. Jan a Jaromír Graffeovi
V UHERSKÉM BRODĚ, čís. 215

Zadáno č. obj. 7.

Zadáno č. obj. 1.

Zadáno č. obj. 403.

•

textilní dum

SOKOLOVNA Frýdek
i

R. KAPEK A SPOL.
Místek, telefon 462,662,
pobočka Frýdek, tel. 56

ARCHITEKT - STA VITEL

nájemce restaurace

AI. Pavlásek
Telefon 25

Veškerý polštářovaný
nábytek v prvotřídní jakosti dodá Vám

Jan KLEMA
František Hrubý
Místek, tel. Frýdek 492

čalouník
Frýdek - Novákův palác

LEOPOLD FURCH

Bohumír Kurděják

ŘEZNÍK Á UZENÁŘ

cukrář

•

v Místku

•

Frýdek, telefon 82

Výroba jemného pečivá, bonbonů, medového
perníčku a keksů

>

Vždy Vás dobře obslouží firma

Karel Ptáček - Frýdek
• ■

Doporučujeme restauraci

LIDOVÝ DŮM
náj. Jos. Varmuža - Místek
Čejkova č 514 - Telefon č. 563

Telefon čís. 188
Domácí kuchyně, předplatné obědů a večeří

DŮM SUKEN

STOLAŘSTVÍ - POHŘEBNÍ ÚSTAV

BEDŘICH

KAREL REK

BUCEK

MÍSTEK - Nám. 28. října
Podloubí číslo 8 - telefon 467
BĚŽNÍ ÚČET U NÁRODNÍ ZÁLOŽNY V MÍSTKU.

Naše speciality: Pánské a dámské látky,
hedvábí, krejčovské přípravy, pánské klobou
ky a čepice, módní a pletené zboží, výbavy
pro nevěsty.

MÍSTEK
Churchillova 133-tel. 64!

*i

Ml i
Továrna staveb, kování - strojírna

LUDVIK BASISTA
»

X,

velkoobchod? potravinami

Josef STOLAŘ

MÍSTEK, telefon 463

MÍSTEK - Morava - tel. 466

1

»

*

Založeno 1856

„COLLO"
továrna

likérů a konserv

Heřman Löw

•

BERAN

textil

národní správa

MÍSTEK - KOLOREDOV - MORAVA
r

*

FRÝDEK - tel. č. 61

Telefon 405

•

PAVEL OTÄHAL
strojní cukrářství

Zadáno č. obj. 512

V
*

MÍSTKU

Doporučuje svoje kvalitní cukrovinky
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jak jich používat
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Dojíždíme vlakem
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Novotná J.: Večer
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168,
Petr J.: Modré pobřeží
Racek Michal: Bože, ty musíš!
Rokos Luděk: Krajina zrcadlo
Skála Antonín: Hlas domova
Šašková Klára: Ruce
Šlezingerová R.: Modlitba rolníkova
Velen Jaroslav: Na starého profesora nikdo
nevyzraje
Veselkova Věra: S. O. S. (Save Our Souls)
Viskotová Věra: Vteřinovky
118.
A přece v něm byla láska
Vteřina po půlnoci
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Vilma: Sbohem, šátečku!
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Poslední npc tulákova

156
60
70
210
83
160
79
138,
196
16
107
187
159
160
133

174
16
132
161
187
191
11
131
84
162
12

Básně
47
94
118
130
159
172
206
210
173
207
54
135
135
17
60
174
59
10
57
80
58
60
155
212
162
161
187
60

Aspis: Balada
Balada
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Dittmanová R.: Materia
Dominová Anna: Zimní nálada
Dubenský J. S.: Sám
Tušení
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Snílek Loti
Fišer: Dům za městem
Hesse Hermann: Osud
Hulín ský F.: Na cestu
Jabar Pavel: Ženin pláč
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39
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39
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Konal Libor: Barva smrti
58
S1 zy
64
Dědictví krve
165
Nevidíš?
192
Kříž Josef : Cekám
193
Lovell Jerzy: Ze ..Zpěvu o smrti“
113
Machová Zdenka: Podzimní nálada
64
Mario: Beka a osud
155
Báseň
192
Maníš Stanislav: Noc
15
Muraton P.: Balada školní
145
Nováková Slavomíra: Oblaka
65
Srdce na ulici
64
Novotná Jarmila: Romance
195
Pešičková M.: Beka
88
Pospíšilová Anna: Básníkova milá
88
Stipendia
88
Bezejmenná
167
Podhorská Dorota: Intuice
156
Puškin A. S.: Zhasněte tmu ...
15
Pacek Michal: Domovu
39
Pravdivý příběh
65
Vyznání
167
Rokos Luděk: Buď připraven!
167
Rušar František: Vzpomínáš
195
Rutar Zdeněk: Reminisci
157
Sedláček Vladislav: Vzpomínka
157
Neděle
165
Už nikdy
165
Májové nedělní odpoledne 192
Ská^a Antonín: Torso
156
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87
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195
Turek Rudolf: Vítr novinář
64
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165
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59
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64
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194
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65
Píseň
88
Ranní píseň
112
Prosté vyznání
136
Beknou ti —.
165
Rada milujícím
195
---- Zvedněte pěsti! .-------------------------------------- 14
---- Národní
písně latinsky
195
Úvahy a pojednání
D. K.: Kroměříž vás zve
./. K.: Úvaha skoro reakcionářská o myšlen
ce M. Jana Husí však bezpečně opřená
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105
145

Jarka: Úsměv
133
Karen Jiří: Básník a jeho poměr k životu
8
Klement Jan: Český student v Polsku
34
Korb František: Beč
186
Dospívající mládež
144
Pohledy zpět
190
Kriša: Moře, naše moře...
211
Rr.s Pavel: Božnost
157
Kuchař Jaroslav: Abiturient o střední škole
6
Matochová Vlasta: 4800 studentů u NotreDame de Chartres
35
Miroslava-Terezie* Dnešní Francie
81
Člověk před námi
181
Mezi francouzskými stu
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188
m. s.: 17. XI. Šla krajem jeseň truchlivá
55
Pecka Dominik: Ze zápisníku starého pro
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Petr J.: Básník bolesti
154
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40
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41
V elipse
41
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41
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80
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105
Václav: Ať žije škola
106. 129
Vidman Ladislav: Země zázraků a světců
35
Viskotová Věra: Světec a umělec
42
Vrána Jaroslav: Student a literatura
9
Zahradníček Josef: Nad románovými postavami 8
zdesk: Nezbadatelné v člověku ...
41
zdesu: Porozumění
131
---- P. Dr Silvestr M. Braito O. P.------------------- 29
---- Znáte Pier Giorgia?
153

Nové knihy
André Francois-Poncet: Berlín 1931 —1958
Baar J. S.: Skřivánek
Halmes Jakub: Katechismus základních pravd
Kriterio aneb Umění jak
dospěti pravdy
Dr E. Beneš: O školské reformě
Problém alkoholové výroby
a abstinence
Beneš Vojta: Nový řád? Nový člověk!
Dr S. M. Braito: Základy
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Cep Jan: Hranice stínu
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Děravý plášť
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Dr R. Dacík: Mravouka
Prameny duchovního života
Damborská Marie: Staří lidé
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Descartes René: Rozprava o methodě
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27
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50
147
99
99
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50
75
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214
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26
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Dokulil Jan: Tváří v tvář
74
Doskočil Karel: Milosrdenství
100
Dvořák Max: Italské umění od renesance
k baroku
51
Gerelyová Jolana: Dospívajícím dívkám
7b
Grou Jan M.. S. J.: Znaky pravé zbožnosti
112
Habřina Rajmund: Vězeň za dráty
214
Hevenesi Gabriel: Jiskry sv. Ignáce
50
Holinka Rudolf: Svatý Vojtěch
74
Hořká Ludmila: Doma
51
Hroch Karel: Dvacet balónků
148
To byl Toník z Horáčka
215
Hromádka J. L.: Don Quijote české filo
sofie Emanuel Rádi
146
Chesterton Gilbert Keith: Sv. TomášAkvinský 75
Orthodoxie
125
Tajemství otce
Browna
146
Chudoba Bohdan a Vilém Bitnar: Jan Sedlák 26
Chudoba František: Pod listnatým stromem
100
Janouch Jaroslav: Zajatci džungle
122
Kalista Zdeněk: Cesty ve znamení kříže
97
Bohuslav Balbín
148
Tomáš Kempenský: Čtvero knih o následo
vání Krista
50
Klíma Lad.: Vteřina a věčnost
98
Krejza Miloš: Sv. Terezie z Lisieux
147
Křelina František: Jalovčí stráně
125
Kubalík Josef Dr: Papežská neomylnost...
27
České křesťanství
97
Kubeš Konrád M., S. J.: Ve šlépějích Nepo
skvrněné
51
Lesař František: Všude s námi
100
Maritain Jacques: Křesťanský humanismus
98
Tra ja reformátoři
216
Matoušek Kajetán Dr: Řešení školské otáz
ky podle práva při
rozeného
125
Mendigal Louis: Ako založiť studentská
skupinu
215
Merell Jan Dr: Úvod do četby Nového Zákona 98
Mickiemicz Adam: Básně z východu
148
Miklík Konstantin Dr: Pracovní smlouva
75
Mrštíkové A. a V.: Rok na vsi
216
Neubauer Ferdinand: Cestička do nebe
27
Obr Josef: Osoby a místa v evangeliu
215
Ovečka Jaroslav: Svaté přijímání
27
Papini Giovanni: Svatý Augustin
99
Páleníček Ludvík: Z pohádky do pohádky
215
Pius XL: Quadragesimo anno
51. 76
Encyklika o kresťanskej výchove
mládeže
76
Poul Josef: O křesťanské rodině
76
Rat koš Peter: Sv. Cyril a Metod
76
Sv. Frant. Saleský: Úvod do zbožného života
98
Schaller Marian: O. S. B.: Svatý Benedikt
26
Skácel Miloslav Dr: Filosofie práva
75
Skácelík František: Hřcbeček
125
Sobota Emil: Glosy 1959—1945
148
Stork Alois: Z duchovního života
100
Svobodová Nina: Duše fresek
215
Světelný mrak
215

Sustr Vladimír: Timbo
' 214
Tomíško Čeněk Dr: Jsme v rukou Božích
215
Třebízský V. B.: Pomněnky
100
Vašek Bedřich Dr: Rukojeť křesťanské sociologie 147
Vilhum F. X.: Hrdinové vědy a víry
76
Undsefová Sigrid: Jenny7
51
— Britannie osamocená
75
Český kancionál svatováclavský
26
Hořké umučení Pána našeho Ježíše Krista 216
Chrám sv. Víta v obrazech Jiřího Jeníčka
27
Kalendář katolického studentstva 47—48
76
— Kniha Daniel
147
— Kniha Ježíše Siracha
147
Otevření Palackého university7
74
Pět studií o Petru Bczr”čoví
75
Římský misál (Marian Schaller)
215
Slovanská kronika Helmolda. kněze
buzovského
147
Úvod do studia přírodní vědy’
125
Drobnosti

49. 50. 75. 97. 146
Citujeme
26.49
95,121, 144.215
Debatujeme
28 51.72.98. 122. 146.215
Dovídáme se
25. 46, 95, 142
Jak se mluví
25.71. 120.215
Studujeme
24.40
Ze světa světel a stínů
70. obálka č. 5. obálka č. 7—8
Zprávy7

Fotografie
Blaha: Millstätter. Alpy
1%
Blážek VI.: Brněnský dóm
19
Janáčková Marie: Mumlava
125
Koval Libor: Bílé kouzlo chudoby
163
Navrátil Miroslav: Pro kulatinu
6
Němcová Vlasta: V potu tváře ...
192
Beček Ant.: Krajina
83
Severin Ivo: Na rybníce v Poličce '
63
Somol Bedřich: Bříza
14
V ach F.: Ulice
166
--- 5. 19. 25. 29. 33. 38. 4«. 71. 109. 113. 181, 182,
189. 211, 212

Kresby

Dulos F. M.: Pod měsícem
O berlách
Ochrymčuk Leonid: Krajina
Cesta do školy
Z mrzutostí studenta
Žáčka
Záborský L.: Kresba
zet: Z mrzutostí studenta Žáčka
---- Kaple v lese
Ve třídě

55
87
59
145

176
15
145
149
119

Úsvit - má něco společného
s jiným slovem, jež zní: Úsměv,
Obojí je začátkem, náznakem
něčeho, co má následovat a co je jasné, světlé, radostné.
Není-liž to program i Vašeho časopisu, milá mládeži student
ská? Není-liž to životní program mládeže vůbec?
Obojí lze sloučit v krásnou synthesu: Úsvitem k úsměvu.
Nechť Vás všechny, Vy mladé duše jinošské i dívčí, vychovává
Úsvit tím, že Vás bude uvádět k světlu a k životu ve světle zářné
pravdy přirozené i nadpřirozené, zkrášlující všecko.
Nechť Vás prozářené a oživené tím světlem vychovává k úsmě
vu, k radosti, k bohaté životní radosti, abyste se stali nadějí naší,
nadějí vlasti i Církve, a tím i úsvitem lepší budoucnosti našeho
národa.
Vykouzlíte tak úsměv, úsměv radostné důvěry i kol rtů těch
kdož se vážně zamyslili nad nynější českou mládeží, mužskou i
ženskou.
Upřímně a zplna srdce Vám i Vašim vychovatelům žehná
t JOSEF
arcibiskup
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Miroslav Navrátil:
..Pro kulatinu —
3. cena soutěže
1. ročníku.

Jaroslav Kuchař:

Abiturient o střední škole
Střední škola je v současné době předmětem
nejživější soutěže návrhů na její reformu a po
kládám proto za správné, zúčastní-li se této re
formní práce a úsilí i studující mládež, neboť
se domnívám, že není možno jednat bez ní o vě
cech, které se jí dotýkají ve vlastním vnitřním
životě a které budou mít vždy vliv na výstavbu
našeho státu. Jako jeden z mnoha letošních
středoškolských abiturientů rád bych se vyslo
vil jednak o nynější střední škole a jednak
i o některých námětech a požadavcích student
stva, které samo nejlépe snad může říci, co
dnešní střední škole chybí.
Poslání střední školy nebylo od jejího vzniku
vždy stejné a měnilo se současně s příchody
nových -ismů. Celkem se dá říci, že prodělalo
tři fáze. Původní úkol střední školy byl nejen
vychovávat mladého člověka po stránce rozu
mové, nýbrž také — a to zcela rovnoměrně —
po stránce mravní. Později se poněkud slevilo
a skutečnost ukázala, že se střední škola ve své
působnosti omezila, neboť jen vyučovala.
A byla-li někdy tu a tam též zmínka o výchově,
pak to bylo vždy jen a jen obsahem přípisů a
osnov nadřízených školních úřadu a předmětem
diskusí a polemik jak vyučujících profesorů,
tak i lidí stojících mimo školu, jenom ne prakti
kovanou methodou. Ale ještě ani toto nestačilo
mnohým povolaným — nebo také i nepovola
ným osobám, které se cítily předurčeny k tomu,
aby reformovaly střední školu, lak se stalo, že
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se začaly ozývat a stále se ještě ozývají hlas}
tvrdící, že střední škola má připravovat na školu
vysokou, ledy nejprve vychovávat, pak jen
vzdělávat a nyní dokonce již jen připravovat
Zapomnělo se, že člověk není jen intelekt,
a že také vůle a cit je podstatnou složkou jeho
přirozenosti. Dnešní střední škola je vlastně
promítnutí dávného racionalismu do reálné
skutečnosti dnešního dne. Rozum se stal opět
centrem veškeré lidské pozornosti, jak se nám
to aspoň jeví v předmětech předepsaných pro
střední školu, v kterých postrádáme vůbec nebo
aspoň v dostatečném počtu vyučovacích hodin
ty, které působí také a především na stránku
volní a citovou, l ak na příklad: problém mrav
ní a náboženské výchovy je naprosto opomíjen,
umělecká a hudební výchova je od sexty ne
povinná. a proto většině žáků těžko navštěvovatelná, společenská výchova — toť předmět
naprosto neznámý. Poslání střední školy se
značně snížilo již jednak tím, že jsou tyto jme
nované a jim podobné přccftněty v současné
době stále ještě opomíjeny a jednak i tím, že se
niethody vyučujících profesorů značně změ
nily, a tak způsobily vlastně jakousi transmu
taci střední školy, která je v nynější době po
nejvíce jen místem nejrychlejší produkce lidí
vzdělaných, kteří však mnohdy ani nevědí, co
je charakter a jaký je rozdíl mezi domýšlivostí
a sebevědomím, které nesprávně zaměňují. Tak
se nám denně přihází, že se setkáváme s lidmi

učenými a vzdělanými, jejichž chování není
však úměrné jejich vzdělanosti.
Že naše mluva je snad nejjednodušším pro
středkem vzájemného poznávání, měl jistě na
mysli univ. prof. dr. Josef Macek, když ve své
knize Cesty sebevzdelání napsal: »Naši středo
školáci před několika lety zpozorovali (nepo
chybně s údivem), že jejich hantýrka se stala
předmětem literatury a průmyslu filmového.
Od té doby zřejmě si připadají mnohem vý
znamnějšími členy lidské společnosti.« A na
jiném místě pak dodává: »Správné ovládání
mateřského jazyka je předním projevem vlaste
nectví. Prznění jazyka z nedbalosti nebo do
konce z vtipu je projevem povahového kazu.«
Dominik Pecka radí studentům: »Studujte na
před věci potřebné, potom věci užitečné a na
konec teprve věci zbytečné, jinak pořád bude
me mít vzdělance, jichž vášní je na příklad geo
logie; ale čteme-li jejich dopisy, litujeme, že
jejich vášní není pravopis.« Uvážíme-li dobře
tyto dva citáty, jasně z nich poznáváme, kde je
také chyba a slabina dnešní střední školy.
Kdyby zasahovala i vůli a cit mládeže takovou
měrou jako je tomu u rozumu, dosáhla by jisté
většího úspěchu. Dr Norbert F. Čapek tvrdí, že
hybnou pákou lidských činů není jen vůle, ani
inteligence, ale i citovost. Myslím, že by bylo
zde skoro lépe užít výrazu »cit«, neboť dobře
poznáváme rozdíl mezi těmito dvěma slovy,
z nichž slova citovost se používá většinou tam,
kde je třeba vyjádřit lidskou slabost, zatím co
city nám kreslí jemné a melodické chvění duše.
Názor Čapkův, zdůrazňující cit, není jediný.
Mohu uvést na příklad výňatek z Přirozené
eťhiky od dr. Metoda Habáně, který smýšlí po
dobným způsobem jako Čapek, když píše: »Najde-li rozum úvahou v předmětu něco skuteč
ného, co odpovídá ideálnímu dobru, vzniká ve
vůli touha a přitažlivost, neboť k ideálnímu
dobru má duše nutný poměr.« Z toho jasně vy
plývá, že cit hraje vždy fundamentální roli
v životě člověka, i když rozum má — nebo
aspoň má mít — poslední slovo. To také Habáň
hned zdůrazňuje, když v zmíněném kontextu
pokračuje: »Čím je lepší úvaha, tím je větší ne
závislost na pohnutkách, a tím je dokonalejší
svobodný úkon.« Podobně hodnotí a cení vý
znam citu i Pecka. Říká: »Celého člověka třeba
vychovávat, nejen část. Nejen tělo, ale i duši.
Nejen paměť a rozum, ale i vůle a cit. Výchova
musí být zaměřena k celosti a uměřena všem
složkám lidské bytosti. Jen z celosti a úplnosti
se rodí harmonie.« A právě proto je třeba, aby
předmětům, které by žákovu vůli a cit zasaho
valy, byl určen větší počet vyučovacích hodin,
respektive aby byly tyto předměty — nejsou-li
dosud — na střední škole zavedeny.
A jak jinak by vypadalo vyučování, kdyby
vyučující profesor žáka k učení jak stálým
mentorováním a neustálým akcentováním dů
ležitosti svého předmětu nenudil, nýbrž by se
snažil u žáka vzbudit o svůj obor zájem. Je
však nutno dodat, že zájem je podmíněn citem

a že situace vyučujícího profesora je v tako
vém případu rovna postavení umělce, který má
rozezvučet všechny struny v posluchačově duši
pro své dílo. Tu by teprve žák přišel k poznáni,
že je třeba se učit tomu či onomu předmětu
spontánně, což nikdy chladné, logické, byť
i pádné vývody profesorovy nedokáží.
Z toho vyplývá, že má-li býti poslání střední
školy splněno měrou nejvyšší, musí vedle inte
lektuálního vzdělání poskytovat mládeži také
výchovu, a to výchovu mravní i technickou. Je
nepopiratelné, že dnešní střední škola je ja
kýmsi shromaždištěm mnoha vědomostí, zatím
co technika použití těchto získaných poznatků
prakticky v životě se opomíjí. Přísloví Non
multa sed multum by snad nejlépe vystihovalo,
jakým směrem se má reforma střední školy
ubírat. Připouštím, že profesoři stále zdůraz
ňují studentstvu, že se učí nikoliv pro známky,
nýbrž pro život; ale jakého výsledku mohou
tímto dobře míněným upozorňováním dosáh
nout, když student jasně — a řeknu to upřím
něji — zklamaně pozoruje, že život je pro něho
pojem příliš cizí než aby jej zcela pochopil.
Vždyť on sice také zná život, ale tento jeho ži
vot je naprosto jiný a zcela nepodobný tomu,
na který jej chtějí profesoři připravit. A jaká je
vůbec tato příprava?
Student na střední škole se od sainého přijetí
na ni učí stále poznávat, nikoliv však jednat.
A když tuto školu po osmi letech opouští, opět
poznává — ale toto poznávání je již bolestivé,
neboť absolvent vidí, že sice škola o životě
mnoho mluvila, ale málo své žáky pro něj při
pravila. Z toho plyne: výchova na střední škole
re přes všechny dřívější reformní zásahy stále
ještě jednostranná: zdůrazňuje poznávání na
úkor činnosti. Zapomíná se, že poznání neza
ručuje ještě jeho správné použití jak po stránce
ethické, tak i po stránce ekonomické. Dále se
málo hledí na to. že umění dobře aplikovat
získané poznatky předpokládá opět další vlast
nost, která je rovněž střední škole dnes velice
málo známá, a tou je schopnost hodnocení. Za
vedení předmětů jako je náboženství, umělecká,
hudební a společenská výchova, ve všech vyš
ších třídách pokládám za požadavek naprosto
odůvodněný, neboť je si třeba uvědomit, že
argumenty nelze sečítat, nýbrž že ty se musí
vážit.
Má-li střední škola dále plnit své posláni
v našem svobodném státě s naprostým úspě
chem a má-li se ubírati správnou cestou, musí
stavět na faktu, že její poslání je dáno dvěma
postuláty: učit a vychovávat, nebo ještě lépe:
vychovávat a učit. Jakékoliv pokusy o zredu
kování těchto požadavků na jeden úkol, je
třeba považovat za úmyslné snižování posláni
střední školy, které by se v budoucnu jistě vy
mstilo a jež by bylo těžkou vinou, spáchanou
na velkých řadách studující mládeže, ba na
samém českém národě. Je povinností nás všech
získat střední škole lakovou úroveň, jakou si
po právu zasluhuje.
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Jiri Karen:

