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VÝCHOVNÝ ČASOPIS
PRO KATOLICKOU STUDUJÍC! MLÁDEŽ

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 OSVITU
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.

Složenky pro předplatné budou
vloženy do 3. čísla!

Bohatství poesie

Sotva jste začali a již se ptáte po výdělku. Je
to praktické, ale pro naši dobu i charakteristic
ké. Jindy lidé napřed pracovali a těšili se nako
nec ze mzdy, třeba jen skrovné, dnes dostávají
někteří peníze dříve, než pracovat začnou, a
často tolik, že nevědí, za co. Peníze netěší.
I studenti si vydělávají o prázdninách,
jenže nemají tolik zkušeností, aby věděli,
že s poesií to tak nejde. Jen řekněte, že je
to asi podle methody dialektického materialis
mu, duch až nakonec! Něco určitě na tom je!
Člověk vždy byl sváděn oceňovat více to, co na
hmatal a odměnu dostává dnes dokonce i za to,
co nahmatat jen může, i když vůbec nehmatá,
nebo, jak se dnes často vulgárně říká, »nemaká«. Proto očekávejte, že z poesie nezbohatnete.
Nikdo na světě ještě nezbohatl jen z poesie. Spí
še již z prózy. Ale na lo nespoléhejte! Největší
odměnou mladých idealistů je radost z úspěchu,
vědomí, že jste již na studiích potěšili svou mi
moškolskou prací několik srdcí.
Ptáte-li se, zda dostanete peníze za verše uve
řejněné, odpovídám, že dostanete, třebaže jste
měli někteří trpké zkušenosti. Hoden-li je mzdy
řádek prozaický, hoden je verš při nejmenším
mzdy dvojnásobné proti němu a verš opravdu
fascinující by se měl platit dukátem. Přeji vám,
aby i vaše verše byly někdy placeny dukáty,
ale musím bohužel říci, že takových krásných
dukátových veršů je v celé moderní poesii naší
pramálo. Proto se raději na výdělky neptejte!
Kdo se příliš často v životě táže, bývá zklamán.
A z vás nikdo již není dítětem! Budte doslova
jako to ptactvo nebeské. Nepřineslo nic na vá
zané vklady a zpívá stále. Slavíci ve křoví a
kosi na vrcholcích sosen. Bohatství poesie není
ani v šatě, ani ve vkladní knížce. Je uzavřeno
na devatero zámků v srdci tvůrcově. Kdo je vět
ším boháčem nad něho?

Škoda je, vzdá-li se člověk poesie. A což, mů
že se ji vzdáti? Není poesií život, žijeme-li jej
jako křesťané? Nevzdávejte se poesie, nevzdá
vejte se víry! Nemusíte ani psát, to není hlavní.
Píšete-li však, nezapomínejte, že poesie krásu
přibližuje, že je jejím tlumočením, nikoli zastí
ráním.
Příspěvky, v nichž je jen trochu snahy sloužiti kráse, nejsou zbytečné. Jen vytrvat! (J. N.)
Podzim uveřejňujeme, jen pokračujte v jeho
způsobu. Črta »Po operaci« není tak šťastná.
Snad příště (M. T.). Z »Prosby« úryvek (V. V.).
Máte dobrý instinkt. Pokusy opravdu zatím sli
bují málo (A. C.). Sonet zařadíme (F. H.). Po
slední příspěvky jsou šťastnější, zřejmý pokrok!
I báseň uveřejním s nepatrným škrtem. Pro
přílišnou subjektivnost »Písně letní noci« jen
třetí část její (M. J.). Pokračujte v duchu »Slz«
a »Barev smrti«. Řečnění se vyhýbejtel (elka)
Pošlete víc později. Dvě ukázky neprojevují
velké mistrovství ani v rýmech, jen názvy jsou
líbivé: Andante a Nokturno! To není špatné,
jen té rajské hudby a tvořivého snění více!
(Kos.) A s chutí do práce ve škole, i do kreseb
a třeba i do vzpomínek na táborák (A. N.). Je
den epigram a báseň o Bridelovi uveřejníme
(Kardan). Nezdá se Vám, že se chcete zdát mód
ním? Automatičností představ jste zajímavý,
ale nejste svůj. Osobně nejsem proti žádné
methodě v poesii, ale přesto varuji! Snad pozdě
ji (VI. V.). Jste svérázná - vítám Vaše odhodlání
(B. J.). Nerozbíhejte se tak do široka. Vaše
»Opuštění« by vystačilo na úvod k románu,
Vaše »Oči..« jsou neukázněné a příliš abstrakt
ní! Volte skromnější a prostší themafa. Kolo
rovanou kresbou v dopise jsem byl překvapen.
Proč jich neposíláte více pro Üsvit? (F. M. D.)