Básník a jeho poměr k životu
Básník je proměňovatel tajemných zvěsti,
tvůrce nové skutečnosti, vnitřní, odhmotněné,
nezvážitelné. Drtí nebo povznáší, hněvá se,
nebo raduje. Je světlem čistých svícnů, nebo čadivých kahanů. Jeho poesie jest chlebem, který
se podává za hlaholil zvonů, nebo jedem, který
stéká zvolna po kapkách. Dolamuje třtinu na
lomenou, nebo ji napřimuje. Hledá pravdu,
nebo si zastře dlaní oči. Je upřímný v bolesti
i v radosti, nebo si nasadí masku. Pluje sám
proti proudu, je raději tupen, posmíván, nepo
chopen, nebo se nechá unášeti proudy. Touží
odhaliti cíp tajemství, upírá zrak svůj k nebe
sům, nebo se plíží po stopách pudů, červů a
hmyzu, oslavuje dobré zlato nebo blýskavý
plech, vášně nebo odříkání, jeho poesie chce re
formovat sociální řády, nebo je nevšímavý
k člověku a zpívá jen o listu javorovém, nebo
se opájí hlasem svého slova.
Z této zbrojnice básníkovy vyrůstá jeho
odění, z prazdroje vnitřní harmonie či rozkladu
prýští prameny nové skutečnosti, z hlíny či be
tonu, z kamene přísnosti či ebenu tmy jest zbu
dován stánek Poesie. Kolik básníků, tolik světů.
Tvůrce jest suverén, vdechuje život dle obrazu
srdce svého, odvrhuje, či povolává. Kdo nevy
tvořil vlastního světa, jediného, nenapodobitel
ného, není básníkem, je plagiátorem.
Ptejme se: Má básnictví opravdu vliv na
život lidský? Není poesie plod marně zrající,
pramen marně tekoucí? Hle, vždyť bez básní
ků svět může existovat, bez inženýra, rolníka,
obchodníka, bez pouhého metaře běh života by
ustrnul. Práce těchto lidí jest hmotná, zvážitelná, jejich myšlenky žijí v kameni, kovu, pro
línají se hukotem strojů plod jejich práce lze
ochutnat, změřit penězi, vahou, mírou. Není-liž

básník pouhý parasit, trpěný z milosti, není-liž
to ohnivé víno, pnoucí se po verandách vil, které
však neplodí, jen k okrase a stínění slouží?
Však, ptejme se nyní i my: Kdož by znal
Hektora, nebýt Homéra? Kdo by znal Dona
Quijota, nebýt Cervantesa, ptejme se, jak si lze
představiti člověka jako bytost nad zvíře vy
výšenou. které nestačí jen pouhé pití, jídlo a
spaní? Hle, veliké činy byly vykonány, mnozí
hrdinové umírali, bylo tisíce pošetilých lidi,
však bez tvůrce by jich nebylo, bez básníka by
byla minulost neproniknutelná, přítomnost bez
barvá. budoucnost děsivá. Kdo by rozněcoval
k boji, kdo by si všímal skrytých krás, kdo by
na smetišti perly nalézal a na poušti pramen
vody živé? Rolník s hlínou splyne, dům jeho
v ssutiny se obrátí a pole vezme jiný, obchody
se zvrátí, na místo jednoho nastupují nové
proudy, les starý vykácen, nový raší, starý král
zemřel, ať žije král! Však básník zde stojí jak
strážce věčných stád. Za smrt, za hrob prolnul
jeho hlas, dech jeho v dechů příštích se vznáší,
krok jeho v krocích generací duní, pokud pak
jest jeho slovo živé, pokud dovedlo zachytiti tep
opravdové lidské krve, dech zvířat i oddech
hlíny, pokud dovedlo zachytiti vůni věčné
lásky, zloby či víry. Jeho zpěv jest jako ladička, kterému po věky budou resonovat ne
sčíslná množství duší, o kterých tvůrce neměl
ani tušení.
Básník se stal kladivem zvonů, svědomím
věčného lidství, pramenem pro nesčíslná ústa
žíznivých a jen na něm závisí, vede-li stádo
jako pastýř dobrý na žírné pastvy, nebo jestli
jej vrhne jako plevu doprostřed větrů a nechá
ho padat v kolmém potácení...!

Josef Zahradníček:

Nad románovými postavami
První kniha, kterou dostanete do rukou, abyste o ní
napsali recensi, je pro vás památnější než kniha dru
há, třetí, pátá, desátá: později si vždycky vzpomenete
na toto první setkání, které vám ledacos prozradilo
z životních osudů a setkání jiné bytosti, odhalilo vám
jiné vidění událostí, jež jste možná také prožívali —
jinak a jinde; kniha, která pro mne zůstane tímto
způsobem památnou, je román debutující Zdeňky Bez
děkové „Bezbranný vítěz“, román, kterým autorka
chtěla oslavit milující ženu, jež ztrácí svého snou
bence nejprve dočasně (je uvězněn gestapem) a potom
navždycky (ožení se s jinou); chci se zmínit o nedo
statku — kromě mnoha jiných, jež tato kniha má —
po mém soudu základním a chci říci několik slov obec
něji zaměřených o zrození postav v uměleckém díle.
Román Zd. Bezděkové je příliš popisný: autorka
popisuje čistě vnější a tak osobní zážitky, že jim chybí
to nejzákladnější, co požadujeme od románu: vztah
k životu druhého člověka. Autorka zůstává ve své popisnosti při vnějších faktech, registruje prostě svá
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setkání s lidmi, věcmi a událostmi. Chci upozornit na
podstatný rozdíl mezi životem skutečným a románo
vým, fiktivním; rozdíl, na který nutno vždy znovu
a znovu upozorňovat: život románových hrdinů není
přesnou kopií konkrétních a skutečných událostí,
i když — rozumí se samo sebou — skoro vždy před
pokládá jisté skutečné zážitky a jisté skutečné posta
vy, které umělec přetvoří v postavy nové. Umělec
přetváří skutečnost — to je první písmeno románové
abecedy. Nebylo ani v období realismu theoretika,
který by se odvážil předepsat jako umělecký princip
fotograficky věrné zachycení skutečnosti, podrobné a
přesné napodobení reality. Kdybychom opravdu do
vedli všecko dokonale kopírovati, vytvořili bychom
dílo, jež by nemělo žádného smyslu: byly by stvořeny
duplikáty věcí i lidí — ale k čemu to, chyběly-li by
vyšší aspirace vytvořených postav? Ale — poněvadž
člověk nedovede stvořit dílo stejně dokonalé, jak vi
díme v přírodě — nelze se domnívat, že by byl cílem
umělcovy činnosti reflex, odlesk přírodní skutečnosti,

nýbrž smysl tvůrčí práce je jiný: vytvořit život jiný,
než je ten náš, pro člověka bez pozorného zahledění
zdánlivě bez jakýchkoliv souvislostí, vytvořit život
vyšší; ovšem nezapomínejme, že každé umělecké dílo
obsahuje dva prvky prolínající se nekonečně bohatě:
jeden, jenž reprodukuje přírodu a je vázán k věcem
tohoto světa, k viditelné skutečnosti, a druhý, jenž
přesahuje tuto skutečnost a mění realitu, upravuje ji.
idealisuje.
Že umělec je ve své tvorbě vázán na skutečnost, na
lidi tohoto světa, na ty, s nimiž se stýká a kteří ho
obklopu jí — to snad není třeba zdůrazňovat; ve vzdu
choprázdnu nežije a ze vzduchoprázdna netvoří. Po
hleďme jen na postavy z Moliěrova „Misantropa“, jež
jsou tak pravděpodobné a skutečné, že se ihned vy
skytly tenkrát výklady, koho tím myslil (vybírám Moliěra jen proto, že jsem právě dočetl toto dílo — mohl
bych sáhnout pro příklad kamkoliv a ke kterémukoliv
autoru): tak Alcest, hlavní hrdina, prý měl svůj vzor
a předobraz v panu de Montausierovi; podobně i Philinte, Alcestuv přítel, byl ztotožňován s básníkovými
přáteli, markýzein Dangeauem, na něhož prý upomínal zdvořilostí a gentlemanstvím, s duchaplným a hu
morným Chapellem, a s Valincourtem, jemuž prý se
podobal filosofickou rozvahou. Zajisté Moliěre použil
leckteré z povahových složek a rysů svých přátel a
především svých vlastních, aby vytvořil umělecky
pravdivé postavy, jež nikterak nebyly kopiemi.
Všimněme si též, jak třeba Turgeněv prokresluje
své postavy v „Lovcových zápiscích“: tvoří na svých
stranách jedince tak dokonale ustrojené jako bytosti
reálné; pravděpodobnost, jíž dosahuje, je taková, že
tyto fiktivní postavy vynucují naši víru a vyvolávají
v nás nakonec vědomí ideálnějšího, bohatšího vnitř
ního života: zde mám na mysli zejména Kasjana, pak
povídku „Živé ostatky“. „Lovcovy zápisky“ (jmenuji
zvláště povídky „Běžin Luh“, „Birjuk“, „Sasjan z Krás
né Meče“) přidávají nebo ubírají realitě, činí realitu
uspořádanější, soustředěnou a jednotnou; takovými
nebývají pravdivá fakta v surovém stavu, v němž je
postřehujeme my; umělec se vyznačuje způsobem,
jímž změnil, co poznal, nikoliv přesností, jakou to
reprodukuje. Skoro na všech Turgeněvových posta
vách z „Lovcových zápisků“ nacházíme toto přetvoření

bytostí, jež zajisté skutečně žily: pročtěte si pozorně
povídku o Kasjanovi z Krásné Meče, o Živých ostat
cích a přiznáte, že Turgeněvovi lidé žijí životem plněj
ším. bohatším, intensivnějším, krásnějším než tomu
snad bylo ve skutečnosti a provokují nás k stejnému
způsobu života. Ovšem v době, kdy „Lovcovy zápisky“
vycházejí (1852), byla jejich společenská funkce jiná:
hrály velmi důležitou úlohu v dějinách zrušení nevolnického práva, odkrývajíce šlechtickým čtenářům
úplně nový svět — mužika, jehož doposud znali jen
jako pracovní sílu bez vnitřního života, který by se
snad mohl vyrovnat životu jejich; ukázav ve svých
povídkách takhle mužika, nepřímo, ale velmi působivě
takto protestoval proti nevolnictví a nemálo přispěl
k urychlení selské reformy a k zrušení nevolnictví na
Rusi. Ale tato nepřímá tendence protinevolnická je
pro nás dnes už jen historickým faktem, který však
nic neubírá hodnotě Turgeněvových povídek, jež zů
stávají — každá povídka sama pro sebe — příběhem
dovršeným, celkem ukončeným, prostě uměleckým
dílkem, jež nás uchvacuje láskou k člověku, umělec
kým citem, jakým kreslí přírodu v nejrůznějších do
bách a odstínech, a zejména ruského člověka v nej
rozmanitějších projevech — člověka s onou jiskrou
Boží, se stopou Boží, člověka, který nepopře, že je
stvořen k obrazu Božímu.
Shrneme-li tedy v závěru podstatu našeho prostého
..problému“, vidíme, že pro umělce jsou skutečné zá
žitky a skutečné osoby jen materiálem, který sjedno
cuje a přetvořuje. oživuje nové bytosti, jež potřebuje
k realisaci svého uměleckého snu, svého lepšího světa:
románové postavy — af mají jakýkoliv konkrétní pod
klad — žijí životem vlastním, životem s jinou zákoni
tostí a s jiným dosahem, než snad žily jejich vzory.
Život bohatší a lepší, život, který má smysl — to je
myslím požadavek každého dobrého románu, umělec
kého díla, jež má vztah ke společnosti, jež má spole
čenskou funkci. Zážitky románových hrdinů mají být
— při vší intimitě — zážitky „nakažlivými“, mluveno
termínem Guyauovým, totiž zážitky, které v nás vy
volávají odezvu a udeří na strunu, jež v nás byla, ale
o níž jsme neměli dosud tušení: aby to byly zážitky
obohacující a vyvolávající vnitřní souznění.

Jaroslav Vrána:

Student a literatura
Kdo z vás, mladí přátelé, četl pozorně „Zápisky sta
rého profesora“ v I. ročníku Úsvitu, pamatuje si dobře
na srovnání moderního studenta s polyhistorem Leibnitzem. Filologem moderním i klasickým, matemati
kem i chemikem, biologem i fysikem, historikem
i theologem atd., vším najednou by mohl být student,
kdyby všeobecné vzdělání bylo jen součtem vědo
mostí, kdyby platil ve škole mechanismus, didaktický
materialismus, kdyby zkrátka byl člověk pamětí. Pro
tože však člověk pamětí není podívejme se. co dává
mladému člověku literatura, jaké poslání v dílně lid
skosti je přisouzeno asi jí, a naopak, jaký vztah má
k ní mladý člověk, obdařený touhou zúčastniti se na
literární tvorbě. Je samozřejmé, že bychom mohli ta
kových otázek položití tolik, kolika disciplinami je
mladý člověk v mládí formován, a že vybírám ze
všech právě literaturu proto, že ji považuji s jazyko
vým vzděláním za velmi důležitý formální prostředek,
jímž jsou všecky discipliny spojeny v celek huma
nitní, duchovní. Kromě toho náš Úsvit má ve svém
štítě heslo, které může uvésti čtenáře v pochybnost,
co se v něm rozumí výchovou a co je určeno jen stu
dující mládeži.

Předpokladem vší literární tvorby je vzdělání ja
zykové. Bez úcty a lásky k mateřskému jazyku ne
dovedu si představit slovesného umělce, který je slu
žebníkem krásy, který opěvuje život a jeho projevy,
a tím i Stvořitele. Jazyk je nástrojem mluvy a pře
devším nástrojem výrazu uměleckého. Jen bezmezný
domýšlivec se odváží bez obroušeného nástroje tohoto
osloviti krásu a vyjádřiti ji pro ty, kteří na ni čekají
v němé pokoře, jen člověk k sobě nekritický se vy
dává na pospas posměchu a neodvratné hnilobě. Zmizí
v zapomenutí jako vyhozené odpadky na smetišti,
i když snad budou jeho samolibost smetati z koutu
do kouta, než ji definitivně spláchne čas. Jen člověk
opravdu pokorný je hoden, aby se mu krása zjevila
jako kdysi poutníku před Damaškem otevřené nebe,
jen křesfan v nejkrásnějším tom smyslu je hoden
býti služebníkem krásy.
Není ovšem patentovaného umění žádné provenien
ce. Ale sloužiti uměním životu budou trvale jen ti
umělci, kteří jsou služebníky krásy, pravdy a lásky.
Mladí přátelé, umění takovéto vás volá za své slu
žebníky. Připravte se na tu službu svědomitou prací,
vyvěrající z lásky především k mateřskému jazyku.
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I ti z vás, kterým se nedostane do rukou zlatý klíček
poesie, jímž se otvírají lidská srdce, budou tvořiti
ušlechtilou práci jakoukoli jen tenkrát dokonale, budou-li při ní, i o ní hovořiti s láskou. Nedovedu si
představí ti sochaře, který hrubě hovoří o svém díle.
Krása umělecky zpracovaného kamene či dřeva, zladěné barvy obrazu, linie architektonických výtvoru
a tóny hudební skladby nutí umělce i člověka krásu
tu vnímajícího hovořiti před dílem takovým ušlech
tile a laskavě. Ale i vědec nalézá pro výraz svých ob
jevných, badatelských či interpretačních prací, vý
zkumů a sdělování jich slova, která posvěcují jeho
práci a dávají jí duchovní smysl.
Z toho je vidět, že pěstování jazyka a praktické
jeho upotřebení při tvorbě zvláště literární má vedle
naukového poslání nejdůležitější cíl formální.
Aplikujeme-li tuto skutečnost na heslo svého časo
pisu, můžeme odpověděti na mnohé otázky, jež vám
byly průběhem minulého roku často kladeny, zvláště
na tu, otiskne-li Úsvit i příspěvky na themata biolo
gická, vlastivědná a p. Ano, krása se nevyhýbá ni
čemu na světě. Pronikla do všeho a naplňuje všechno.
Nalezne ji každý, kdo hloubá v minulosti, ať v čase
jako historik, nebo v prostoru jako astronom a ar
cheolog, matematik v zákonech číselných a fysik
s chemikem ve změnách hmoty, biolog v procesech
látek živých a mnoho jiných při každém pomyšlení
na svou práci, i když je to práce namáhavá a lopot
ná, při níž si se steskem uvědomujeme, že jsme vy
hnaní synové ráje.
Všechny nás pojí láska a nástroj, s nímž přistupu
jeme ke své práci, abychom vyjádřili výsledek svého

hledání. Není náhodné, že velicí vědci i v našem ná
rodě byli současně též velikými mistry slova. Kdo se
k nim přiřadí z vás?
Namítáte, že student nemá ani zkušeností a znalostí
a zvláště ne znalostí vědecké literatury, potřebné pro
vědecký rozhled, pro vytvoření zorného úhlu, pod
nímž se dívá vědec na cestičky a stezky, vedoucí do
pralesa vědeckých záhad i světlých jejich mýtin. Ale
to je námitka jen částečně správná, protože zkušení
učitelé ukazují mládeži tyto cesty a pro počátek jim
jejich vlastní studium ulehčují, takže vědecká práce
se u mladých nejčastěji opírá o důvěru ve vědeckou
autoritu učitelovu. Po této stránce je mnohem obtíž
nější situace studenta, v němž se vzňala jiskra umění
básnického. Stojí dlouho bezradně sám. protože umění
se rodí z mystéria duševního života, z citového a vol
ního světa, a prodírá se z něho více méně těžce a
prudce jakoby z hlubin neznámých, neviditelných a
nepochopitelných zkušeností zemřelých předků, tlukoucích na srdce, aby z něho vypučel tajemný květ
a ukázal se světu.
Jaké jsou ty mladistvé květy literární? Zkušenosti
nám o nich pějí chvály. Kdežto vědec zpravidla uzrává pomalu až ve věku mužném, umělci vzplanou jako
létavice rychle a nejčastěji ve věku mladším. Léta
vice ovšem nejčastěji zapadnou a ztratí se navždy.
Nových hvězd je méně, ale jak víte, astronomové ob
jevují nové světy stále. A mně se zdá. že dokud oni
budou objevovat nové hvězdy na obloze nebeské, bu
deme objevovat i my na zemi nové básníky. A snad
i v Úsvitu, třebaže na rozloze malé, jakou je naše
vlast.

Pavel Jabar:

Jdou cesty všemi směry
Dívčí smích, cinkot sklenic, mladistvé výkřiky, še
pot gramorádia, táhlé melodie tanga, hoj! mládeži,
pojď mezi nás, oblékni saka a vezmi černé motýlky,
pojď; ty se stydíš, ach. hm, stud stranou! Přece nejsi
svíčková baba. Mládí má vyjasněné obzory, čistou
výšku, sílu, krásu! A lásku — na kterou se hřeší.
Proč ne, žena je nástroj, ber jej. dokud máš volné
ruce, dokud jsi tady. Ty nechceš; ty se mnou nesou
hlasíš; jdi, blázne, jdi od nás, ty nejsi mlád, ay nejsi
náš, copak bys chtěl?
Malá večerní slavnost — dcera pana řídícího slaví
devatenáct jar. Pozvala známé z města, kde studovala
gymnasium, dopsala kolegům a kolegyním; je dá
mou, maluje si rty, lakuje nehty. Ale co s tím?
— Přátelé! Povstaňte, zvedněte číše a připijte na
zdraví Loly! Na jejích devatenáct let!
— Bravóóó! Ať žijéé!
Oslavovatelka stojí v popředí stolů a rozdává úsmě
vy jako bohyně.
Slavnost odbyla si první ceremoniel. Pokoj slečny
Loly bzučí hlasy, hudbou, smíchem. Intimnost oslavy
je zahalena v obláčky cigaretového kouře, páni si
brzy vyměnili známosti se slečnami, které neznali,
dámy, mladičké dámy — hrají divadelně s koketností. Intimita večírku se rozdrobuje v osobní zále
žitosti, nejisté oťukávání se stává bojem.
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— Slečno Lolo, smím prosit o taneček?
— Prosím.
— Jsem náruživý vyznavač Ameriky. Vy zajisté
také.
— Nevybírám si v tanci, moderní však mne vábí
mnohem více než ty od podlahy. A proč mi vykáš,
když jsme spolu studovali?
— Odpusť, ale je mezi námi rok, a víš, tehdy, když
v septimě, tenkrát...
V septimě? To je již za námi; a bylo to školácké.
— A přece mám krásné vzpomínky, které mi však
kalí jen ten konec.
Vše má svůj konec, i život má konec.
Podíval se na ni nechápavě. Lola neměla škra
bošky ráda, protivily se jí; viděla v nich tmu. faleš,
ale byla tak ráda mezi nimi. Vždyť v kanceláři měla
také svoji masku. Proč by ji nemohla míti i dnes?
Dotančili.
— Děkuji Ti, Lolo.
— Prosím, snad bys nekřičel a nenadával. A usmá
la se, jako by před sebou měla malého chlapce, ně
koho, s kým se moc dobře zná, ale kým tak trošičku
opovrhuje.
Karel se vzdal jakéhokoliv krásného okamžiku
z dnešního večera. Řekl jí. že má rád „Ameriku."
Lhal; chtěl lháti, musil lháti, aby měl jistotu v rukou,

že je taková, jak bývala. A ukázala se? Přesvědčila?
Ne. Ne. takovou nechci, změnila se, je jiná než byla,
lepší však poznání, jako zklamání.
Lola je pro něho mrtva.
Vyšel do pozdního večera, už ho nelákala společ
nost, měl dosti těch papírových figurek, nažehlených,
bez cílů a idejí, bez světla, jež by vedlo za poznáním,
af již víry, pravdy. Čím je takový mladík, slečna?

Čím? Jsou vítr? Jsou mraky? Jsou západy? Jsou
tmou? — Ne, nic není v nich. Jsou parasity lidstva.
A ona? Není mým jasem, je stín. Stín, který marně
hledá podobu.
Jde mládí všemi směry po cestách, jde radostně,
dravě, rvavě, zatrpkle, tlumeně, tápavě jde; ale jen
jedna cesta je pravá: ta, na jejímž konci světlo a jas
pravdy a víry!

Vilma:

Sbohem, šátečku!
Od ranního klekání se od hor stahovala mračna a
po poslední mši se rozpršelo drobným deštěm. Střechy,
osleplé prachem, prohlédly, s prstů a s rozevlátého
šatu svátého Jana odkapávala voda do kašny na ná
městí. Věž kostela čněla do nevlídného rána a hejno
vrabců na římse pod hodinami shlíželo přes ulici na
hlouček studentů v bráně ústavu.
..Molds počkat, až přestane pršet.“
,.Prázdniny ti neutekou a letos jich užiješ.“
..Zůstaň aspoň do poledne.“
„Slíbil jsem, že dnes přijedu.“
Podali si ruce, vyprovodili kousek cesty, hodili za
ním poznámku o nenapravitelném paličátství — a šel.
Domu!
Nejkrásnější slovo, které směl hlasitě vyslovit jen
jednou za rok, kouzelný proutek k pokladům chlapec
kých snů. které opouštěl ve dvanácti letech a kterým
osm radostných i smutných let nedovedlo zastínit
vzpomínku na hrušku škaredku nad chodníkem v kou
tě zahrady a na louky poseté pampeliškami.
Když poprvé zapadl sem do tohoto hnízda, studen
tík z dalekého kraje, vysmíval se dláždění s nemož
ně vystouplými kameny, posmíval se hasičské zbroj
nici, uhnízděné jako opelichaná kachna u potoka
mezi lopuchy a hromadami starého haraburdí, k smí
chu mu byli i lidé, kteří v blízkosti velkoměsta cítili
se aspoň měšťany a nedovedli odložit fajfky pěnovky
a dřeváky. A dnes naposled klopýtaly za ním domy
k náměstí v roztřesených řadách jako zavšivení vo
jáci z prohrané války. Pod pomníkem padlých stavěli
kluci hráz, aby zadrželi pramínek nasbírané vody a
v okně rožního domu poodhrnula čísi ruka záclonu.
Pul tváře zahledělo se do ulice. To řídících Alena,
jednu ruku na zácloně, druhou přidržujíc výstřih
košile pod krkem, obhlížela s ptačí perspektivy místa
dnešních vítězství a porážek. Nespouštěla ho s očí,
když volala do kuchyně: ..Mami, kam jde?“
„Kdo?“
„Pojď se honem podívat!“
Druhá záclona se poodhrnula o stejný trojúhelní
ček a do ulice se zahleděly dvě půltváře, plné, čer
vené ...
Cesta vyběhla na kopec za městečko. Tichý déšť
plnil příkopy a koruny švestek splývaly v dálce v še
dou stuhu. Mezi dozrávajícím obilím zakymácel se
černý deštník, postál chvíli a pak se pomalu nesl pol
ní cestou od dolního konce městečka k silnici. Sukýn
ku s jedné strany urousanou polehlým žitem, stře
víčky promáčené, tak se zastavila před ním.

„Přišla jsem dát ještě jednou s Bohem.“
Zaváhala chvíli.
„Nezlobíš se?“
„Zlobit se? Na tebe?“ Krev mu však zahořela v tvá
ři. když mu tak nevědomky připomněla první nedorozumění, stín, který on položil mezi sebe a ni.
Srovnali krok. A šli vedle sehe. Nemluvili. Ach, co
všechno jí chtěl říci, jak sbíral ve svých snech slova
pro tento okamžik, a teď nemohl najít jediného vý
razu pro to, co věděli oba už dávno a co si řekli řečí
jinou, vázanou v souvětí ústy nevyslovitelná. Za ně
už dávno promluvila lesní cesta s vyjetými kolejemi
a s trávníkem uprostřed, když se na jejím konci za
stavili pod rozsochatou borovicí a nevěděli, proč bě
želi až sem. kde lišky dávají dobrou noc. Za ně mlu
vila bříza na stráni i stulík v rybníčku zámeckého
parku. Za ně mluvilo všechno, a mluvilo tak hlasitě,
že o závěr se pokusil profesor Doležal. Začal zdaleka.
Závrať mládí, překážky, rozčarování. Nedat se pou
tat ničím a nikým — to nikým zvlášf zdůraznil — a muž
musí být neúprosný sám k sobě od okamžiku, kdy si
uvědomí odpovědnost před budoucností. Bolest? Bo
lest musí přijít, neboť jenom bolest z člověka něco vykřeše. A do řeči vplétal lesní cestu, břízu na stráni a
stulík v rybníčku zámeckého parku, aby naznačil,
že ví, že příliš dobře ví a že chce pomoci.
„Něco tě trápí.“
Zavrtěl hlavou.
„Nechceš mi k tomu něco říci?“
„Ne. nikdy jsem vám nechtěl a nechci nic říci.“
Tak tady pomůže už jenom Pán Bůh. pomyslel si
Doležal a nechal studenta studentem. Af si stojí
v okně druhého patra a přemýšlí. Jak to řekl ten
starý? Všechny jsou stejné, žádná nestojí za nic!
A nádoby nepravosti!
Snad teď stojí u okna v druhém poschodí zase a
v mlze a v dešti se mu ztrácejí dvě postavy, kterým
déšť bubnující do plátna deštníku zpívá takovou div
nou písničku, až z ní jde hlava kolem.
Byl čas, aby se rozloučili.
Stáli proti sobě. Hlavu trochu nakloněnou dozadu,
zadívala se na něho. Šeď očí splynula s šedí oblohy,
prudký svah za jeho zády, hrst keřů a několik šves
tek zrcadlilo se ve stínu jejích brv. A náhle se cítil
doma. Na jejích zorničkách promítl se obzor, k němuž
se stále vracel. Zříceniny starého hradu na pozadí
Maliníku. údolí vtěsnané do dvou pásů hor, ztichlá
hladina řeky střídající se s peřejemi. Ražiny tomu
říkali, když kdysi dávno přecházeli v těch místech,
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kalhotky vyhrnuté a sukýnky vykasané. Voda zpívala
o štěrk a rozrážejíc se o kotníčky pospíchala si odpo
činout v tůni pod olšemi. A když se sesedli u nich na
zahradě do klubíčka, chlapci a děvčata z celé ulice,
dívala se na ně mezi stromy Babí hůrka s prsty to
polů a pěstmi buků hrozivě napřažených proti obloze.
Pluly po ní bílé obláčky pokojně jako sny dítěte. To
byl kraj pohádek o dracích a princeznách, které jeho
chlapectví vysvobozovalo.
... a šel ji hledat, princeznu svého snu. jak ji viděl
ve staré věži na obraze pod závojem. A našel ji ble
dou a usouženou, devítihlavý drak ji hlídal. Bojoval
dlouho, krvácel z mnoha ran a sil mu ubývalo. A když
princeznu osvobodil, chtěl odejít. A tu se na něho po
dívala, až srdce v těle poskočilo, a pravila: „Nesmíš!
Což nechápeš, ty hlupáčku, že se mi líbíš a že tě mám

ráda?“ A než se nadál, objala ho a přede všemi po
líbila ...
Obláčky, dětské sny však odpluly, skřítci v Babí
hůrce oněměli, šeď očí splývá teď s šedí oblohy a
v ní se zrcadlí prudký svah za jeho zády, hrst keřů
a několik švestek, zastřených jako obraz ve staré
věži závojem pohádky o princezně, kterou přišel vy
svobodit princ s podobou malého studentíka z dale
kého kraje. A dvě hlavy v předpověděné závrati klo
ní se k sobě, rty dotýkají se rtů jemně a neslyšně,
jako když v mraku se slévá kapka s kapkou...

Domy v roztřesených řadách doklopýtaly k náměstí,
za studentem leží osni radostných i smutných let, štít
ústavu ztrácí se za kopcem a v ohbí cesty teskní bí
lý kapesníček, prosící na shledanou!

Poslední noc tulákova
Nastávající šero rozkládá svá temná křídla po širém
kraji, vrcholky vzdálených hor se zahalují v hábit
noční. Vše umlká, vše k spánku se chystá — jen vítr
mocně burácí dál a velké kapky deště svlažují zem
po horkém květnovém dni.
Po široké silnici se vleče shrbený stařec. Bosý, opí
raje se o sukovitý klacek, šat jeho chatrný nechrání
tělo zničené před prudkým bičováním větru a deště.
Vlasy vlají mu kolem sehnuté hlavy, oči pláčou slzami
krvavými do bláta silnice, rty jeho převislé se chvějí
a líce vyhublé, tvář zažloutlá svědčí o krutém pro
následování života. Bloudí, stále bloudí světem bez
lásky, od dvířek chatky k bráně paláce se ubírá, o kra
jíc chleba, o peníz mrzký prosí, očima vyhaslýma,
hlasem zhrublým za něj děkuje. Kdož pochopí bídu
člověka tohoto, když sám v teple, v blahobytu žije?
Kdo byl člověk ten, jaký život jeho byl — nikdo neví
a on — nikomu nepoví.
Ze vzdálené vesnice se rozléhá krajem, ponořeným
v spánek, půlnoční troubení ponocného. Vítr se ztišil,
jen mírný déšť smáčí šediny starcovy. Nemocí, bo
lestí, žalem, hladem zchvácený stařec usedá do pří
kopu podél silnice pod starou jabloň. Oči již nepláčí,
jen rty šeptají: „Živote prokletý, proč žiti mi bylo

zde, na světě tom, plném bolu, prosyceném krví a
slzami, proč nosila země v lůně svém žebráka — tu
láka, proč nosí stále až do dnešního dne? Záblesk
radosti nepoznal já, slova laskavého ústa ničí ke mně
nepromluvila, jen nadávek, poličku užil já dosyta,
bczpočctných ran spočítala záda má. Co život můj
znamenal? Nic. Lásku matčinu a přísnost otcovu já
neznal, v cihelně jsem dřel, i dívku jsem miloval
pak nastala zrada a já práce zanechal; následoval
kriminál, útěk a nyní — žebrota. Proč jsem jen Boha
opouštěl, proč církev svou zradil? V těchto místech
jsem nikdy být nemusil. Ach, jak umřít bych nyní
chtěl,“ a stařec se poznovu rozplakal.
Déšť ustal, z lůna hor se vyhoupl půlměsíc, nebe
zazářilo miliony hvězd.
Pojednou stařec zvedl hlavu, opřel se o starý jablo
ňový kmen a ústa pevně sevřená se roztáhla v bla
žený úsměv. Na rozpálené čelo jeho se snesl lístek
bělostného květu a v očích se zaleskly poslední slzy
štěstí. Jeho seschlé rty zašeptaly: „Díky Bohu, umí
rám.“
Jaký boj se odehrával v nitru starcově při vzpo
mínce na Boha? Vzpomínka ta jistě posílila duši jeho
na cestu před Boží soud.

Ze zápisníku starého profesora
Všelijak sluje ředitel v studentské hantýrce:
říďas, pan řídící, principál, škýz, pan šcf, še
rif. Před dávnými lety byl v Brně na gymna
siu ředitelem František Nerad. Bydlil v gymnasijní budově. Na chodbě vedoucí k jeho bytu
bývala tabulka: Ku Fr. Neřádovi. A tak mu
studenti začali říkat Kufr. A až do dneška se
v Brně každý ředitel nazývá kufr. A má-li ře
ditel syna, říká se mu kufřík.
Není nic příjemného mít ve třídě kufříka.
Prostřednictvím kufříka je totiž profesor pod
stálou kontrolou svého představeného. Kufřík
poví kufroví všechno, co se ve třídě semele:
že pan profesor přišel pozdě do třídy, že řádil,
že sázel pětky. Kufřík bývá hrdý na to, že má
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tatínka, kterého páni profesoři musí poslou
chal. Snadno si z toho odvodí, že on nemusí po
slouchat pány profesory. Dovoluje si různé
žertíky spoléhaje, že se mu nemůže nic stát.
Druzí ve třídě to dělají s ním a po něm pře
svědčeni, že se jim také nemůže nic stát. Kuf
řík bývá velmi mírně klasifikován. Neumí-li,
omluví se to nebo se na to zapomene. Umí-li,
vyhlašuje se to za výkon znamenitý, ne-li zá
zračný. Třídu to roztrpčuje. neboť čeho druzí
musí dosáhnout prací, dosahuje kufřík na zá
kladě výsady rodové.
Jeden pan ředitel, který měl na vlastním
ústavě syna, řekl jednou v konferenci: „Pá
nové, kteří vyučujete mého syna, buďte na

něho přísní, přísnější než na ostatní žáky, pro
sím vás o to. Nerad bych, aby se mu nějak na
držovalo. To by byla špatná příprava pro ži
vot.“ Výborný ředitel a ještě výbornější otec.
Jiný ředitel a otec, ale ne tak výborný, se do
žil velikého zklamání, když jeho syn po
„úspěšném“ studiu středoškolském odešel na
školu vysokou. Osm let studoval ten syn me
dicínu a neudělal ani jednu zkoušku. Arcif ta
tínek nebyl fakultním děkanem.
Onehdy si stěžoval profesor M. na našeho
„kufříka“: „Hezký kufřík, ale prázdný.“ „Ale
takových kufříků je tu víc,“ pravil jsem, „a
všechny jsou více nebo méně prázdné. A my
je máme naplnit.“ Tak jsem se nažil zmírnit
příkrost úsudku pana profesora M. „Ale ten
hleten je dokonale prázdný,“ trval na svém
pan profesor M.. ..úplné Torricelliho vacuum.“
Tomu se říká pedagogický pessimismus.

Nejmocnější lidé na světě jsou gramatikové.
Jejich pravidly se musí řídit králové, knížata
i národní výbory.

Z metodiky kázání horského. První slovo té
řeči je: Blahoslavení — beati. Blaženost, štěstí
— tof slova, jež každý zná, neboť značí to, po
Čem každý touží V ničem nejsou lidé tak za
jedno jako v hledání štěstí. Beati — již to
první slovo řeči Kristovy vyvolalo celý sou
bor nejkrásněiších a nejdražších představ —
a pozornost byla zajištěna. Dokonalý vzor
úvodu pro všechny řeči, přednášky a výkla
dy. Vmyslit se. vcítit a vžít v postavení poslu
chačů, podávat věc s jejich hlediska, přednášet
nejen před nimi, nýbrž i pro ně, mluvit ne
z hlavy přes hlavy, ale od srdce k srdci.

Mnoho se mluví v naší době — ale většinou
se mluví, aby se mluvilo, protože je to zvy
kem. protože je to v programu, protože je to
na plakátech, protože ten neb onen spolek „vy
víjí činnost“ tím, že si pozve řečníka, který by
promluvil k členstvu a pozvaným hostům.
A mluví se nevěcně a poslouchá se nesoudně.
Nejsme daleko téhle satiry: „Náš pokladník“
(ať žije!) „utekl“ (hanba mu!), „ale on se
vrátí“ (výborně!), „ovšem bez peněz“ (fuj!).
•

Slovo je dnes znehodnoceno. Lidé si neváží
řečí. Chtějí činy. Odtud jest jen krůček k ve
likému bludu naší doby, že známkou pravdy
je prospěšnost a že pravda je to, co přináší
užitek. Proto moderní člověk s takovou důvě
rou následuje těch, kteří mu slibují praktické
výsledky a hmotné výhody. Není pochyby, že

těch věcí potřebujeme. Ani Kristus nesytil zá
stupy jen chlebem duchovním, to jest slovem
pravdy, nýbrž i chlebem tělesným. Ale skryl
se jim, když ho chtěli učinit králem jen proto,
aby jim opatřoval potřeby tělesné. Nehodlal
jim dávat věci nižší jen proto, že jich potře
bovali, nýbrž proto, aby jím opatřeni hledali
věci vyšší.
Hodnoty nižší mají sloužit. Hospodářství,
technika, hygiena, sport, ba i věda a umění ne
jsou cílem samy sobě, nýbrž pouhými pro
středky k cíli, to jest k tomu, aby člověk byl
lepší. Na nejvyšším stupni v řádu hodnot jsou
hodnoty mravní.
Může být někdo úspěšným průmyslníkem
nebo obchodníkem a zbohatnout. Ale záleží na
tom, k čemu svého bohatství užívá. Může být
někdo dobrým technikem: inženýrem, stavi
telem, konstruktérem. Ale záleží na tom, k če
mu technika slouží — zdali k rozmnožení ra
dosti na světě či zmaru statků a životů. Může
být někdo zdatným vědcem — psychologem,
hygienikem, sociologem, ekonomikem, ale zá
leží na tom, slouží-li jeho výsledky podpoře
mravního pokroku lidí nebo jich zpohodlnění,
zživočišení a zhmotaření. Může být někdo vy
nikajícím spisovatelem, výtvarníkem, hudeb
níkem — ale záleží na tom, jsou-li jeho díla
podnětem duchovního a mravního vzestupu či
studnicemi zmatku, pohoršení a zplanění. Může
být někdo znamenitým znalcem práva — ale
záleží na tom, užívá-li svých znalostí k obraně
spravedlnosti a potrestání zločinů či k sofistickému kejklířství na obranu silných a zdep
tání slabých. Může být někdo i vlivným úřed
níkem nebo politikem — ale záleží na tom,
užívá-li své moci k uskutečnění blaha obecného
či k dosažení prospěchu jen osobního nebo
stranického.
Ty výsledky průmyslníků, obchodníků,
techniků, vědců a umělců, jejich podniky, vy
nálezy, vymoženosti, poznatky, díla, vědo
mosti, vlivy jsou samy o sobě čímsi mrtvým,
jsou pouhým podkladem, stavivém a látkou.
Mravními činy se stávají teprve když jsou za
měřeny k mravnímu a duchovnímu prospěchu
lidstva. Pokrok lidstva je v tom, jsme-li dnes
lepší než jsme byli včera, v ničem jiném. Bez
zaměření k mravnímu pokroku jsou všechny
činy lidské pouhým činěním, mletím na prázd
no a máváním do vzduchu. A poněvadž člo
věk, jak jest, člověk rozumu zatemněného a
vůle oslabené nezřízenými vášněmi, je náchyl
ný vidět v prostředku cíl a zaměňovat vyšší
za nižší, je třeba slova, ale ne slova planého,
nýbrž slova nabádavého, poučujícího, varov
ného, pronikavého a mocného, aby spěl dál a
výš. A to je pravý smysl řečnění, kázání, před
nášení, spisování, vydávání časopisů a knih:
i slovo je čin, když je to slovo pravdy a když
vede k výšinám — a čin ze všech nejpotřeb
nější, neboť ne sainým chlebem živ je člověk,
nýbrž každým slovem, jež vychází z úst
Božích.
P.