J. v.
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Látky - koberce - hedvábí

Továrna na káble a gumové zboží

F. SMÉKAL

L.KOPPEL,a.s.

OLOMOUC

Velké Meziříčí

Riegrova 10 - tel. 705

Frantiskov 4

Kdo rád mlsá - chodí k nám

A

„TOKO"

epol'éno8t ’ ruČ' Obra'

A

cukrárna

Z\ I. moravská továrna

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

v

Olomouci

-

ROBERT JANUSEK

Pavlovičkách

Tovární sklad a prodejna:

Olomouc, Denisova 1

Zal. r. 1886

Valašské

M 6 Z i TI CI

SANATORIUM
MUDr ROBERT POSPlSlL

Ředitelství lesů a statků

OLOMOUC

Velké Meziříčí - Morava

Tel. 22

j.

Ulice Božího Těla 7

šedivý a spol.
továrna na poživatiny,
pod národ, správou

První moravs ký
akciový cukrovar rolnický

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

_

ř řS í

V K R O IM E R I Z I

i

LIDOVÁ CUKRÁRNA

Při návštěvě Míst ku doporučuje se

Hotel Národní dům
Frýdek, Masarykovo nám.
Místek, Antonínovo nám.

Výborná kuchyně!

LUDVIK BASISTA

TEXTILNÍ DŮM

velkoobchod potravinami

R. KAPEK A SPOL.
Místek, telefon 462, 662,

MÍSTEK, telefon 463

STOLARSTVÍ - POHŘEBNÍ ÚSTAV

pobočka Frýdek, tel. 56

BERAN

KAREL REK
textil
MÍSTEK
Churchillova 133-tel. 641

Váš dodavatel kvalitních likérů,
destilátů a vín — fa

FRÝDEK - tel. č. 61

KAREL VACULA
natěračské závody

F. HARTMANN
VSETÍN, telefon 239

Vsetín

Adolf Schoř
7 ~~
. 77
ž
stroj n lbe dnarstvi
J ___
_______
Šlapanice u Brna

TEXTILIA akc. spol.
•

.

.

továrna na plyše, krymry
i
a textilní' zbozi
Jihlava - telefon 245

Rudolf Slapanský

Josef Cuda

řezník

tesařství a obchod dřevem

•

•

Šlapanice

Šlapanice u Brna

František Vymazal

železářský obchod

řezník a uzenář

JAN KARTUS
Šlapanice — tel. 24

Slapanice, Čechova 29

Jan Slačík

J. Zeman

velkovýroba sodové vody a limonád

řeznictví a uzenářství

•

•

Šlapanice u Brna

Slapanice

Telefon 15

Masarykovo nám. 15 - tel. 22

Vinárna za Starobrněnským klášterem

VF P

F N

RADOSLAV JURlSlC
BRNO

Elegantní a trvanlivá pánská obuv
z továrny

CJ.T^jO CKÓzICQ"

4?)