13

V. M. Xaver:

r zahradách

Tvých jsem snil

Poznal jsem z Tvé milosti,
žes nad staletí rozprostřela závoj sedmikrás,
když blankytu se dotek' první slávy Tvojí den
a chudý pěvec zmámen vůní konvalin chtěl
uslyšet Tvůj hlas
na stezkách vyšlapaných bolestí
a posypaných úsměvem.

Tys gestem ruky graciosním
setřela mu uzardění, které spěch si na líc
vynutil,
Tys věncem lásky karmínooým ozdobila jeho
skráň
a v záři kruhu siderické usmála se naň.
Ten úsměv o duši hovořil,
kde táhla jako chmurný stín
tíže vin.
Z Tvé milosti jsem opět zřel,

ze nesnil jsem jen pouhým snem,
že závoj snů mých v skutečnost se rozestřel.
Tvých úsměvu jak melodie spád
a perel vodopád
by neposkytla zem.

— eika
Bedřich Somol: Bříza.

Zvedněte pěsti!
Zvedněte pěsti,
do kroe zbraně!
Zvedněte pěsti k odvěké ráně,
a — na ně!

A — na ně!
Za chleba — v rozbitém talíři hlad,
za práci, za bytí!
Do našich řad!

Až zítra nad fialern se vznese bílý stín
a rozhodí nám v kraje démanty nachovím
až měsíční trysk zvolna
akordem pianin
vyplní vše, zač zmíráš,
vyplní vše, hmotný tvůj klín,
pak bude všeho!
Co řekneš v ten den?

Dnes zůstala bída nám duševní.
Jen. —
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Vzpomínka
A mlhy táhnou ...
Ach, už 5!
Vzpomínky uplynulých let
hlavou mi táhnou ...
Oknem se dívám
na uvadlý květ
a pohnojenou zem ...
Jak změnil se ten svět
pod prachem,
jenž se vznáší nad ulicemi,
pokrývá srdce všech.
Je obdivován všemi.
Hlas duní třídou:
HtSO* —
po těle cítím štíry
a kůži jejich.
Kůži hladkou a slizkou ...
Br!
Rozum skřípe ve veřejích.
Oko chví se pod paprsky,
zvířenými vůlí .
Ted cinklo cosi
přelomeno v půli.
Hodina padla.
Ach, už 5 !
Jak růže zvadlá
se zvedá z prachu ulice
vzpomínka---------vzpomínka uplynulých let...

Jiří Karen:

Tvář člověka
Dnes
symboly míru
ryji na dveře,
na věčnou lásku
tisknu pečeť
prsten snubný

a zítra?
Moje bubny
na lup svolávají
žoldnéře.

A. s. Puškin: Zhasněte tmu...
Zhasněte tmu —
volám jak plavčík v siném oceáně,
vstaňte ze snů
a věnčete krví bledé skráně ...

Zhasněte tmu
a vykupte se z temné materie,
do nových dnů
zasviťte tomu, kdo z ní mrtvě tyje ..,

R. Dittmanová:

MatGTia

Materia.
ISevím
vlasy vám padají do čela. Konkretum pouze,
tíha
žákyně podupuje si na stupni
žákyně chvěje se před vámi
.
číhá
a vy tu stárnete.
Den — noc — den jen
rok — hodina — den — rýha!
A přece neumřeni!
Tisíce, které tak jediným gestem šly sšedlými
stupni
čekaly, číhaly —
Neumřeni, neumřeni!
Rozpad nás promění v atomy
humus těl setlelých vyzraje na stromy
budou z nás stupně
budou z nás lavice
zas půjde člověk v den, desítky, tisíce. . .
Však — nač, nač ten koloběh? co clona skrývá?
Co první člověkem
co první lavicí bylo, jest, bývá?
Tíha — číhá — rýha —
A vlasy padají do čela.

Zhasněte tmu
a střelte bleskem do země údělů,
z velikých pňů
vytvořte hráz a dejte v ruce andělů ...
Přeložil — elka —

Stanislav Maruš:

]\0C

V zahradě rozkvetly hvězdičky,
stříbrem noc stříbrně zvoní,
fialek je tam jak naseto,
a všechno svátečně voní.
Voní to tichem a šepotem,
šerem a záplavou růží.
K záhonům fialek, k sestřičkám
bílé se lilie druží.

Zahrada vesele zjasnila tvář,
ticho už usnulo v Pánu,
o nebesa vsela noc svatozář
a stříbrem vyzvání k ránu.

________ __________________

äv-t—

Prof. L. Zaborský: Kresba.
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Věra Veselková:

S. O. S. (Save Our Souls)
Každý člověk má někoho rád. Vždyť není
možné žít bez lásky, pak by to vůbec nebylo
žití. Měnilo by se v živoření! Jak často před
rozhodným okamžikem si vzpomeneme na čísi
pohled, ústa, slova, a naše rozhodnutí se touto
pouhou myšlenkou změní v opak. Jsme jí plni.
Vtělí se do našich činů a radostně pak přijímá
me její působení na naši duševní činnost, na
náš charakter. V určitých chvílích, jsme-li
ovšem citově přístupní, že na sebe necháme pů
sobit něčí lásku, jednáme tak, jako kdybychom
patřili jí tváří v tvář a konali vše s jejím ně
mým pokynem hlavy, s jejím svolením. Ale to
vyžaduje jemně cítící a rozumějící duši. A ty
snad nyní chceš tvrdit, že ji máš také?
Jsi mladá, hezká, veselá. Máš krásné ruce.
Zdobí je zlatý prsten s černým kamenem — dě
dictví po někom, kdo ti byl velmi milý. Koli
krát denně zabloudí tvůj pohled na tu něžnou
krásu, což si nikdy při tom nevzpomeneš na
toho, kdo z tebe chtěl mít správné a poctivé
děvče? Musel tě opustit dřív, než ti mohl dát
pevný základ. Možná když odcházel, přál si,
aby černý kámen na prstenu ti připomínal vel

kou bolest, s jakou tě opouštěl a s tebou se
loučil, aby se stal tvým ochráncem a varovníkem. A přece jen tušil, jak právě ty tvoje krásné
ruce ho zradí!
Měkl jsi hlad a spěchala jsi do velkého ob
chodu. rovnou k nabízejícím se vdolkům. Bylo
zde hlučno. Peníze, sklenice, nápoje, všechno
zvonilo znervosňujícím spěchem a snahou, kaž
dému vyjít rychle vstříc. Již vztahuješ ruku po
Koláčích a druhou, krásnou rukou s prstenem
přijímáš peníze, které ti nepatřily. Mladý ob
chodní příručí chvatem zapomněl, jak velkým
penízem jsi mu platila a vracel ti víc. — Bojím
se líčit dál. — Jak samozřejmě jsi vztáhla ruku
po těch penězích, jak ti zářily oči?
Vyprávělas mi to všechno se smíchem, dokon
ce snad i trochu se zarděním. Měla jsi radost,
žes tak lehce nabyla jmění. — »Vždyť je přece
tolik potřebuješ, máš stále hlad a potom, kde
vzít na nová filmová představení?«
Oněměla jsem překvapením a strachem
o tvou budoucnost. Kde vzít sílu, správná slova,
jak tě zachránit?

J. Petr:
Iv

vz

Modré pobřeží
Mezi různými úskalími, na která naráží
mládí, buď aby se od nich odrazilo, nebo se na
meh roztříštilo, je také jeho nedočkavost, hla
dová touha po skutečné realitě života. »Mládí
je ponejvíce experimentální. Jeho cílem není
ani tak rozkoš nebo krása, jako spíše ověření
existence a ochutnání rozmanitosti lidského
osudu.« (Robert Louis Stevenson: Essay e.)
Tím také si potvrdíme základní poznání
o marnosti a bezmocnosti všech zkušeností, kro
mě těch, které jsme platili vlastním časem a
vlastní krví. Ověřit si každou zkušenost — toto
příznačné gesto mládí stává se gestem, vydáva
jícím svědectví paradoxu o ztrátě v nalezení.
Neboť smysl zkušenosti ztrácí pro mne v tom
okamžiku, kdy jsem se rozhodl ověřit si ji sám
na sobě, hlavní část svého obsahu. To platí
v první řadě o těch zkušenostech, za něž musí
me platit daň neúměrnou, někdy i nesplátitelnou.
Život nemá být jen darem, který přijímáme
bez výhrad, s touhou utrhnout růži i blín, pře
svědčeni, že vše, co prožijeme, je dobré, a že li
tovat své zkušenosti znamená zastavit svůj vý
voj. (Oskar Wilde.) Život má býti naopak výbě
rem, přísným výběrem. Ne proudem řeky, kte
rým se necháváme unášet, ale spíše cestou, na
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jejíž křižovatkách volíme sami směr užívajíce
všech svých setkání, objevů, radostí i teskných
Never more všech svých rozchodů a neshledání,
bolesti a tmy ne k obluzení času, ale k jeho vy
koupení.
Analysujeme-li ještě dále tu touhu mládí po
setkání se skutečností, se životem, poznáme, že
jednou z neposledních příčin je skreslující per
spektiva jejího pohledu, která neodráží prav
divé vztahy mezi věcmi. Hranolem tohoto po
hledu rozkládá se pravá skutečnost v patero
barev skutečnosti nepravé, lákající féerickou
hrou světla a tmy. Jako ono modré pobřeží
v Gudmundssenově románě: Modré pobřeží,
které láká celé mládí pasáčka, který denně
pase na protějším pobřeží — tak smutně še
dém — své ovoce. Celé jeho mládí upírá se svý
mi touhami k této čarovné zemi. Když dospěje,
Drvní jeho čin je odchod z rodného pobřeží za
voláním modré touhy. Odjíždí na lodi a jeho
radost nezná mezí. Avšak, čím více se vzdalují
od rodného pobřeží, tím více bere na sebe toto
kouzelný opar modře, kterému se tak podivoval
u protějšího pobřeží. A čím více se přibližují
k cíli, tím více mizí jeho modrií krása a na
konec zas jen mlhy, písek a bláto.
A už proto, že taková zastavení v obluzení na

poušti duí porušují rovnováhu, kterou musíme
vyvažovat závažím slz, je třeba vyhýbat se a
nevěřit modrým pobřežím. Není hlavní otázka:
jak intensivně pulsuje můj život, ale kolik je
pravdy v mém čase a kolik stínů a zdání.
Omyl nikdy není krásný a krása zmaru je
krása falešná. Je to krása jedů, temných hlubin
a zastavení v těchto polohách znamená vždy,
že jsem ustrnul na mrtvém bodě, v němž alter
nativu: klad a zápor nahrazuji kriteriem z ro
viny jiné — nižší. V tom také tkví jedno
z mnoha pokušení poesie: »Sladká je závrať
dýchat hudbu tmy, / složené ruce, splav krve
po nich teče. / Sladko je cítit stydnout na hrudi /
tři krásné, milosrdné meče. / Sladko je dýchat
zmar a vichřici, / drtiti v prstech jara teplou

hlínu, / viděti ruce ohněm píšící, / tápati ve
tmách po sklenici blínů. (J. Hora: Struny ve

větru.)
Je třeba jednoty. Je třeba rovnováhy mezi
nadějemi a povinnostmi, touhami a pravdou,
rozumem a srdcem. Jak to nevýslovně krásně
vyjadřuje orace čtvrté neděle po velikonocích:
Deus, qui fidcliuin mentes unius efficis volun
tatis: da populis tuis id amare quod praecipis,
id desiderare quod promitis; ut inter mundanas
varietates ibi fixa sint corda, ubi vera šunt
gaudia. Bože, který působíš, aby mysli věří
cích byly jedné vůle, dej svému lidu milovati
to. co přikazuješ, toužiti po tom, co slibuješ,
aby mezi světskými nestálostmi tam byla
upoutána srdce naše, kde jsou pravé radosti.

Fiat voluntas Tua ...
Jasným šerem prokvétají zlatožluté paprsky červno
vého slunce, jež ani mírný vánek, ani zuřivý štěkot
psů nedovede ztlumit.
A ani vysoká tráva nedovede utlumit rychlý krok
mladých nohou, směřujících k tmavým obrysům
stromů, tvořících skupinku jako stvořenou pro do
vedné ruce malířovy ...
Kroky utichly, jen něžný vánek kolébá a hladí usí
nající květy, rozseté kolem. Modré oko se zahledí do
nebe...
Patří na černý talár, bílou rozdávající ruku a usmí
vající se ústa. Zemdlenou hlavu chladí rozsáhlý ves
mír a uvnitř se probouzí nové jitro. Prorocký hlas
buší do spánků, v nichž vyvolává jiskřící změť a nutí
k přemýšlení...
Ta postava! Co znamenají ta povzbudivá gesta, ky
noucí k mírnému boji? Mozek je napjat a vůle smě
řuje k drsným hvězdám. Brána života je otevřena do

kořán a kdesi uvnitř hřmí varhany: Tu es sacerdos
in aeternum ... Mozek začíná vnímat a změť myšle
nek se staví rychle do pořádku, jako řady vojínů,
vyzvaných zkušeným velitelem k pozoru ...

— Orat brázdu života, hladit dětské vlásky a hří
mat do zbloudilého světa! Přeměnit jej pokorou!
Jak je to obdivuhodné!
Ale za co bojuješ? Vážky tvých citů jsou porou
chány, rozum nestačí pořádat návaly myšlenek — a
v té chvíli ti zbývá jen jedno:
Poddat se, vítězně se poddat Tomu, který je nejvyšší moudrost, láska, cesta. Po ní půjdeš, kam budeš
chtít. Kam chci já? Ne, Pane, kam chceš Ty!

Vzdalující se šumot probuzených ďábelských kří
del je slyšet korunami stomů, a vlny potoka, zurčí
cího u ztrnulých nohou, odnášejí poslední kapky krve
zapadajícího slunce...
—elka—

O přátelství
Pojmy jako láska a přátelství můžeme jen
těžko definovati. Byly totiž častým užíváním
zkomoleny; mnozí zahrnují pod pojem přítele
všechny své sociální vztahy, ba dokonce i vztah
k zvířatům. Je proto nutno přesně vymezit po
jem přátelství s hlediska křesťanského.
Je jisté, že přátelství se nemůže vztahovat na
věci; nemůžeme jim přáti dobro a ony nemo
hou naopak nám prokazovati laskavost; náš
oblek nám nemůže býti přítelem.
Abychom někoho mohli milovati, musí toho
býti hoden, musí nám být užitečný, příjemný
nebo dobrý. Přátelství užitečná a příjemná ne
jsou pravými přátelstvími, nosí již v sobě zá
rodek rozchodu. Jestliže někoho miluji pouze
proto, že je mi užitečný nebo že mi poskytuje
nějaké potěšení, budu jej milovati jen po tu
dobu, po kterou mi ty výhody bude poskyto
vat, ale pak moje přátelství musí končit. Miluji
v tom případě účelově, pro sebc, egoisticky.

Pravé přátelství, které je založeno na dobrotě
bytostí, je přátelstvím ctnostných lidí, kteří se
spojují pro ty své dobré vlastnosti. Miluji svého
přítele kvůli němu, že je dobrý, moudrý, inte
ligentní, ctnostný. A on mne mduje z týchž nebo
podobných důvodů. Naše přátelství je vzájem
né a trvalé. Navzájem si přejeme jen to nejlepší
a to, co bych přál sobě, přál bych i svému
příteli.
Přátelství tedy předpokládá určitou rovnost,
nebo ji vytváří. Proto Aristoteles myslil, že přá
telský styk s bohy není možný a to také vy
jádřil sv. Jan od Kříže ve své úchvatné básni,
že Slovo se vtělilo, aby člověk užil více radosti
z lásky k Bohu. Zákon lásky spočívá v tom, ze
přítel se má připodobniti milovanému. Je zřej
mé, že přátelství vyžaduje hlubokého vzájem
ného poznání a delšího společného života, »jeli
kož můžeme se navzájem poznati jen když
jsme spolu spotřebovali několik měřic soli«. Ne
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může se tedy přátelství vyskytovat jen v mládí.
Dokonce dle Aristotela pravé přátelství není
vlastní dětství a mládí.
Pravé přátelství je hlavně vzájemné dávání,
na rozdíl od egoismu; přátelství a egoismus jsou
tedy kontradiktorní. Přátelství, které se uza
vírá samo v sobě, které je egoismem ve dvou,
brzy zemře. A XII. kniha Etiky Nikomachovy
začíná tvrzením, že »přátelství je ctnost, nebo
je aspoň ctností provázeno«.
Přátelství nachází živnou půdu v křesťanství.
Láska k Bohu je nerozlučně spjata s láskou
k bližnímu, »druhé přikázání je podobné první
mu,« jelikož láska k bližnímu je známkou
lásky k Bohu, jelikož »bratři« jsou připodob
něni Kristu.
Jestliže moderní svět nezná pravého přátelsiví, je to proto, že ztratil křesťanskou menta
litu. Kdybychom jako někteří z našich součas
níků myslili, že »peklo, to jsou ti druzí«, a že
neexistuje žádné společné pouto mezi lidmi,
jelikož jsou protivníky, popíráme tím možnost
jakéhokoliv" přátelství.
Křesťanství přikazuje lásku a klade ji do
velké symfonie věcí viditelných i neviditelných,
dává jí ozvěnu nekonečna, jelikož není ničeho,
co by nebylo dotčeno Zjevením. Kromě přiroze
ného jsou odhaleny perspektivy nadpřirozená;
vpád božského žití do života lidského, takže již
neexistuje nic »světského«. Přátelství mezi křes

ťany nemůže býti dokonalé, není-li přirozené
i nadpřirozené, není-li zakořeněno v lásce
k Bohu, kterou svaty Tomáš Akvinský definuje
jako přátelství s Bohem. Bůh přikazuje inilovati. Sám mluvil k lidem a zvěstoval jim tu
velkou novinu. Milovati i v maličkostech a
opravdu »bližního jako sebe samého«, starati se
o přítele jako o sebe, to je naplnění Zákona.
A tato láska kvůli Bohu se vztahuje na určitého
člověka: prostého i učeného, lehkomyslného
i moudrého.
Je dojemné nalézati v dějinách přátelství,
která Církev posvětila a oslavila tím, že je po
zdvihla na oltář a dala je tak za vzor věřícím.
Myslím na př. na blahost. Jordána Saského,
universitního profesora a velmistra dominikánnů, a blahoslavenou Dianu, mladou italskou
jeptišku. Jejich korespondence je dokladem
pravého a dokonalého přátelství, a to s tak
čistou něžností, že je nemožno je neobdivovali
a nemilovati. V tomto případě křesťanství vy
tvořilo možnost přátelství, jinak neuskutečni
telného. Setkání těchto dvou přátel nebylo jistě
náhodné, ale chtěné a jim věnováno pro jejich
posvěcení, jako velká a užitečná milost.
Proto možno bez přehánění tvrdit, že doko
nalými přáteli jsou svati. Jsou ctnostnějšími a
umějí lépe milovati než ostatní. Dokazují, že
»člověk má zapotřebí pomoci svých přátel, aby
dobře konal díla života činného, tak jako díla
života rozjímavého«. (Theol. Summa, I. II. 4. 8.)

Marie Horáková:

Askese a mystika
Slovo askese je původů řeckého. Znamená od
říkání sebezapírání, zdrženlivost, ovládání těla
a žádostí. U Reků ho užívali závodníci, když se
cvičili a zapírali, aby získali věnec vítězství.
V křesťanství to znamená praktické úsilí o do
konalost.
Askese sleduje cíl připodobnit člověka Bohu.
Nespočívá s sebeničení, nýbrž v radostném a
dobrovolném ovládání nižší stránky přiroze
nosti, aby se mohla plněji rozvíjeti stránka
vyšší. Askese chce dosáhnouti, aby tělo bylo
podřízeno duchu a duch dále Bohu, neboť Búh
je cílem člověka.
Askese zjednává rovnováhu mezi tělem a du
chem. Kristus pravil: »Kdo chceš přijití, za
mnou, vezmi kříž svůj každodenní na sebe a
následuj mne!« Je to tedy boj o Boha. Jednou
ze zásad askese je odpírat si i dovolené věci,
neboť je jisté, že od člověka, který si nedovede
odepřít, co dovoleno je, nelze očekávat, že si
odepře, co dovoleno není.
Smysl askese byl vždy stejný. Jen forma se
časem mění, lak lidé, toužící po dokonalosti,
žili v prvních dobách křesťanství v poustev
nách, později se sdružovali v klášteřích, nyní
apoštolují ve veřejném životě. Nejdříve konali
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velké posty, později praktikovali vnější ka
jícnost, nyní se dává přednost kajícnosti vnitřní.
Askese se utváří přiměřeně podle doby. Vede
vždy k svatosti. Užívá se různých prostředků
k dosažení cíle: jsou to svátosti, zpytování svě
domí, modlitba, sebezápor a ctnosti.
Mystika je slovo tajemné. Užívá se toho slova
v širším smyslu. Mluví se o mystice práce, so
cialismu a umění. Prvním spisem o mystice je
»Mystická bohověda« od Diviše Mystika. Mysti
ka je dovršením života asketického, je to život
v Bohu. Sv. Pavel pravil: »Kristus se tvoří
v nás.« Duše se těší z poznání Boha. Někdy je
mystika provázena nadpřirozenými dary: vy
tržením mysli, viděním a zjevením.
Život mystický je bezvýhradné oddání Bohu.
Čím kdo je dokonalejší, tím více ustupuje
Bohu. Šťastná je duše, která dává přednost bož
skému vedení před svou vlastní vůlí.
Od XVI1. stol, byl však chápán život mystic
ký jinak. Lidé pokládali za mystiku jen její
mimořádné zjevy, totiž extasi, vidění, nazírání
atd. Všem věřícím od té doby byla doporučo
vána askese. Mystika byla zařazena mezi cha
rismata. Tento směr vyšel z nepochopení spisů
sv. Jana od Kříže a sv. Terezie. Lidé odmítali

jakoukoli činnost a nechávali vše na Duchu
svátém. Zamítali všechny cesty duchovního ži
vota, neboř je prý jen jedna, a to vnitřní. Mys
tický řád byl tedy nazván mimořádným, za
tím je však nejvyšším vrcholem křesťanského
života. Askese a mystika nejsou tedy od sebe
odděleny časově, ale způsobově.
Předběžnou askesí se duše oprostí od světa a
oddá se lásce k Bohu. Čím je učelivější, tím je
schopnější stoupat výše. Opovážlivé by bylo
toužit po životě mystickém a neusilovat o sebezapor. V předpokladu, že člověk opravdu usi
luje ovládnout nižší stránku své přirozenosti,
lze říci, že život mystický není výsada jen ně
kterých duší, nýbrž že brána mystiky je otevře
na všem, kdož přijali svátý křest.

Náš úkol
V posledních dvou stoletích se stala s lidmi
veliká změna. Jejich život je mnohem složitější
než byl dříve. Přibyly nové problémy: problém
správného využití energetických zdrojů, pro
blém zužitkování zboží v dobách přebytku,
problém zaměstnání ohromných spoust lidí,
problém zvyšování životního standardu a
mnoho jiných.
Všechny tyto důležité otázky ovlivnily život
lidí. Zvětšil se rozdíl mezi tím, co člověk clíce,
a tím, co smí. Aby byl život ještě více zkompli
kován, vyskytli se jedinci, kteří ze soukromých
zájmů infikovali celé národy lží, protože před
pokládali, že lžemi nakažené a zfanatisované
národy se stanou jejich nástrojem na cestě za
majetkem: a lidé počínají zapomínat, že peníze
nejsou cílem, nanejvýš mohou být prostředkem
k životu. Jako největší lež se šíří atheismus,
Dropagovaný nemorálními Fanatiky (Nietzsche)
a těmi, kteří při vší své zálibě v dokonalosti
rozumu a přemýšlení nepostřehli svou vlastní
nedokonalost.
Výsledkem těch zjevů je, že dnešní člověk
už nemůže unést tíhu své vlastní osobnosti, tíhu
svého já. Vznikají v něm vnitřní rozpory, které
bez náboženství nedovede vyřešit: jsou to roz
pory mezi světem vnějším a vnitřním, rozpory
mezi morálkou a nemorálností, ospravedlňova
nou nezodpovědnými pafilosofy, rozpory mezi
vírou a nevírou. Člověk už nesnáší tyto boje
svého já, snaží se je utlumit. Hledá útěchu
v kouření, v alkoholu, drogách. Nakonec se
obrací tam, kde má jistotu, že jeho vlastní roz
pory budou utlumeny dokonale: obrací se tam.
kde sám se stane součástí jakéhosi vyššího or
ganismu, davu, jehož zájmy se stanou zájmy
jeho. Jako jeho člen nebude muset myslit, bude
strhován tím, co dělají ostatní a co ostatní
myslí, a bude to schvalovat, protože to, co dělá
většina, je podle jeho názoru správné.

VI. Blažek: Brněnský dóm.

Stává se tedy kolektivistou: znamená to, že
se vzdává části svého lidství, vzdává se svého
práva na víru a cítění, na myšlení a kritiku.
Jeho osobnost tak pomalu zaniká a slévá se
v beztvárnou masu s množstvím.
A zánik osobnosti znamená zánik člověka.
Existuje však přece síla, která ho může za
chránit. Je síla, která odklidí všechny jeho
vnitřní rozpory a odvrátí ho od cesty k zániku.
A tou silou je náboženství.
Zde je důvod, proč mnozí kolektivisté-radikálové stále brojí, ovšem marně, proti nábožen
ství! Protože náboženství vrací člověku mrav
ní sílu, která je jedinou záchranou před jeho
pádem a splynutím s bezejmennými množství
mi, a která ho zachovává jako člověka. Víra
v Boha, tak opovrhovaná atheisty, je jedině s to
je zachránit před duševním odumřením. Víra
v Boha je jedinou osou lidské duše.
Stačí trochu pohlédnout na stránky dějin,
abychom poznali, jak ubohé jsou všechny »dů
kazy« atheistů. Každý atheistický systém se
zhroutil. Nezhroutil-li se, bylo to jen tím že
přestal být atheistickým, že jeho vládcové
uznali existenci síly, proti níž není možno ničím
bojovat: uznali existenci Boží.
KSD
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DOMINIK PECKA

JARNÍ SONATA
STUDENTSKÝ ROMÁN
I. PŘEDEHRA
Varhany arciděkanského chrámu se rozezvučely.
Jako poslední ozvěna vzdáleného, za horami zkomírajícího hromu zněl subbas v pedálu. Hlubokým a
smírným souzněním lesa rozšumělého západním vět
rem pěly píšťaly gamby a krytu, slavnostně a jásavě
vpadly kovové hlasy principálu, flétna, oboe a dře
věné mixtury, a všecky ty zvuky se objaly jako akro
bati v cirku a v rázu se vzepjaly ve věžovitou skupi
nu a po jejích měkkých a přece napjatých stupních
s jistotou a lehkostí stoupala melodie zdvojených ok
táv výš a výše, až stanula vítězně na vrcholu chvějí
cího se trsu tónů, rozpřáhla radostně ruce a rozeslala
svůj připravený úsměv na všecky strany světa — a
v té chvíli vystupňovalo se její crescendo a všecky
spodní hlasy se zesílily odpovídajíce té okázalé výšce
tajemným a propastným, jakoby nevolí se zmítajícím
hukotem vichřice, jež odnáší navždy nejkrásnější a
nejteplejší lidské sny — v decrescendu sestupovala
hrdá melodie po týchž měkkých stupních v kadenci
ne již směle se vzdouvající, ale pokorně lkavé až
k nejnižším hlasům, a do nich zapadla jako kámen
hozený do vody, chvíli zpívaly jen kryty v dumavých a neurčitých akordech, jež se rozcházely v šíř
i dál jako kola rozvířené hladiny končící svůj běh ne
patrným zašplounáním na břehu rybníku.
Do usmířeného ticha se vznesly houslové sordiny
druhého manuálu šumíce svými vlaštovčími křidélky:
provázeny jen čmelím bzukotem nejhlubší violové
oktávy usedly na zašlých, vlnivých štukách a na ra
menou barokních andílků a rozplakaly se něžnou tou
hou pohlížejíce jak Narkiss v zrcadlo své vlastní
krásy, ztichly náhle a smutně: z poslední slzy, kte
rou vyronily v marném svém roztoužení, vykvetl bílý
květ a ten se zrosil bílými křišťály eolového rejstříku
zpívajícího něžnou píseň — byla to píseň slavíka skry
tého v nízkém křoví, byla to, ach, teskná i opojná pí
seň lásky, nad niž už nic sladšího se neskrývá v taj
ných skrýších varhan zářících stříbrem a zlatém. Rozšuměla se opět violoncella, měkce rozestřel subbas své
temné peruti, rozradovaly se umlčené hlasy prvního
manuálu a nabravše dechu co nejvíce rozepěly se
v pleno mocné a klidné jak loď plující mořem za jas
ného dne —
Šepot v zástupu zvědavců tísnících se mezi lavicemi.
Všecky hlavy obráceny týmž směrem. Všecky oči za
hleděny na bílou nevěstu kráčející po rudém koberci,
který je rozestřen od vchodu až k hlavnímu oltáři.
Ta nevěsta je krásná. Má vlasy z dvojího jantaru,
podivně světlé a jakoby tekuté, z paprsků slunečních
spředené. A ty vlasy v mocné lelíky spletené ovíjejí
hlavu jako trojitá koruna z nejryzejšího zlata. Ověn
čeny jsou myrtovými snítkami a zastřeny bílým, pa
vučinově hebkým závojem, který padá v měkkých
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vlnách k zemi. Hlava schýlena pod tíží nesčetných po
hledů a oči s dlouhými černými brvami sklopeny
k bílým a žlutým růžím kytice. Ruka v dlouhé ruka
vici z bílé, hlazené kůže vsunuta lehce za předloktí
pána ve fraku, který našlapuje rozpačitě a trochu
dřevěně na své dlouhé nohy podoben stínu lomícímu
se v záhybech nerovné plochy.
A za živou řeckou sochou v závoji a za stínem
mnohonásobně se prohýbajícím jde Gilbert Adam
veda dívku nevelikou, černovlasou, neostyšně se roz
hlížející.
Před oltářem se dolomí nejistý stín, jenž vedl řec
kou sochu, ach, nebojte se, nezlomí se docela, jest to
jen deštěná, ale dobře míněná úklona Gilbertu Ada
movi. Stín se opět narovná, ztrne na chvíli v postoji
téměř marionetním, otočí se nečekanou rychlostí,
ustoupí o krok vzad. Tyto pohyby způsobí, že Gilbert
Adam postoupí vpřed a stane vedle řecké sochy.
Socha pozvedá k němu hlavu a dívá se na něho
dlouhým, tázavě smutným pohledem. Gilbert rozumí,
nač se ho ptají upřené a široce rozevřené oči:
— Co mi dáš, Gilberte Adame, muži, kterému chci
slíbiti lásku a věrnost? Kam mne povedeš? Po jakých
cestách?
A Gilbert Adam zatíná zuby, aby přemohl pohnutí,
lícní kosti mu poněkud vystupují, chřípě se zužují a
horní ret se chvěje.
Oltář je ozářen množstvím svící. Žlutá jejich záře
padá na dvojici před oltářem. Dvojí jantar nevěsti
ných vlasů se roztěká ve zlatých pablescích světel.
Pod freskami chrámové klenby burácejí varhany
své velebné maestoso, dvě duše se zachvívají očeká
váním veliké, neodvratné, slavné chvíle života.
Ve zlatém pluviálu přichází arciděkan. Již stojí
před snoubenci, v levé ruce drží černou obřadní kníž
ku, levou snímá fialový biret, pohybem pomalým a
vážným.
Zmlkají varhany. Ticho. Vzadu bouchly dveře.
Proud vzduchu proletěl prostorem chrámu. Plamínek
věčného světla se zatřepetal.
Přední lavice potaženy červeným suknem. Do nich
usedají příbuzní a hosté. Skví se náramky dam.
V první lavici napravo matka nevěstina. Hedvábným
šátečkem stírá občasnou slzu, která se jí vtírá do oka.
Jest jedinou osobou, jež projevuje dojetí. Ostatní
dámy napjatě sledují, co se děje u oltáře, neustále si
něco šeptajíce. Páni opatrují pečlivě své lesklé cy
lindry.
— Já, Gilbert, beru sobě vás, Kláru, za pravou a
věrnou manželku a slibuji vám věrnost a lásku man
želskou zachovati, vás v ničem neopouštěti, nýbrž
s vámi všecko, buďto dobré, aneb zlé, až do své nebo
vaší smrti snášeti a trpěti. K tomu mi dopomáhej Pán
Bůh, Matka Boží a všichni svati. Amen.
Tento hlas zní od oltáře pevně, skoro bys řekl,
příkře. Hlas muže, který byl zrozen k úloze velitele.

Je v něm něco vůdčího, přímého, odhodlaného a přís
ného. Prozrazuje bojovníka, který se neleká nebez
pečenství, předvídá překážky, láme jediným pohybem
napřažené kopí protivníka. Hlas uzpůsobený ne tvr
dostí srdce, ale vědomím odpovědnosti, rozkazy dne,
promyšlenými, krátkými, neodvolatelnými. Hlas,
v němž však jemně rozeznávající sluch nalézá i od
stín měkkosti, byf nepatrný. Objevuje se tam jen
v této chvíli citového vzrušení, či jest stálým a vlast
ním ohlasem duše Gilbertovy?
Tomu hlasu již odpovídá hlas Klářin slibující věr
nost a poddanost manželskou. To jest jistě hlas ptá
čete, které v bouři nenalezlo cesty do svého hnízdeč
ka a v úzkosti se skrylo na místě neznámém a cizím.
Hlas tento je rozechvělý k pláči, zajíkavý, nejistý a
sotva slyšitelný. Chtěli jste věděti, jak mluví řecká
socha. Slyšíte to nyní. Má hlas mléčně bílý jak mra
mor jejího těla: a také na okrajích průsvitný, neboř
tento hlas nic neskrývá a prozrazuje všecko: lásku,
která by vytryskla jako proud červené a teplé krve,
kdyby tu nebylo tolik lidí, bázeň z budoucnosti, v níž.
zápasiti bude sen i skutečnost, sen dívčích tuch a sku
tečnost manželského soužití.
Arciděkan se obrací k oltáři, aby posvětil zlaté
prsteny, do nichž je vyryto datum dne.
Varhany zpívají. Sladký vzdech fléten. Týž vzdech
o tón výše v kouzelné proměně akordu a mírném zesí
lení: a nyní zalkání ve výšce, zalkání nad něčím zlo
meným a ztraceným, ukolébávající arpeggio hlubo
kých hlasů, svaté a pokojné zaševelení krytů.
A v tichém melodramu navléká arciděkan snou
bencům prsteny:
— Přijměte prsten věrnosti a buďte sobě věrni!
Jdou všichni do sakristie. Ženich, nevěsta a dva
svědkové vstupují do arciděkanova kubikula. ostatní
čekají v sakristii.
Matka Klářina již nepláče. Jest plna starostí s hos
tinou. Zdali se na něco nezapomnělo! Aby nebyl skan
dál! Aby Josef nejel příliš rychle. To není stylové.
Klářin strýc ujišťuje, že dohlédl, aby bylo všecko
v nejlepším pořádku.
Mnohokrát zlámaný a /prohýbaný, ve frak oděný
stín opět oživl a sklání se k černovlasé družičce, která
se pořád usmívá. Stínové jsou živi ze světla a jejich
vlastností jest neopouštěti lidských postav. A tomuto
stínu pohaslo světlo dvojího jantaru — i poklesl na
pouhý fantom, který z nedostatku světla se sklání
k maličké dívce a šeptá jí cosi důvěrně. Stín asi by
rád řekl něco k smíchu, ale není toho třeba, neboř
dívka se směje sama. Pojedou spolu v druhém ko
čáře. A stín praví, že to bude jistě překrásné, až
slečna co nevěsta pojede v prvním.
A nu to šeptá dívka neměníc svého úsměvu:
— Já se nikdy vdávat nebudu!
— Proč? táže se udivený stín a prohýbá se tak, že
tvoří živý otazník.
Avšak dveře kubikula arciděkanova se již otvírají.
Blahopřání nejbližších přátel a příbuzných. Matka
líbá Kláru a rozplývá se v slzách.
Strýc stojí zpříma jako muž, jenž ručí za pořádek
dnešního dne.
Gilbert se usmívá, neřekl bys ani, že je to člověk
s přísným hlasem.

Klára se tiskne k němu, jako by se bála, že se zřítí
klenutí ambitu a zasype její štěstí.
Cinkne zvonek u vchodu do sakristie. Znamení pro
varhaníka.
Svatební průvod kráčí po rudém koberci. První jde
Gilbert s Klárou, za ním Stín s černovlasou družič
kou, která neodpovídá ani na otázky ani na otazníky.
Třetí jde strýc, který je vždy kliden, veda nevěstinu
matku, která klidila není.
Radí se ostatní. Dámy, které v lavicích stále šep
taly, i pánové, kteří svědomitě opatrovali své lesklé
cylindry.
A poněvadž varhany se rozehrály naplno, mění se
šepot v hlasitý hovor. Zevlující zástup vystupuje na
špičky, aby lépe viděl tu krásu: a varhany mají co
činit, aby přehlušily hlasy vlnícího se a neklidného
davu.
Před chrámem čekají kočáry s gumovými koly.
Podkovy cvakají na nerovném dláždění. Lidé se za
stavují na chodnících. Otvírají se okna na náměstí.
Město žasne. Josef jede stylově. Ostatní kočáry se
přizpůsobují. Strýc je kliden. Matka se strachuje,
zdali Fany nerozbila křišťálový service k přípitkům.
Kočáry objíždějí továrnu. Životní dílo Gilbertova
strýce. Pracoval do vysokého stáří. Trápen asthmatem
nevycházel v posledních letech ze své ložnice. Telefo
nem spojen se všemi kancelářemi a odděleními sedal
ve své lenošce maje po jedné straně kyslíkový inhalační přístroj, po druhé stenografku.
Gilbert u něho sloužil od piky. Jinak to u strýce
nešlo. Začal ve dvaceti letech jako aprctér a skončil
ve věku třiceti let jako obchodní ředitel.

Rok již uplynul od strýcovy smrti. Tehdy se právě
vracel Gilbert z Anglie i se svým tajemníkem. Bylo
to v místě, kde trať se hadovitě vine údolím řeky. Na
vnější straně největšího ohybu se otvírá průhled
k městu. Do výšky čnějí komíny továrny. Tajemník
vyhlédl oknem rychlíku.
— Černá vlajka! zvolal.
Gilbert přiskočil k oknu. Vskutku, nu správní bu
dově visel černý prapor. Strýc byl mrtev. Ta černá
vlajka ho učinila pánem továrny.
Na tomtéž místě vlají dnes prapory barev radost
ných. Sirény houkají na pozdrav. Dělnická kapela
hraje pochod. Před správní budovou úřednictvo. Rady
dělníků svátečně oděných. Jako na povel mávají klo
bouky a volají: Sláva!
- Gilbert jim kyne na pozdrav. Klára se usmívá. Josef
hvízdá na koně.
Kočáry přejíždějí pomalu kolem temné řady děl
níku. A vysoko na bílém stožáru plápolá vlajka
v jarním vánku a v poledním slunci.

2
V kostele ještě přítmí. Starý kostelník otvírá hlav
ní vchod. Shrben, šedivou hlavu mezi rameny, šourá
se kolem lavic. Svazek klíčů mu zvoní v ruce. Sta
huje věčnou lampu, narovnává knot, přilévá řepko
vého oleje.
Odkrývá hlavní oltář, oprašuje jej rákosovou čeěetkou, zvedá kovovou vzpěru dřevěného podstavce
na misál, do zářezu spouští — a podložka již se za
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stavuje v ostrém úhlu připravena držeti otevřenou
mešní knihu.
Do kostela vstupují Jan Hodač a Juliána Severová.
Jan Hodač má černé, nové šaty po městském střihu.
Hned je poznat, že není z kraje. Juliána má krátké,
krajkované rukávce, vysoké střevíce s mosaznými záponkami, sukně zvarhanělé, bělostné a naškrobené,
zvonovitě se houpající, vyšívanou kordulu. na hlavě
zelený věnec. A celá voní čerstvým škrobem.
Lidé se za nimi ohlíželi cestou. Nikdo jich nezasta
voval a nikdo na ně nemluvil. Jinak by se jich byli
ptali, odkud nebo kam. To je zvyk. Ne zvědavost, ale
zdvořilost. Jen v městě mají lidé „soukromé záleži
tosti“, tu ne. Vše se děje veřejně,' nic tajně. Každý
krok člověka je účelný a počestný, soudu obecnému
podrobený. Všichni mohou všem dáti počet ze svého
jednání, všichni jsou lidem křesťanským, připraveným
na příchod Pána, jenž bude náhlý a nenadálý jako
příchod zloděje.
Nikdo se jich neptal kam jdou. Všichni to vědí. Bu
dou mít svatbu.
Pan farář už došli a sedli si do zpovědnice. S jedné
strany přistupuje Juliána, s druhé Jan.
Zatím rozsvěcuje kostelník svíce na hlavním oltáři.
Plní se lavice. Vpravo usedají stařečci, vlevo sta
řenky.
Před oltářem stojí Jan a Juliána. Dva svědci za nimi.
Jedním je kostelník, druhým pan rechter. Chudá,
přespolní svatba. Proto je hned ráno.
Po zdavkách zůstávají Jan a Juliána klečeti před
oltářem. Pan farář se oblékají v sakristii v mešní
roucha a pan rechter jdou na kůr k varhanám. Je
slyšet, jak vrzají dřevěné schody pod jejich kroky.
Stařečci vzadu odkašlávají.
Slouží se votivní mše svátá za snoubence. Velikým
křížem se žehnají pan farář a říkají slova Introitu:
— Bídi Izraelův spojiž vás: on sám budiž s vámi
jenž se smiloval nad dvěma jednorozenci: a nyní dej.
Hospodine, ať ještě dokonaleji dobrořečí tobě —
Pan rechter hrají: Bože, před Tvou velebností na
kolena padáme —
V nakřaplé hlasy stařenek se mísí čisté a svěží
hlásky dětí klečících před zábradlím.
Kostelník se šourá s červeným míškem, na němž se
houpe mosazný zvoneček.
K proměňování vše utichne. Jen na kůru vzdychá
proděravělý varhanový měch a vrabci čimčarují na
římsách oken.
Po přijímání kněžském přistupují ženich a nevěsta
ke stolu Páně a sílí se Chlebem andělským, aby v moci
jeho přešli pouští života až k svaté hoře Horebu.
Končí se mše svátá.
— Ite. missa est, pronáší kněz a dříve než žehná
lidu, modlí se nad klečícími snoubenci:
Bůh Abrahamův. Bůh Isákův a Bulí Jakobův bu
diž s vámi a naplniž na vás požehnání své, abyste
uzřeli syny synu svých až do třetího a čtvrtého po
kolení a obdrželi potom život věčný bez konce: pomocí
Pána našeho Ježíše Krista, jenž s Otcem a Duchem
svátým žije a kraluje po všechny věky včkňv. Amen.
Žehná všem přítomným a přistupu je na st ránu evan
gel ní. Pan rechter vytahují všechny rejstříky sta
rých, rozešlých varhan. Chvílemi jim mixtura ne
pěkně zaječí do hry, ale pan rechter ji hned umlčí.