Při návštěvě Třebíče
neopomeňte navštíviti

Culkovu cukrárnu
Vincenc Pech
Třebíč — telefon 231

Oděvy regent výborně padnou

Třebíč — telefon 216

Rolnické mlékařské
družstvo

Frant. Nahodil

Třebíč - Podklášfeří

Třebíč, Tovární 31
Telefon 263

,.
. v/ i z z i i
Prvotřídní výrobky

z

slouží dobře venkovu i městu

Továrna na prádlo
r
a konfekci

c u k r á r n y

Bohuslav VETlSKA

E Kratochvíl a spol.
TŘEBÍČ - Jihlavská brána 4

Třebíč - Jejkov

Telefon 153

P. Dr Silvestr M. Braito O. P.
Čtvrt století není nic proti věčnosti, málo
v běhu dějin, mnoho v životě jedince. Lidé si
zvykli oslavovat všelijaké narozeniny, jako by
bylo záslužné či radostné, stárne-li člověk. Jediná jubilea hodná toho jména a oslavy jsou
jubilea práce. V těchto dnech isme vzpomínali
na Dr Silvestra M. Braita: před dvaceti pěti
lety byl vysvěcen na kněze. Smysl a zaměření
jeho apoštolské práce v Českém národě by bvlo
možno nejstručněji a nej výstižněji vyjádřit
slovem: na hlubinu. Přivést české vzdělance
k hlubšímu pochopení náboženských pravd a
ocenění života v milosti bylo od počátku cílem
Braitovy činnosti kazatelské a spisovatelské.
Braito se neuzavíral do své cely, ani se ne
omezoval na kazatelnu a přednáškovou síň.
cestoval takřka po celý kněžský život se slo
vem Božím, neúnavný, vždy ochotný, plný dů
věry a optimismu. Svůj ohnivý temperament
uplatňoval nejen živým slovem, nýbrž i tiskem
jako zakladatel a hlavní přispěvatel nábožen
ské revue Na hlubinu a časopisu pro kultur
ní otázky Výhledy a jako autor četných knih
z oboru apologetiky a dogmatiky, iako jsou
Ježíš Kristus, Základy. Život, vyšlých
sice z činnosti kazatelské, ale založených na
pečlivém studiu a hlubokém psychologickém
vhledu do duše moderního člověka a tudíž ži
vých a časových stále. Půvabnou monografii
věnoval svátému Filipu Nerimu, v němž viděl
svůj vzor zejména v práci pro mládež. Jeho
vrcholným dílem, na němž po léta trpělivě a
s láskou pracoval, je Církev (1946). Je to synthetická apologeticko-dogmatická studie, v níž
soustředil nejen své jedinečné vědění theolo
gické, ale i svou žhoucí lásku k Církvi jako
Nevěstě Kristově a jako tajemnému společen
ství všech se všemi v Kristu Ježíši. Není větší
cti pro theologa, než jaké se dostalo Braitovi,
že totiž je ho theologické koncepce jsou v na
prosté shodě s myšlenkami o Církvi, jak je vy
jadřuje encyklika Pia XTT. O mystickém těle
Kristově. Přízeň čtenářů, která si vynucuje
nová vydání jeho starších knih, je nejlepším
důkazem životnosti jeho literární práce, byt
odborníky nedosti oceněné a skupinou staroříšskou dokonce kaceřované. Lví podíl, který
měl na překladu a vydání Theologické summ v
svátého Tomáše Akvinského, odvaha a průbojnost vydavatelská, s kterou vybudoval edici
Krystal a do rukou českých čtenářů dal desít
ky hodnotných náboženských děl nejsa cel
kem nikým podporován a spoléhaje jen na po
moc Boží a na sebe, ho ukazují nejen jako
muže slova, ale i jako muže činu. Tak ho znají
především naši studenti, jimž byl po všechna
ta léta obětavým a nezištným přítelem jako
přednašeč, rekolektor. execitátor. duchovní ve
doucí prázdninových táborů, konferencí a kur