Jan a Juliána jsou svoji.
Zapsáno a podepsáno v nízké, klenuté farní kance
láři. Jan a Juliána děkují panu faráři, že jich sezdali
a mši svátou za ně sloužili. Děkují panu rechtorovi,
že se za ně nestyděli a jim křesťanskou službu pro
kázali.
lak lidičci, pojďte na trochu snídaní, zvou pan
farář, máte cestu před schon a nic jste ještě nejedli.
Juliánka říká, že nemá hlad. Jan se omlouvá, že ne
došli důstojného pána vyjídat.
— Jen pojďte, to by bylo pěkné, to by se Apolena
zlobila, kdybyste nešli.
A již vede snoubence přes chodbu do kuchyně. Pan
rechter jdou s nimi.
Bílá kuchyně, zářící čistotou. Bekl bys raději: vo
nící čistotou. Zároveň jídelna. Uprostřed oválový stůl
na jediné, soustruhované noze. Stůl přikryt bílým,
modře kostkovaným ubrusem. Na něm tři polévkové
talíře. Jeden pro pana faráře, jeden pro pana rechtora, jeden pro Jana a Juliánu.
Pan farář a pan rechter sedají každý na své místo.
Apolena již staví na stůl cibulovitou mísu s kouřící
polévkou.
— Kafé my nemíváme, připomínají pan farář, my
jen polívku. — po stáru.
A chápe se naběračky.
— Lidičci, praví pak snoubencům, vy budete jíst
spolu z jednoho talíře. Sedněte si pěkně k sobě. Nestyďte se! Vás už nic nerozloučí. Vždy spolu. Tak bu
dete jídat polívčičku života. Ta je někdy všelijaká.
Někdy příliš horká, což naplat, musí se počkat, až
zchladne. Žádná polívka se nejí tak horká, jak se
vaří. Ke všemu je třeba trpělivosti. Někdy je neslaná
a nemastná — člověk se namáhá a pracuje — a vý
sledku není. Někdy zase přesolená — to tak když
člověka dobré bydlo pálí, chce to míti lépe, myslí, že
hlavou prorazí zeď — a tu máš, přebral, přesolil, tak
jen zavřít obě oči a také tu přesolenou polívečku v ti
chosti vyjíst! Tak jen s chutí do toho, lidičci zlatí!
Juliánka se zardívá studem. Jan se usmívá. Poprvé
jedí spolu. Lžíce zvoní o porcelán. Pes Amidor sedí
na bobku a vzhlíží k svému pánu. Apolena šuká u ka
men.
V koutku v kleci cukrují dvě hrdličky.
Snoubenci dojedí, křižují se. děkují a líbají ruce
oběma starcům.
— Tak s Pánem Bohem zůstávejte, lidičci zlatí!
A již sahají pan farář po své dýmečce, zatím co
pan rechter vylovují taba těrku ze šosů hřebíčkového
kabátu, aby se oddali každý své slabůstce.
Kolem kostelíka hřbitůvek. Rady litinových, na
stranu nakloněných křížů. U jednoho z nich stojí Jan
a Juliána. lam spí Juliánin tatíček — už deset roku.
Nechali tu mamičku. Juliánku, chalupu a několik měřiček. Přišel dobrý člověk a ptal se Juliánky, chtěla-li
by lie? Řekla, že si to rozmyslí. Ptala se mamičky
doma. Ptala se i tatíčka na hřbitově. A tak si vzala
Jana Hodače, člověka cizího a dobrého, škoda, že se
tatíček nedočkali té svatby. A škoda, že mamička ne
mohly přijít do kostela. Už jim nohy neslouží.
Slunko zlatě plá ve vzduchu modrém a průzračném.
Za vsí řada vápnem vybílených lisoven.
Stařeček Mokruša za laťkovou brankou předsklepí.
Není pochyby: čekají na svatebčany. Otvírají branku,

bezzubými ústy sc usmívají, rukou na pozdrav ký
manželským, abyste se dobře pořádali a dlúhý roky
vají:
spolem byli v lásce a svátým pokojů: co si na milým
— Dej Pán Bůh štěstí, bednáříčku zlatcj, aj tobě.
Pánu Bohu vyžádáme: zdraví a po smrti království
Juliánko, dušo moja! lak se zastavte na chvílečku.
nebeský!
sklínka vína neuškodí, zahřeje srdce, přidá do kroku!
Přifukují si s ženichem a nevěstou a hned dolévají,
A již nutí svého bednáříčka a ženu jeho do předco upito.
sklepí. Vstupují do lisovny. Veliká káď. dno černě fia
Juliánka má strach, aby jí hlava nebolela. Stařeček
lové, vlhkem oslzlé. Starý dřevěný lis s velikou dře
ujišťují, že z dobré věci nemůže být špatně. Víno
věnou závitnicí. Konopné lano napjaté k dubovému
i Kristus Pán pil a Panenka Maria se starala na svatbě
vratidlu zasazenému do podlahy a do stropu. Na lávce
v Káně, aby hosté měli dost vína. Víno je dar Boží.
kosíř, dubová nálevka s měděnou trubkou, rozstřikoStařeček jsou rádi, že bude v kraji bednář: — Mo
vač skalicového roztoku, vinařské nůžky, staré pípy
sel i sme až do Starej Vsi chodit, a když bylo potřeba
z višňového dřeva. Nad lavicí lišta s kolíky. Na kolí
něco spravit, nebylo možná se dočkat.
cích nabodnuty skleničky, zavěšeny baňaté násosky.
Ženich a nevěsta děkují stařečkovi a vycházejí opět
Lisovna — radost a jediná starost stařečka Mokna
světlo Boží. Jdou mezi vinohrady svěže se zelena
ruše. Již běží dolů do sklepa, natahují starého, staví
jícími.
skleničky na dno píilvědra. A držíce násosku pěkně
Vystupují na kopec. Na druhé straně bílá dědinka.
u ramene povolují opatrně ukazováček ucpávající
o Tam jest jejich domov.
dolní otvor násosky.
Z nízkých chalup vystupuje šedý kouř k nebi čiře
Již šumí a syčí červené víno ve skleničce jako krev
modrému.
tryskající z otevřené cévy. Naplnivše tři skleničky,
Nad pšeničnými poli zpívají skřivánci svoji švířiucpávají stařeček násosku, pozdvihují skleničku:
— Dej vám Pán Bůh požehnání ve svátým stavu
vou a stříbrně jasnou píseň.

Jak se m’uvi
/. Cílem života je vyrábět — všechny síly za
světit výrobě, aby každý měl, co potřebuje.
Co bude až toho dosáhneme? Snad si lidé
vymyslí zase nějaký jiný cíl, ale o tom není
třeba zatím přemýšlet.
Vyrábět je potřeba, o tom není pochyby. Ale to
samo není cílem života a dokonce ne jeho smyslem,
nýbrž jen prostředkem k opatření životních potřeb.
Výroba pro výrobu a dál už nepřemýšlet je věru
truchlivá životní filosofie. Musíme mnoho přemýšlet,
co bude dál. neboť výroba je zracionalisována. za
krátko dojde opět k nadvýrobě, k přebytku statků,
k nezaměstnanosti a jiným poruchám hospodářským
— leda že bychom se chtěli pohybovat v začarovaném
kruhu: kdesi v Jižní Americe bylo mnoho obilí — a
tak je házeli do moře: následek toho byl, že ryby
tloustly, množily se a byl na trhu nadbytek ryb: a tak
se ryby zpracovaly na umělé hnojivo — a následek
byl. že pole takto vydatně hnojená rodila více pše
nice — a poněvadž jí bylo nadbytek, házela se do
moře, ryby tloustly atd. Výroba není už problémem,
to se zdá jen v zemích ochuzených válkou — sku
tečným problémem je rozumné a spravedlivé rozdě
lení vyrobených statků. Jde o to, jak to udělat, aby
na jedné straně světa se neházelo obilí do moře a na
druhé nebyl hlad. Chesterton řekl, že jsme geniové
produkce, ale idioti distribuce.

2. Některé Masarykovy názory jsou již překo

nány, protože odporují dialektickému ma
terialismu.
Jsou patrně míněny názory, které Masaryk vy
ložil v Sociální otázce, jeho kritika marxismu.
Všechny filosofické názory jsou podle dialektického
materialismu jen odleskem současných hospodářských
a výrobních vztahů. Změní-li se ty vztahy, změní se
i ty názory. Podle dialektického materialismu není
tedy neměnných, absolutně platných pravd. Důsledně
podle toho bychom mohli pokládat i marxismus jen
za odlesk sociálních hospodářských poměrů, jaké byly

v Evropě před sto lety, kdy Marx a Engels uveřejnili
svůj komunistický manifest. Od té doby se hospo
dářské a sociální poměry nemálo změnily — i dalo
by se soudit, že i marxismus pozbyl své platnosti. Ku
podivu: všechny filosofické názory mají platnost jen
podmíněnou: avšak marxismus má platnost napros
tou. Není tvrdších dogmatiků než jsou marxisté.
A v tom je rozpor: buď všechny „pravdy“ jsou pomí
jivé a s nimi i „pravda“ marxismu — anebo se při
pouští. že pravda absolutní je možná — a pak nezbý
vá než ji hledat kriticky, úsilně a v pokoře. A tomu
hlavně učil Masaryk a to překonáno není.

5. Církev předkládá k věření dogmata, na pří

klad dogma o neomylnosti papeže. Dnešní
doba však vyžaduje lidí, kteří dovedou
myslit volně.
Církev učící nepředkládá k věření nějaké libovol
né nálezy, nýbrž zjišťuje, které pravdy Boží jsou od
Boha zjeveny, v Písině a Tradici obsaženy, a ty
pravdy hlásá věříc, že ve svém učitelském poslání
je chráněna Duchem svátým před bludem podle pří
slibu daného jí Kristem. Ty nauky neobsahují nic
proti rozumu — jinak by je musily všichni rozumní
lidé odmítnout jako nesmyslné. Obsahuií ovšem prav
dy nadrozumové, které sice rozum lidský převyšují,
ale neodporují mu. Takové pravdy nadrozumové
(mystéria) nelze z rozumu vyvodit, ale nelze jich také
rozumově vyvrátit. Víra neznamená omezení svobod
ného myšlení, poněvadž předmětem víry je Bůh, kdež
to předmětem vědy je příroda a vůbec vše, co lze em
piricky zkoumat. Ve svém oboru je každá věda zcela
samostatná a platí o ní: tantum valet, quantum pro
bat — má takový význam, jaký mají její důkazy.
Myslit svobodně je hezká věc — ale ještě hezčí a
ovšem i potřebnější je myslit správně.

4. Už Komenský usiloval o jednotnou školu.
Nepochybně — ale o školu jednotnou ideově, bu
dující na základě křesťanském. Ve škole Komenského
není místa pro atheisty.
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Veselé scény z filmování v praž
ských ulicích.

Bude vás zajímat, že ...
— exteriérové záběry okupační gro
tesky režiséra J. Macha ..Nikdo nic
neví“ se natáčejí v současné době
v pražských ulicích a na výpado
vých silnicích z Prahy,
— pro tyto scény bylo nutno ulice,
ve kterých se natáčí, i s obchody
upravit podle vzoru protektorátu:
nápisy jsou dvojjazyčné, zboží z vý
loh zmizelo a bylo nahrazeno jen
několika atrapami a výkladní skří
ně byly pomalovány známými německo-českými texty z doby oku
pace: „Maso není — vyprodáno“.
„Ta hořčice v každém množství na
skladě“ a pod.,
— nejobtížnější práci při filmování
připravilo filmovým pracovníkům
dvacet sedm psů všech možných
ras. kterým byla svěřena důležitá
úloha — pronásledovat Fr. Filipovského a Jar. Marvana. kteří prchali
ulicemi s košem, v němž byl mrtvý
SA-man,
— se natáčelo již na nábřeží, u Ma
sarykova nádraží, na Letné u vodní
nádrže, na Smetanově náměstí, na
rozhraní Vinohrad a Žižkova v Blodkově a Ondříčkově ulici a dokonce
i na pražských střechách, které ob
sadili zvědaví Pražané s kukátky,
neboť byl odhoukán letecký útok,
ovšem jen pro tento film.
— herecký kompars ochotně a zdar
ma nahradili pražští občané, kteří
se kolem filmařů shromáždili v úcty
hodném počtu téměř tisíce duší.
— nemilé dobrodružství prožila
hlavní představitelka Jana Dítětová.
když při scéně naskakování a vy
skakování z tramwaye bvla odve
dena přísným členem SNB a ne
měla ve svém filmovém kostýmu
ani peníze ani osobní doklady (to
čilo se totiž bez nalíčení herců, aby
nezasvěcení lidé nekazili svou zvě
davostí obtížné záběry v příliš fre
kventovaných ulicích),
— také J. Kotapiš v gestapáckém
koženém kabátě nebyl ušetřen lid
ské pozornosti a několikrát musel
vyslechnout nápadnou poznámku
o „zlatokopech“,
— velkou službu prokázala filma
řům jedna dosud nezasypaná vodní
nádrž na Letné, která byla znovu
napuštěna vodou, opatřena výstraž
nými tabulkami — a pak byl do ní
vhozen vozík i s proutěným košem,
v němž byl uzavřen SA-man,
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— zvukaři použili při těchto zábě
rech po prvé nového vynálezu jed
noho svého kolegy p. Vysloužila,
totiž vysoce citlivého mikrofonu,
ale přesto úžasně lehkého, takže se
s ním daly „vyhmátnout“ i nej
vzdálenější zvuky,
— mnohé scény snímají kamera
man J. Střecha »a J. Holpuch sou
časně dvěma kamerami, aby se ne
musely záběry zbytečně opakovat,
aby byly zachyceny stejné scény
z různých míst a aby co nejméně
na sebe filmaři soustředili zájem
přihlížejícího a nahodilého obecen
stva, které tak nevědomky součas
ně hraje ve filmu,
— nejtěžší scény v exteriérech však
filmaře teprve čekají: bude to zbě
silá jízda esesáků v autě, které po
razí v šílené jízdě Prahou ovocnář
ský krám a telefonní budku, aby
později projelo stohem slámy, smet
lo trampskou chatu a pod.,
— Pražané si asi nejvíce přijdou
na své při humorných scénách na
Karlově mostě, kde Fr. Filipovský
a Jar. Marvan budou házet s mostu
do Vltavy pouzdro od basy, v němž
má být ŠA-man!
Nepříjemná scéna.

V hostivařském atelieru čís. 4 je
vystavěna velká hospoda v přístav
ní čtvrti pro natáčený film řež.
Cápa „Znamení kotvy“. Do této hos
pody přijde hypnotisér Lascari,
kterého hraje Eduard Kohout, aby
tu vyhledal svoji spolupracovnici
Pavlu — Hanu Vítovou. Protože
venku se spustil prudký liják, musí
být tento liják patrný i při otevře
ní dveří; a tak bylo třeba pro tuto
scénu aranžovat pěkný a vydatný
déšť, který bubnoval na okna a br
čel v okapové rouře. A protože pan
Lascari tím deštěm prošel, musel
být mokrý. Následkem toho byl
kompletně ustrojený pan Kohout
postaven pod sprchu, která mu po
několika minutách utvořila na klo
bouku malý bazén a promáčela
i nepromokavý trenchcoat. Pak se
otevřely dveře, zablesklo se a pan
Lascari vešel, promočený až na
kůži; kamera zahrčela, scéna byla
natočena a — pan Kohout se musel
jít od základů převléci.
Katastrofální povodeň.

ce, než se dokonale připraví, za
světil' a scéna přezkouší. Také reži
sér Fr. Cáp dospěl při natáčení no
vého filmu podle námětu J. Drdy
„Znamení kotvy“ k záběru, jehož
přípravy si vyžádaly ne několika
hodin usilovné práce a příprav, ný
brž několika dnů: natáčela se totiž
scéna, kdy se rozvodněná řeka vvleje z břehů a zatopí přístavní uli
ce i s domky. Jeden takový domek
byl postaven přímo ve filmovém
studiu, totiž na dně hlubokého ba
zénu. který je pod ateliérovou pod
lahou. Ovšem tentokrát stavební
dělníci místo dřeva, juty, sádrv a
papíru stavěli opravdu z cihel a
malty. Během několika dnů byla
stavba připravc-a a bazén napuš.
těn několika tisíci litry vody, takže
brzy plaval v místnosti veškerý ná
bytek. A teprve nyní se rozžaly
desítky reflektorů a asistenti se při
pravili na všechny možné eventua
lity, kdyby snad z technických pří
čin neprobíhala ..katastrofa“ podle
očekávání. Záběr totiž nemohl být
již po druhé opakován. Oba kame
ramani F. Pečenka a B. Kolátor
zmizeli za okuláry svých kamer,
aby tuto dramatickou scénu zabí
rali současně dvěma kamerami,
ovšem každou z jiného stanoviště.
Konečně režisér Fr. Cáp vydal po
kyn ..Jedeme!“, po kterém všichni
na scéně i za scénou „ožili“: Starý
Tlojdar (L. H. Struna) se svým sy
nem Frantou, kormidelníkem ná
kladního člunu ..Kormorán“ (J. Pun
tík) brodí se po pás v kalné vodě
a loví kusy chudičkého zařízení
bytu paní Markové. Také lodník
Truneěek (J. Maršálek) vbíhá do za
topeného bytu, aby ze šatníku vy
nesl posledních pár kousků oděvu,
než voda provalí vetché zdivo. Ale
sotva se dostane doprostřed míst
nosti. stěna mezi okny se zachvěje,
povolí a zřítí se dovnitř, sledována
mocným proudem říční vody. Také
strop i trámy spadnou a poraní zdě
šeného Trunečka, který se vzápětí
noří pod hladinu, na kterou dopadá
část stěny bytu. Teprve režisérovo
„Stop!“ ukončuje tento záběr, který
zanechal u všech přihlížejících ne
zapomenutelný dojem, dík jedineč
nému realistickému podání všech
herců.

Hodnota literární hodnotou
Některý filmový záběr, který poz
filmovou.
ději proběhne na stříbrném plátně
Jméno spisovatele Karla Čapka,
před očima diváků v několika vte
řinách, vyžaduje mnoha hodin prá který zemřel tak nečekaně navečer

o Boží Hod vánoční roku 1938, je
dnes známo po celém světě jako
jméno vynikajícího dramatika, po
vídkáře a romanopisce. Jeho dílo
je přeloženo do dvaceti jazyků a
prošlo vítězně celým světem. Sotva
nyní byly zfilmovány populární
„Povídky z jedné a druhé kapsy“,
přistupuje další český režisér O.
Vávra k natáčení nového českého
filmu podle románu Karla Čapka,
fantastického ..Krakatitu“. Příprav
ným pracím k tomuto filmu věnoval
režisér Vávra mnoho péče a za spo
lupráce svého bratra, spisovatele J.
R. Vávry, dokončil scénář „Kraka
titu“ letos na jaře, aby hned začát
kem května přikročil k filmové
realisaci. Dílo, známé v celém svě
tě, bude očekáváno s velikým na
pětím: toho si byl řež. Vávra dobře
vědom a proto se podjal velikého
úkolu s neobyčejnou pečlivostí. Pří
pravy, které vedly k realisaci „Kra
katitu“, byly neobyčejně svědomi
té a pečlivé; proto se v „Kraka
titu“ očekává dílo, jež má patřit
k vrcholným pracím řež. Vávry a
representovat současnou českoslo
venskou kinematografii.
Mohutné stavby pro Vávrův film
„Krakatit“.