sů i jako přispěvatel Jitra a Úsvitu. Zejména
nezapomeneme, že neopustil studentstvo ani
v době okupace, že soustavně přispíval do illegálního časopisu Na slovíčko, přednášel na taj
ných schůzkách vždy pln důvěry ve vítězství
práva a spravedlnosti.
Je jisté, že Dr Braito by se mohl s větším
prospěchem uplatnit jako profesor na některé
řádové universitě v cizině. Svým širokým roz
hledem po světové literatuře nejen theologické
a filosofické, ale i profánní, svou jedinečnou
schopností vyrovnat se s každou novou myš
lenkou, vyslovit své mínění jasně, řízně a pře
svědčivě, byl od počátku předurčen k význam
nějšímu životnímu likolu než je profesura na
provinčním řádovém učilišti. Věnuje-li však
své síly, často již ochabující a různými ne
duhy ochromené, zemi, která není jeho vlastí
podle těla, kterou však tím více miluje podle
ducha, nemůžeme než z hloubi srdce si přát,
aby ho Bůh dlouho zachoval tak, jak ho známe
a milujeme: činného, pohyblivého a veselého
všudybyla, který bojuje krásný boj a rád
zpívá tu svou:
Neumrem na slámě, umrem na poli,
a kecf s koňa spádném, šablenka zazvoní!
A proto:
AD MULTOS ANNOS VIVAS CRESCAS
FLOREAS!

29

P. Dr Silvestr M. Braito O. P.
Narozen 14. VI. 1898 v Ruščuku (Bulharsko). Studoval na Akademickém gymnasiu v Praze. Do řádu do
minikánského vstoupil r. 1915. Profes složil 1916. Na kněze vysvěcen 17. září 1922. Studoval filosofii na
řádovém učilišti v Olomouci, theologii na Angeliku v Římě, v Saulchoiru v Belgii. Studia zakončil dokto
rátem theologie v Římě roku 1930.
Činnost redakční:
1926 zakládá revui Na hlubinu (letos 21. ročník) a je jejím stálým redaktorem. - 1934 zakládá sbírku
životopisů svátých Vítězové, 1939 kulturní revui Výhledy a je jejím vedoucím redaktorem až do za
stavení nacisty. - Za okupace byl redaktorem Katolického kazatele. - Od samého počátku revue Na hlu
binu řídí knižní edici Krystal, jež má dnes již na osmdesát svazků (nejvýznačnější: Summa sv. Tomáše
Akvinského, 6 svazků, Spisy sv. Jana od Kříže, 5 svazků, Patristická knihovna, překlady středověkých
mystiků, moderních autorů atd.).

Literární činnost:
Ježíš Kristus, 1931
Život 1932
Základy, 1931
Církev, 1933
Za příkladem svého velekněze, 1934
Kristus jest náš život, 1935
Sv. Filip Neri, 1937
Modlitba sv. růžence, 1942

Nevezmeš jména Božího nadarmo,
životní dílo Církev, 1946

Překlady:
BI. J. Suso: Mystikovo srdce
O věčné moudrosti
Al. Piny: Odevzdanost do vůle Boží.
Summa sv. Tomáše Akv.

V řádě byl převorem, nyní je podpřevorem olomouckého konventu, generálním kazatelem, bakaláíem
řádového studia, profesorem, činný jako exercitátor a duchovní vůdce studentů.

P. Dr Reginald Dacík O. P.:

Podstata apoštolátu laiků
,.Žádný křesťan nemůže být omluven, zůstane-li v přítomnosti protináboženského příboje
dneška se založenýma rukama, skloněnou hla
vou a s chvějícími se koleny/’ pravil nedávno
papež Pius XII. To znamená prakticky, že
apoštolát, kterým reaguje křesťan na současný
protináboženský boj a vlažnost mezi věřícími,
je jeho povinnost. Domnívá-li se někdo, že
cítit apoštolsky a pracovat pro spásu druhých
je pouze jakousi libůstkou, koníčkem několika
jednotlivců, pak se velmi mýlí. Křesťan bez
apoštolského ducha není křesťan, tak jako
Kristus, který by nebyl Vykupitelem, Prostřed
níkem mezi nebem a zemí, Spasitelem lidstva,
by nebyl Kristem. Protože přišel Kristus, aby
pracoval o spáse lidstva. A proto chtěl, aby
chom šli za ním, abychom pokračovali v jeho
díle. Všichni bez rozdílu, i když ne všichni stej
ným způsobem a ve stejné míře. Každý podle
povolání, které má od Boha, a podle míry mi
lostí. kterou dostal. Ale všichni jsme jeho a
všichni chceme jít v jeho stopách.