Vyspělost našich filmových archi
tektů byla již mnohokrát prokázá
na a náležitě zhodnocena i cizinci,
kteří u nás natáčeli nebo zhlédli do
konalé stavby v našich filmech.
Jedním z nejznámějších architektů
je J. Zázvorka, který právě se svým
asistentem J. Kollingerem vystavěl
a ještě staví ve třech baraudovských atelierech mistrovské staveb
ní celky pro film režiséra O. Vávry
„Krakatit”, natáčený podle známého
románu Karla Čapka. Tak v prvém
studiu vznikla zkušební laboratoř
pro práci s nebezpečnými třaskavinami v Balttinu, chudičká dřevě
ná laboratoř ing. Prokopa na Hybšmance a těsně vedle tatáž laboratoř,
ovšem již přestěhovaná na rudnou
haldu, kde je již upravena a vyba
vena speciální vysílačkou, pomocí
které lze záhadnou třaskavinu krakatit přivést k explosi kdekoliv na
zeměkouli. V protější části studia
je pokoj Tomše, sousedící těsně
s částí cikánské vinárny. Uprostřed
těchto staveb se zvláště vyjímá mo
numentální salon horského hotelu
v Alpách, v němž dojde ke schůz
ce zbrojařských zástupců všech ná
rodů světa. Po skončení natáčení
v těchto stavbách přestěhuje se
štáb režiséra O. Vávry do atelieru
č. 7, kde jsou zatím v plném proudu
stavební práce na nových dekora
cích. Z prken, trámů, juty, sádry
a barev vzniká zde silnice, venkov
ská zastávka, vrchol rudné haldy,
vrata továrny Grottup a pavilonek
zámeckého parku. Odtud pak pře
jdou stavební dělníci do čtvrtého
studia, aby zde vystavěli pohádkově
krásné stavby: knížecí sál, zámec
ké schodiště, princezninu ložnici a
nemocniční pokoj.

Karel Höger a Frant. Smolík ve filmu „Krakatit“.

ótadajeme
Nezbední bakaláři a žáci.

Hovoří se u nás o decentralisaci
vysokých škol. Hovoří se jako by
šlo o něco nového a neobvyklého.
A při tom jako všechno na světě —
je to přirozené, neboť staré anglické
školství se výlučně omezovalo na
venkov a založilo si svou historic
kou tradici. Jména Cambridge a
Oxford jsou znamenité, populární
i u nás. Hlavně z vodního klání stu
dentských osem na Temži. Kterému
městu dát přednost. Věru Shakespearovská otázka. Ale letošní vítěz
v závodu osmiveslic to vyhrává
i u nás a jede se do Cambridge.
Nudnou anglickou rovinou, pokry
tou zelení a oplocenými pozemky.
Sem tam míjíte statující vozy a je
jich pány, horující v promoklé trá
vě golfu.
Staré historické město, město věží,
portálů, chrámů, město zahrad a
deště. To je Cambridge. I tady jsou
Češi. A nebýt nás, ani by o sobě
nevěděli. Studenti a studentky.
A u nich sympatický anglický mla
dík, který studuje češtinu a pomalu
ji bude ovládat jako svůj rodný ja
zyk. Stává se naším průvodcem.
Život studentský i tu je veselý.
Má však svůj řád, svou kázeň a dis
ciplinu. Z filmu je známo, že stu
denti tu chodí ve zvláštních pláš
těnkách a bakaláři — profesoři
i doktoři v talárech.
Předpisy jsou přísné a běda,
kdo je nedodržuje. Špatná znám
ka z chování má dalekosáhlé důsled
ky a může i pro nejnadanějšího
studenta znamenat konec studií.
Jako všude i nad Cambridge zazní
vají zvonky a průvodci nám sdělu

jí, že páni profesoři se ubírají do
senátu. V neděli odpoledne. Život
blízký katedrálním kapitulám. Váž
ně a se svrchovanou důstojností
přecházejí promoklou cestu a se za
líbením sledujeme jejich zvláštní
pokrývky hlavy. Ale abychom zů
stali u pláštěnek. Je starým zvy
kem, že studenti se mohou zdržovat
ve městě pouze do 12 hodin v noci.
Přijde-li však někdo do koleje po
22. hodině a má ještě v úmyslu ode
jít, není mu to dovoleno. Aby bylo
universitě jasno, kdo je student,
musí každý po soumraku nosit pláš
těnku. Běda tomu, kdo zapomene a
je přistižen „buldogy“. To jsou
zvláštní muži v důstojném černém
odění a s cylindry na hlavě. Za dne
chodí po městě nanejvýš vznešeně,
v noci však svou důstojnost naprosto
nerespektují. Mají za úkol dbát
o pořádek mezi studentským lidem
a provinilce předat universitnímu
právu. Musí být však rozkošné vidět
tyto sluhy cambridgské Almae Matris na cestách za nezbednými stu
denty a sledovat jejich stříhající
nohy podobné píšťalám při honič
ce. Pak opravdu zbývá otázka, kdo
s koho. Studenti neradi podléhají
a „buldoci“ těžce nesou ostudu. Pro
to se snaží každého provinilce chy
tit za každou cenu. Stalo se, že při
stihli jednou studenta, au se nahý
koupal v Temži. Universitní senát
si marně lámal hlavu, jelikož na
noční koupání kolejní předpisy ne
pamatovaly. Ale rozsudek zněl: po
kuta. Když se postižený ohradil,
bylo mu řečeno, že neměl po sou
mraku povinnou pláštěnku.
V Cambridge žije asi šest tisíc
studentů a sice v kolejích, mezi ni
miž jsou i dívčí, což prý je zvlášt
nost. Stejně jako ženy na londýn
ských ulicích s tabulemi a žádající
rovnost s muži. V kolejích ovšem
nežijí studenti ženatí, kteří pobí-
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ra jí taková stipendia, že slušně
uživí manželku i děti. Rád přika
zuje společné večeře, před nimiž
bývá pobožnost v kolejních kaplích.
U stolů se scházejí profesoři, a to
v modlitbě i jídle. Ovšem zvláštní
pobožnosti jsme svědky nebyli.
Bylo by možno napsat o Cam
bridge mnoho pěkného. Co však
zbývá, je poslední pohled na ob
rysy věží, zalitých podvečerním
sluncem a otázka: Kdy opět na
shledanou?
Věru, nádherný nápad, soustředit
studenty do tak kouzelného pro
středí.
F. Chudárek.

Kam s nimi?

Stává se zvykem upravovat ma
turitní tabla nějak vtipně. Letos
bylo vidět v Brně jedno tablo ne
zvyklé: trochu slámy ve výkladní
skříni jakoby ze starého slamníku
vysypané a na ní obrázky matu
rantů s nápisem: Kam s nimi? Pa
trně narážka na Nerudův rozmarný
feuilleton o potížích s uklizením
starého slamníku.
Máme letos o několik tisíc vyso
koškoláku více, než jich má světová
říše britská. Z toho se vyvozuje ra
da maturantům, aby nechodili na
vysokou školu, poněvadž nemají na
děje, že by se po ukončení studií
uplatnili, leda by šli na fakultu pe
dagogickou, poněvadž je stále nedo
statek učitelů obecných škol. Ale
každý maturant si myslí, že to už
je lépe jít na kteroukoliv jinou fa
kultu, poněvadž učitelství dnes mno
ho neznamená ani společensky, ani
finančně.
Ale maturanti nepotřebují radu,
kam chodit nemají, nýbrž radu, kam
jít. Půjdou asi většinou na vysoké
školy, i když si uvědomují, že vy
hlídky pro ně nejsou takové, jako
v zaměstnání praktickém. A tak se
zdá, že ani mladí, ani staří si příliš
nepřipouštějí starost, co bude dál.
Žije se neodpovědně. Dělá se mnoho
věcí neodpovědně, pro chvíli, pro
okamžité zdání úspěchu a pokroKu,
pro ovlivnění veřejného mínění. Ale
každá otázka si žádá odpovědi. A nebdělí konsulové uslyší jednou velmi
tipkou odpověď na otázku: Kam
s nimi?

debatujeme
O rovnosti.

Byl jsem na přednášce o dějinách
umění. Přednášející promítal skulp
tury románského kostela, postavy
králů, královen, světců a „lidu“.
K tomu promítnutému obrazu říkal
on, socialista, toto: ..Jak vidíte, po
stavy lidí vznešených a prostých
se od sebe neliší téměř vůbec, jsou
k nerozeznání, rovněž tak tvářemi
se lidé sobě nápadně podobají na
těchto sochách. Rozlišujeme je jen
Eodle znaků přidaných, svatozáře,
oruny, klíčů, knihy atd. Tehdy to-
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Nové knihy
Petr Den: Řeči ke gymnasistům. Česká grafická unie, Praha 1946.
Stran 97, cena 50 Kčs.

Pseudonymem se kryjící autor podává řadu úvah o všech předmětech,
jimž se na středních školách vyučuje, náboženstvím počínaje a občan
skou naukou konče. Student si totiž často myslí, že se něčemu učí zby
tečně a že ten neb onen předmět nemá významu pro život. Slova, která
k němu pronáší Den, vycházejí z rozumu opravdu osvíceného hlubokým
vhledem do nejrůznějších oborů vědních a ze srdce otevřeného všem
hodnotám. Důraz, který klade na výchovu charakteru, bez níž pouhé
získávání vědomostí je spíše jen na škodu než na prospěch, kladné sta
novisko k náboženství a to nejen jako k učebnému předmětu, nýbrž
i jako životní praxi, ocenění modlitby jako základu mravní síly a správ
ného poměru k Bohu, lidem i věcem, činí nám neznámého autora sym
patickým neméně než jeho upřímnost, bezprostřednost a polyhistorická
obeznámenost se složitou problematikou středních škol vůbec a mla
dých duší zvláště.
D. P.
Český kancionál svatováclavský. Za souhlasu všech českých ordinariátů vydává Pražský Ordinariát péčí Obecné Jednoty Cyrilské v na
kladatelství Universum, Praha 1947. Cena Kčs 50.—.
Mnozí se budou ptát k čemu nový zpěvník, když zde byl kancionál
Orlův, Loulův, Svatováclavský zpěvník a řada jiných. Nový kancionál
však naprosto neznamená zbytečné rozmnožování užívaných zpěvníků.
Nový kancionál vychází ze snahy napravit a sjednotit rozbíhavé ten
dence dřívějších zpěvníků. Dnes již dávno překonaný důvod o nevyho
vující podobě starých písní sváděl dřívější upravovatele textů ke změ
nám. které pod záminkou nápravy porušovaly původní znění písní po
staletí ustálených. Další postup v tomto směru znamenal by růst no
vých variantů původní písni nepodobných a měl by za následek úplný
rozvrat staré české písně. Český kancionál svatováclavský znamená
tedy návrat k původnímu znění písní po stránce melodické, rytmické
a zejména textové. Obsahuje výbor z celého pokladu podnes živých
písní duchovních od zpěvů nejstarších až po novodobou hodnotnou
tvorbu. Zvýšenou měrou přihlíží k písním mariánským, k Božskému
Srdci Páně a zejména dbá písní barokních. Všechny písně nového kan
cionálu jsou opatřeny pečlivým notovým zápisem nápěvu.
Marian Schaller O. S. B.: Svatý Benedikt. Bohuslav Rupp, Praha 1947,
stran 258, cena 90 Kčs.
Jediným vlastně pramenem životopisu svátého Benedikta je druhá
kniha Dialogů svátého Řehoře Velikého. Jeho zprávy jsou sbírkou vy
pravování, obyčejně zázračného obsahu, která měla být věřícím útěchou
a povzbuzením v bouřlivých dnech stěhování národů. Tyto episody ne
jen že mají historické jádro, nýbrž právem mohou být pokládány za vě
rohodný zdroj poznání osobnosti svátého Benedikta. Schaller se nedává
svést námitkami racionalistické vědy historické, jak je pronášejí vět
šinou němečtí protestanté, a důvodně se opírá o autoritu svátého Ře
hoře. Osobnost svátého patriarchy se obráží v jeho Reguli, která je du
chovním zákoníkem západního mnišstva: právem obrací Schaller na
světce ustanovení o opatech a předpokládá, že sám měl vlastnosti, které
žádá od opatů: harmonickou vyrovnanost povahy, která se nevyznačuje ani bouřlivostí, ani úzkostlivostí, ani upřílišeností, ani neústup
ností, ani žárlivostí, ani podezřívavostí — jen takoví mohou splnit vychovatelský ideál svátého Benedikta, jehož podstatnou složkou je indi
viduální vedení duší — požadavek, který moderní pedagogie mylně po
kládá za svůj vynález.
D. P.

Bohdan Chudoba a Vilém Bitnar: Jan Sedlák. Brněnská tiskárna
v Brně 1947. Stran 87, cena 55 Kčs.
Studie Chudobova vystihuje Sedláka hlavně, jako náboženského histo
rika. jehož bádání o Husovi mělo ráz průkopnický, třebas nebylo za ta
kové oficiální vědou hned uznáno, jak nejlépe poznáváme z okolnosti,
že Sedlák, ač jediný, kdo poslal do soutěže České Akademie vypsané do
konce r. 1915. svou monografii o Husovi, přece cenu nedostal. Sedlák
byl však nejen dějepisec, ale i velký a bystrý theolog apologetického
zaměření, pohotový řečník a výrazný charakter kněžský. Škoda, že ten
obecnější ráz osobnosti Sedlákovy není v knize zachycen, ač četné jeho
náznaky nalezne čtenář ve velmi podrobné bibliografii díla Sedlákova,
kterou ke studii Chudobově připojuje Vilém Bitnar.

Jaroslav Ovečka: Svaté přijímání. Vyd. IV. Brněnská tiskárna v Brně
1947, stran 77, cena 9 Kčs.

Knížka obsahuje text dvou důležitých dekretů Papeže Pia X., týka
jící se svátého přijímání: Sacra Tridentina Synodus a Quam singulari,
jimiž byl položen základ k obnově mravního života národů životem
eucharistickým. Autor oba dekrety vysvětluje a vyvrací i pochybnosti
a námitky činěné proti častému přijímání vůbec a proti ranému při
jímání dítek zvláště.
Ferdinand Neubauer: Cestička do nebe. Modlitby k svaté zpovědi
a svátému přijímání pro děti. VI. náklad Otrokovice 1947, stran 75, cena
brož. 12 Kčs.

Od dosavadních modlitebních příruček pro děti se liší tato publikace
krásnou úpravou, přístupným slohem a účelným členěním textu.

Jakub L. Balmes: Katechismus základních pravd. Nově upravil a roz
šířil Dr Konstantin Miklík CSsR. Brněnská tiskárna v Brně 1947. Stran
196, cena 66 Kčs.

Apologetické dílko španělského, téměř před sto lety zemřelého filo
sofa Balmese. nepodává sice nic nového nebo dotud neznámého, ale vy
niká takovou jasností, že má svou cenu podnes a zvábilo i našeho theo
loga. aby je upravil a doplnil jednak vhodnými výňatky z jiných spisů
Balmesových, jednak vlastními úvahami, z nichž některé jsou připojeny
ke knize jako samostatné přílohy. Tím je spis Balmesův zaktualisován
a zmodernizován, takže i dnešnímu čtenáři může být dostatečným zdro
jem poznání základních pravd náboženských a příručkou pro styk s ne
věřícími a jinověrci. Leckde mohl autor přihlížet více k novější litera
tuře: tak sotva uspokojí čtvrtá příloha o vývojových theoriích. zpraco
vaná podle apologie Hettingrovy, jejíž poslední svazek vyšel 1867, kde
autor cituje vesměs jen díla z konce minulého století.
D. P.
Dr Josef Kubalík: Papežská neomylnost a její ohlasy v zemích slo
vanských, zvláště českých. Universum. Praha 1947, stran 171, cena
60 Kčs.

Svou studii o ohlasech prohlášení papežské neomylnosti uvádí Kuba
lík rozborem všech důležitých pojmů, které mají vztah k dogmatu ne
omylnosti, zejména primátu papežského, učitelské autority biskupů
a řádného magisteria papežského. Vlastním jádrem spisu je vylíčení
průběhu sněmu vatikánského a objasnění stanoviska některých bisku
pů k papežské neomylnosti, kteří nesprávně bývají nazýváni fallibilisty nebo antiinfallibilisty, jako by před prohlášením dogmatu i po
něm byli zásadními jeho odpůrci. Tito biskupové, mezi nimi i pražský
kardinál Schwarzenberg a charvátský biskup Strossmayer, byli však
proti prohlášení dogmatu o neomylnosti papežské jen z důvodu oportunity, neboť se obávali, že nové dogma bude mít neblahý vliv na věří
cí jejich diecésí. Autor uvádí jak v latinském znění, tak i v českém pře
kladu řeč kardinála Schwarzenberga o papežské neomylnosti, pronese
nou na sněmu dne 18. V. 1870. Z ní je patrno, že kardinál nebyl proti
dogmatu zásadně, nýbrž že pokládal za nevhodné a nepotřebné je pro
hlašovat. Pravda ovšem je, že ve svém úředním listě uveřejnil dekrety
koncilu až na výzvu Jirsíkovu a papežovu a že svým chováním po sně
mu budil dojem, jako by chtěl setrvat v oposici. Vynikajícím theologem
arcif nebyl, řeč na sněmu nebyla jeho dílem. V bohosloví byl žákem
racionalisujícího Giinthera a tak snaha autorova postavit ho do nejlep
šího světla nepůsobí dosti přesvědčivě, ač jinak není pochyby o jeho
opravdovosti, upřímnosti a pastýřské rozvaze. Skutečnost je, že ve vě
cech theologických se dal vždy vést giintherovci, kteří nebyli odpůrci
neomylnosti z oportunity, nýbrž ze zásady, a že dogma neomylnosti
ohlásil ve své diecési jako jeden z posledních. — Theologický poradce
kardinálův Salesius Mayer nebyl strahovský premonstrát, jak se uvádí
na str. 93. a 130.. nýbrž osecký cisterciák.
D. P.
Chrám sv. Víta v obrazech Jiřího Jeníčka. Vydalo nakladatelství Uni
versum v Praze, cena brož. Kčs 240.—, váz. Kčs 290.—.
Jiří Jeníček objevil svatovítský chrám jako vděčný předmět svého
objektivu. Zadíval se do vší té rozmanitosti, do vrcholné umělecké kon
strukce, a výsledkem jeho práce je souhrn 122 obrazů umělce-fotografa,
který se nespokojil snímkem na první ráz, nýbrž hledal a čekal na onen
okamžik, kdy tvar, konstrukce, architektura, zjevily šťastnou souhrou
světla a stínu pravou podobu. I máme před sebou obrazové dílo, kde
každá stránka ukazuje svatovítský chrám v novém světle, každý obraz
má zajímavé a původní pojetí. Jan Cep napsal k těmto obrázkům ně
kolik základních slov o duchovním významu chrámu, historik umění
Dr Rudolf Rouček pak doprovodil snímky odborným výkladem umělecko-historickým. Obrazy jsou tištěny skvělým Ňeubertovým hlubo
tiskem předválečné úrovně.

tiž byla jiná doba, všichni lidé si
byli rovni před Bohem. Jak vidíte,
snažil se tuto rovnost duchovní vy
jádřit tehdejší výtvarník i rovností
vnější, podobou“.
To říkal onen profesor, socialista.
Vzpomněl jsem si na svého kolegu,
socialistu, který mi vykládal, že so
cialismus chce rovnost všech lidí na
světě.
K řeči pana profesora a k řeči
svého kolegy poznamenávám:
Nejen tehdy, to jest v románské
době, si byli všichni lidé rovni, ale
vždycky si byli, jsou a budou
před Bohem rovni. To jest a
ani to nikdo nemusí zvlášť chtít. To
jest, i když to všichni neuznávají,
neboť jejich neuznání nemění sku
tečnosti. Stejně by se nezměnila ze
lená barva trávy, i kdyby někdo,
třeba barvoslepý, tuto její zelenou
barvu neviděl a neuznával.
Snaží-li se však někdo, aby si vši
chni lidé byli rovni přirozenými
vlastnostmi a schopnostmi, snaží se
marně. Neboť vnějším a viditelným
se budou lidé vždycky lišit, alespoň
barvou vlasů, vzrůstem, tvarem
lebky, nohou, rozmanitým vkusem,
různými nároky a zálibami, různý
mi sklony a vlohami. A z toho: růz
nými povoláními, různými povin
nostmi, různými právy (učitel třeba
nemůže soudit, zahradník nemůže
být okresním lékařem, nemocný ne
může ošetřovat v dětské ozdravov
ně), různým zacházením majetkem,
různým jměním, Způsobem práce
získaným.
Ovšem, byli už takoví, kterým se
tato rovnost lidská před Bohem a
různost lidská na zemi nelíbila a
chtěli rovnost všech na zemi. Ne
dávno to byli neblazí nacisté, kteří
chtěli doma zavést rovnost za kaž
dou cenu a psali o tom dokonce od
borné články. Jeden z nich jsem
náhodou četl: Prý budou vyjímat
lidem přebytečné a lišící se části
mozku, aby všichni itaké mysleli
stejně. Vývojem prý by se to ne
podařilo, takto se budou lidé rychle
i vzhledem podobat, krátce nastane
všeobecná rovnost.
fg
Sociální vymoženosti.
Ve své knize L’homme, cet étre
u n i q u e (Editions de la Baconniěre,
Neuchatel 1947, p. 36) se zmiňuje
Julian Huxley, že bylo pozorováno,
jak vosí dělnice nemajíc potravy
pro hladovou larvu, ukousla jí kus
ocásku a strčila jí jej do úst. Zvlášt
ní řešení, téměř pro zasmání. Ale
to vidíme i kolem sebe. Jedněm se
bere, druhým se dává. Z jedněch
se dělají plutokrati, z druhých pro.
letáři. Říká se tomu socialismus.
Je-li to socialismus, pak je třeba
jej nazvat socialismem mechanic
kým a netvůrčím, který neznamená
pražádný sociální pokrok, poněvadž
je to pouhé přemisťování z kapsy
do kapsy. Socialismus bychom si
představovali tak, že by se nejprve
společným úsilím vytvořily nové
hodnoty, které tu ještě nebyly, a ty
by se pak spravedlivě rozdělily. Ale
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tu jsme u kořene věci: k tomu je
třeba nezištnosti, lásky, přejnosti,
kázně a poctivosti. Tedy nějaký
ethický socialismus? Ano, třeba
ethický, jen ne mechanický, přemisťovací a kořistnický. Ale na názvu
nezáleží. Může to být i pouhá sociálnost — ale to už znamená lep
šího člověka: a toho socialismus vy
tvořit nedovede.

Myši a lidé.

Filmu o myších a lidech použilo
zas dost spekulantů jako důvodu
k opakovanému řešení „sociálních
problémů“. Nezapomněli mluvit zas
o „kolektivu“. Všimli si tito bada
telé základní myšlenky filmu, pal
čivé touhy bezzemků, námezdných
delnikfi po vlastním, po chaloupce,
po kousku země, po vlastní kravce,
páru koní, koze, králíku? Všimli si
věty: To by každý chtěl mít vlastní
hospodářství, vlastní dům, to se ji
nak dělá; na vlastním se lépe dělá?
Všimli si, jak si střádali na mrkvo
vá semínka, která vysejou na vlast
ním poli? Všimli si, že ani jeden neřekl: Vezmeme si majetek svého
pána a budem na něm dělat společ
ně? Všimli si, jak každý šetřil, aby
si mohl koupit sebemenší, ale své?
fg

dovídáme se
Papež o občanských ctnostech.

V průběhu audience, kterou pa
pež udělil švýcarským poutníkům,
kteří se zúčastnili kanonisace Miku
láše de Flue, promluvil Pius XII.
o vlasteneckých, občanských, rodin
ných a náboženských ctnostech Mi
kuláše de Flue, který byl v tomto
týdnu prohlášen za svátého. Vyzval
všechny lidi, aby si vzali příklad
z tohoto vzoru v době morálních a
duševních rozvratů. „Učení Mikulá
še de Flue,“ řekl mimo jiné Pius
XII., „by mělo ukázat lidem, kterak
se mají znemožňovat hospodářské a
třídní boje a nadvláda jedné strany
nad ostatními. Avšak,“ dodal papež,
„pouze ti, kdož obracejí svůj zrak
k Bohu a kdož uznávají jeho záko
ny, mohou poskytnout světu spra
vedlivý a trvalý mír.“
Z pokrokových rodin.
Při příležitosti svatovojtěšských
oslav napsala Mladá Fronta: „Žáci
bez vyznání, z nejpokrokovějších
rodin, kteří se neúčastní oslav ...“
Chceme k tomu dodat jen to, že
po poznání a vpádu Hitlerjugendu
a hord německých holek do českých
ozdravoven si v Cechách a na Mo
ravě odvykli říkat lidem a dětem
bez vyznání (bez náboženství, bez
morálky) „pokrokoví“, jak se to
dřív omylem dělalo, a správně je
nazývají zpátečníky z dob dávno
věku barbarského a vandalského.
fg
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Dr Josef Hronek: Katechetika. Duch a forma katolického vyučování
náboženského. Bohuslav Rupp, Praha 1946. Stran 212, cena 75 Kčs.
Vymezený rámec, který byl podle předmluvy dán autoru k soustav
nému pojednání o pravidlech náboženské výchovy a výuky, byl dílu
v určitém smyslu jen na prospěch, poněvadž bylo dosaženo větší struč
nosti a přehlednosti, než s jakou se v podobných dílech setkáváme.
Autor seznamuje čtenáře nejprve s historickým vývojem katechese, po
jednává o osobnosti katechety a konečně o obsahu a metodách nábo
ženské pedagogie. Opřen o důkladnou znalost odborné literatury a vlast
ní vychovatelskou zkušenost vytváří dobré instruktivní dílo, jež přijde
vhod zejména studujícím theologie a laickým učitelům náboženství.
I když positivistická pedagogie vyslovuje pochybnosti, lze-li vůbec vy
učovat náboženství, je nesporné, že jak věrouka, tak mravouka křes
ťanská má rozumový základ a tím je dáno i základní hledisko moderní
katechetiky: vyučovat křesťanským pravdám co nejdokonaleji. Jest jen
žádoucí, aby se katechetika nestala oborem isolovaným od péče pasto
rální.
D. P.
Francois Mauriac: Cesty k moři. V překladu Jaroslava Zaorálka vy
dalo v druhém vydání L. P. 1947 nakladatelstvíVyšehrad v Praze. Obál
ka Vladimíra Koukla. Str. 250, brož. 85 Kčs.

Vliv klasického dramatu francouzského na moderní francouzskou
prózu připomenete si znovu a znovu při četbě konversačního společen
ského románu Mauriacova „Cesty k moři“, vydaného ve Francii v r.
1959 a čistě do češtiny přeloženého Jaroslavem Zaorálkem (verše v něm
nedlouho před svou smrtí přebásnil Jaroslav Hořejší!). Francois Mauriac
ukázal v tomto románě na rozkladu rodiny Révolouovy i Costadotovy
ráz měšťácké zhýčkané rodiny francouzské na počátku prvé světové
války. Marně se rozkladu brání, marně unikají. Jediná Rosa Révolouová
je silnou postavou, proti rodinné kletbě bojující a obětující své štěstí,
jen ona si uvědomuje, že proti lidem, mezi nimiž vyrůstala a jichž život
byl mrtvý, putuje k „neznámému moři“, s hořkou solnou chutí na rtech.
Ostatní jsou slaboši, potácející se od lehkého flirtu až na práh nevěs
tinců, hádající se a cynicky kupčící se srdcem, nepevní v mravních zá
sadách a zrazující sliby, ach, pane Révolou a pane Landine, ach, paní
Costadotová a paní Cavailhesová a všecky děti vaše, kdo záříte něja
kým příkladem kromě Rosy? Slaboši jste, a slabochy vás měl nazvat
i Mauriac v titulu svého díla! Bylo by to bezprostřednější a méně za
kuklené označení vašich charakterů než „cesty k moři“! Zná vás dobře,
a jestliže se vás místy dotkl nešetrně, štiplavě naturalisticky, zaslou
žili jste si toho!
J. Vrána.
Jaroslav Janouch: Pro čest a slávu. Román pro mládež z doby švéd
ského obležení Brna. S kresbami a obálkou Michaela Floriana vydalo
nakladatelství Vyšehrad v Praze L. P. 1947. Stran 196, 117 Kčs.
Krásnými ilustracemi Michaela Floriana, honosnou úpravou i výraz
ným tiskem slibuje Janouchův dobrodružný román pro mládež více než
splňuje, třebaže pěkným úspěchem u mladých čtenářů dobyl si v nakla
datelství Vyšehrad již třetího vydání. Hrdinou všech devětadvaceti ob
rázků, z nichž některé tvoří samostatné celky, je sirotek Jiří Záruba,
který v posledním desetiletí třicetileté války byl pánem tichého mlýnu
na úpatí Jeseníků. Ukrývá v tajné skrýši se svou babičkou peníze, věno
své nebožky matky, ochrání před Švédy mlýn, přijímá k sobě mládka
Václava Budinského, tragičtěji ve svém mlýně postiženého než byl sám,
prožívá potom s ním i s jeho věrným psem Brokem neuvěřitelná dobro
družství v lesní chatě i ve švédském vojsku před Brnem a v obleženém
Brně samém. odvážné služby výzvědné prokáže obhájci Brna de Souches, je vyznamenán a bohatě za to odměněn, s Václavem Budinským
se vrací do rodného vypáleného mlýnu, pustí se s budovatelskou chutí
do jeho obnovy, podnikne dobrodružnou cestu do Malmö ve Švédsku.
aby odevzdal rodině zemřelého plukovníka Stirna-Půhonického poslední
jeho vzkaz z brněnské nemocnice, odvrátí konečně na zpáteční cestě na
Labi pirátské nebezpečí, zvítězí však ve všem a bohatě odměněn pol
ským šlechticem, sám doma odměňuje štědře svého věrného Václava
Budinského, aby si také on mohl vybudovat mlýn, a nakonec je za vše
chno své hrdinství odměněn životním štěstím, které se rozklene nad
jeho mlýnem, když se ožení s Liduškou Půhonickou — zkrátka, příliš
mnoho neskutečné, ale zdravé romantiky i pro čtenáře mladistvé. Pro
děti nevadí, naopak.
Životního optimismu potřebují české děti co nejvíce, a v Janouchově
díle je přílišná jeho dávka paralysována účinně tragickou postavou
Václava Budinského, bohužel příliš pohádkově připoutaného k osudu
Jiříkově.
Ja-na.

Cyrillo-Methodějská
záložna
■

•

T

v Brné

MORAVSKÁ BANKA
centrála v Brně, odbočka v Praze
Telefony: 13.080, 13.084-13.089, 10.389 a
10.380
Vlastní a svěřené prostředky Kčs 5.000,000 000--

Odbočky: Bor u České Lípy, Bosko
vice, Bratislava, Břeclav, Havlíčkův
Brod, Holešov, Hradec Králové, Hra
nice, Jablonec nad Nisou, Kolín,
Krnov, Kroměříž, Kyjov, Lomnice
n. Pop., Ostrava, Nové Město na Mo
ravě, Nový Jičín, Nymburk, Olo
mouc, Opava, Plzeň, Prostějov, Pře
rov, Svitavy, Šumperk, Telč, Tišnov,
Třebíč, Uherský Brod, Valašské Me
ziříčí, VeT. Meziříčí, Vsetín. Znojmo

Exposítury:
vice, Zlín

Kutná Hora, Luhačo
'
/

Veškeré bankovní obchody - Úvěry
- Eskont směnek - Vklady na kníž
ky a na běžné účty - Moderní bez
pečnostní schránky - Cukerní oddě
lení - Uhelné oddělení

Národní správa fy

/

Rudolf TAUCHMANN

V DOMÁCNOSTI
V ŽIVNOSTI

mech, tkalcovna

FRÝDEK

V PRŮMYSLŮ

SIGMA PUMPY
NÁRODNÍ

PODNIK

OLOMOUC

j.

a spol.

Šedivý

Q.s v[ peruy

I_________________ 1

továrna na poživatiny,
pod národ, správou

ZLÍN
Nabízí Vám jakostní trvanlivé pečivo, speciální
dětské vyživovací moučky, dětské suchary,
těstoviny a ovocná vína

C^^eKózkg-

Kdo rád mlsá - chodí k nám
Vinárna za Starobrněnským klášterem

cukrárna

nájemce

JURlSlČ

RADOSLAV
-

.

Založ r. 1886

-

•

*

ROBERT JANUSEK

BRNO

„TOKO"

Valašské Meziříčí

Qlpos-

Václav POSPĚCH

společnost s ruč. obrn.

I. moravská továrna

na karlovarské oplatky, piškoty, suchary,
• čajové i zákuskové pečivo a cukrovinky

- v

Olomouci

-

Pavlovičkách

Tovární sklad a prodejna:

Olomouc, Denisova 1

Kvalitní a levný nábytek nakoupíte u fy

;

?

vý roba a balírna poživatin

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - Telefon 112

<

Doporučujeme firmu

B. HRAZDIL
KOLOVRATNÍK

- TEXTIL

TOVÁRNA:
£

RYCHLOV u Bystřice pod Hostýnem
SKLADY:

OLOMOUC, Legionářská 3, tel. 929

Valašské Meziříčí
Telefon 252

Při návštěvě Hranic
neopomeňte navštíviti

V. ZBOŘIL a syn

HOTEL A RESTAURACI

první moravská továrna na voskové

zboží, svíčky a mýdlo

MORAVIA

Bystřice pod Hostýnem

Hranice

JAN

Hospodářské družstvo

HOLY

TEXTIL VE VELKÉM 1 MALÉM

zapsané spol. s ručením obmezeným
•

výbavy pro nevěsty

v Hranicích

Hranice- tel. 66

Leopold FISCHER ml.

MARIE MALUSOVÁ
1

výroba lihovin a ovocných šťáv

obchod koloniální

/
•

Hranice - tel. 32

HRANICE, Stalinova 41

RUDOLF POLÁŠEK

Založeno r. 1901

STANISLAV ULEHLA
SPEC. JEZDECKÉ BOTY

řezník a uzenář
1 í* - »

Hranice - tel. 194

*

HRANICE

Založeno r. 1851
z

' ’

*z

VÍNO - LAHŮDKY - LIKÉRY

Jindřich Weber a spol.,

ZDENEK PLAČEK

kane, stroje, papír, plnicí pera

OSTRAVA I, Hlavní třída 14

OSTRAVA I,

Telefon číslo 3668

Hlavní třída 20 . Tel. 4428

BRAŠNÁR

Dobře šije

ALOIS HETENBERGER

PYDYCH FRANTISEK

i OSTRAVA I, Hlavní třída 2

krejčovský závod

Vyrábí aktovky, školní brašny

OSTRAVA Těšínská 19

a luxusní dámské kabelky.

Telefon 4024

\

Zařizujeme školní laboratoře
lučební sklo, chemikálie a hadice

I
S
I

KNIHTISKÁRNA

VÁCLAV KÁCAL
LIPNÍK n. B.

CYRIL WEBER, Ostrava
Masarykovo náměstí číslo 25

OBCHOD OBUVÍ

zhotoví Vám veškeré druhy tiskopisů

TEXTIL - PRÁDLO
Vám v dobré jakosti ochotně dodá

fa Bohumil Zahradník
LIPNÍK n. B.

OSTRAVA, Zámecká 7. Tel. 2392

Telefon 122

Milý čtenáři, milá čtenářko,
máš v rukou 1. číslo II. ročníku výchovného časopisu pro katolickou studující mládež.
Jistě tušíš, či víš, v čem tkví příčina všech chyb naší doby. To, že jsi čtenářem, čtenářkou
tohoto časopisu nás pak přesvědčuje, že dovedeš nalézti správný pramen poučení, zábavv
i vhodné kolbiště pro své aspirace.

Nepochybujeme o tom, že se i snažíš o rozšiřování ÚSVITU, že víš, jaký má význam
apoštolát tisku. Za tuto snahu Ti upřímně děkujeme a protože Tě chceme i odměnit.

vypisujeme soutěž o ceny v celkové hodnotě

20.000*- Kčs - 30.000 - Kčs
případně i více, neboť bude odměněno plných 75% — 80% soutěžitelů.
Soutěže se může zúčastnit každý, jednotlivec i na př. kroužek SKA a pod. Do počtu 75
až 80% odměněných budou započítáni soutěžitelé dle počtu získaných odběratelů, takže čím
více kdo odběratelů získá, tím větší má naději na zařazení. Veliká výhoda soutěže tkví v tom.
že každý si může vybrat z příslušné kategorie knihu, která se mu líbí.

Za získané

2 nové odběratele: Papež Lev XII.: Rerum novarum, Dr M. Skácel: Demokracie a politické
stranictví, Dr J. Svítil-Karník: Duch Slovenska. Filosofie budoucnosti.
5 nové odběratele: Jan Zahradníček: Sv. Václav, E. F. Lewisová: Mladý Fu od Jang-TseKiangu, Dr R. Racík O. P.: O přátelství, Storch: Stará kapitula,

4 nové odběratele: Dr M. Habáň: Sexuální problém, J. Newman: Maria v litaniích. Timo
theus Vodička: Principy sociální ethiky I,

5 nových odběratelů: Dr R. Dacík O. P.: Duše světců. Kalista: Bl. Zdislava, Listy sv. Kate
řiny Sienské, Timotheus Vodička: Kronika o sv. Johance z Areu. K. Otýpka: P. Mar
tin Středa. Dominik Pecka: Umění stárnouti za školou,
6 nových odběratelů: Úsvit, ročník II., Dr A. Pavelka - prof. Pecka - Dr B. Chudoba: Křes
ťanský realismus a dialektický materialismus, Jan Zahradníček: Pod bičem milost
ným. E. F. Lewisová: Mladý Fu od Jang-Tse-Kiangn (váz.), Osvětlenou stopou. Timo
theus Vodička: Principy sociální ethiky II, Na hlubinu (roč. 47/48),
7 nových odběratelů: Jan Zahradníček: Stará země, František Zíbal: Kde réva zraje a kde
se zpívá. Dr R. Dacík O. P.: Duše světců (váz.), F. Finu: Škola v prérii, Gajdošová:
Stříbrný smích. Mandatář národa,

8 nových odběratelů: Dr Karník: Poslední rodu Jamborova, Filosofická revue (roč. 47/48).
Jan Cep: Rozptýlené paprsky, Dominik Pecka: Umění stárnouti za školou (váz.). Do
minik Pecka: Ze zápisníku starého profesora. Dr J. Kubalík: Papežská neomylnost
a její ohlasy v zemích slovanských, zvláště v českých.
9 nových odběratelů: Dominik Pecka: Assunta. Balmes:
Dr Kubalík: Nekatolíci v Cechách a na Moravě,

Katechismus základních pravd.

10 nových odběratelů: F. X. Juránek: Dobrý řečník, Akord roč. XII., roč. XIII., Dominik
Pecka: Ze zápisníku starého profesora (váz.), František Bíbus: Jde za námi věrolomník,

11 nových odběratelů: Dominik Pecka: Assunta (váz.), Břetislav Štorm: Dobrý rytíř. Papež
Pius XII.: Mír ze spravedlnosti,
12 nových odběratelů: Jan Čep: Rozptýlené paprsky (váz.), Fr. Bíbus: Jde za námi věrolomník (váz.), Václav Deyl: Do čtyř úhlů světa,
13 nových odběratelů: A. C. F. Beales: Katolická církev a mezinárodní řád, Sv. Terezie Je
žíškova: Dějiny duše, Sv. František z Assisi,

14 nových odběratelů: Václav Deyl: Do čtyř úhlů světa (váz.), Dominik Pecka: Neviditel
ný prsten,

15 nových odběratelů: Dr B. Chudoba: Spanělé na Bílé hoře, Dr Zdeněk Wirth-Dr Fr.
Kop - Dr V. Ryneš: Metropolitní chrám sv. Víta,
16—18 nových odběratelů: Dr R. Dacík O. P.: Mravouka, Dr Braito: Církev, Albert Vyskočil:
Krištof Kolumbus, Dominik Pecka: Neviditelný prsten (váz.), Dr B. Chudoba: Spa
nělé na Bílé hoře (váz.), I. R. Malát: Záhadný ostrov Kajačorp, V. Martínek: Svět
kouzel a divů, Václav Kaplický: Ďáblem posedlý,
19—21 nových odběratelů: Dr Braito: Církev (váz.), Dr J. O. Martinovský: Základy nauky
o hmotě a životě, Dr B. Chudoba: Jindy a nyní, František Křelina: Dcera Královská,
Srdce Prahy v plamenech.

a další hodnotné knihy, k jejichž snadnému získání je tato soutěž jedinečnou příle
žitostí.
První tři, kteří získají nejvíce odběratelů, budou odměněni:

I. cena 500’- Kčs

II. cena 300 - Kčs

III. cena 200'- Kčs
Soutěž trvá do 18. října. Jména odběratelů s přesnými adresami nám můžete zasílat i po
částech, dle toho, jak je získáváte. Seznam nezapomeňte označit názvem „soutěž“!

Příležitost k získávání nových odběratelů je jistě dosti dlouhá. Doufáme, že ceny se Ti,
milý bratře, sestro, líbí, zvláště první tři, jež se jistě i Ty vynasnažíš získat. Déle tedy ne
čekej, hurá do toho a neboj se toho či onoho optat, zda by nechtěl být odběratelem ÚSVITU.
Ceny čekají.

Redakce.

„Exercicie pro vysokoškolačky se konají od 27. 9. 1947 večer do 1. 10. 1947 ráno
u ctihod. sester dominikánek ve Střelících u Brna. Poplatek Kčs 120.—. Méně zámožným
bude poskytnuta sleva. Potravinové lístky nebo naturálie s sebou.“