Christianus alter Christus
řekl Tertullian. když uvažoval o vztahu mezi
Kristem a křesťanem. Kristus je odvěký Syn
nebeského Otce, křesťan je přijaté dítě Boží.
Je tu sice podstatný rozdíl mezi Ježíšem Kris
tem. Bohem z Boha. Světlem ze Světla, Slovem,
kterým vyjadřuje Otec od věčnosti sama sebe.
a člověkem, který přijal Boží dětství v posvě
cující milosti; ale je tu také tolik podobností,
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že mohl Tertullian nazvat křesťana druhým
Kristem. Což není milost posvěcující, které se
dostává křesťanu na křtu svátém, účast v samé
přirozenoti Boží? Což není dítě podobno své
mu Otci?
Jsme v řádu nadpřirozeném, mystickém, ale
skutečném, uvažujeme-li o této věci. Milostí
jsme se stali jedno s Kristem. Stali jsme se ra
tolestí kmene, ktervm je on, jak řekl v XV.
hlavě u sv. Jana, stali jsme se údem těla, jehož
on je hlavou. Jsme jedno s ním tajemným způ
sobem. Milostí dostáváme nadpřirozenou po
dobu nejsvětější Trojice, vcházíme s ní v těs
né svazky, děje se v nás hluboká přeměna,
která z dětí hněvu, abych užil slov sv. Pavla,
činí děti Boží — syny a dcery nebeského Otce.
Nuže, christianus alter Christus. Nebeský Otec
se k němu sklání s podobnou láskou, jakou
miluje od věčnosti svého přirozeného Syna,
jenž z něho vychází cestou poznání jako Slo
vo, jako jeho věčný Obraz.

Ježíš Kristus však přichází na svět jako
Vykupitel.
To bude pak znamenat, že křesťan ponese
v sobě nutně rysy vykupitelské. Jinak by ne
byl druhým Kristem.
Čteme-li Evangelia, pozoru jeme-li pozemský
život božského Spasitele, vidíme snadno, že
smysl jeho příchodu na svět nejlépe vyjadřují
slova Creda: Qui propter nos homines et prop
ter nostram salutem descendit de coelis —

jenž pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil
s nebe. Nikde v Písmě nemáme zmínku o tom,
že by se byl vtělil Syn Boží, že by byl přišel
na svět, kdyby lidstvo nebylo zhřešilo. V té
chvíli však, kdy byl spáchán první hřích, byl
lidstvu také slíben Mesiáš. Měl při jít, až se na
plní čas, až přijde chvíle, kterou určil Bůh.
A cílem jeho příchodu na svět bude získat na
zpět nebeskému Otci lidstvo, propadlé peklu
hříchem. Už Isaiáš viděl budoucího Mesiáše,
Muže bolesti, jak se podává dobrovolně v oběť
za nás, za naše hříchy — oblatus est, quia ipse
volnit (53, 7.) et ipse peccata multorum tulit
(53, 12). A když přišel na svět, prohlašuje ne
jednou o sobě, jak čteme u sv. Lukáše: „Neboť
Syn člověka přišel hledati a spasiti, co zahy
nulo“ (Lk 19, 10.). Vždyť Bůh tak miloval
svět, napíše sv. Jan. že svého jednorozeného
Syna dal, aby nikdo, kdo věří, nezahynul,
nýbrž měl život věčný (3, 16.).
Svů j vvkupitelský úkol naplnil Kristus tím,
že ukázal lidstvu cestu k Otci svým učením,
a pak svou smrtí, vykupitelskou smrtí na kříži
zajistil všem milost a sílu potřebnou k tomu,
aby mohli tuto cestu bez bázně nastoupit. Než
se může člověk na tuto cestu dát, musí být nej
dříve smířen s Bohem. Hříchem se lidstvo za
prodalo ďáblu. Bylo třeba je vysvobodit z to
hoto poddanství. Kristus vykoupil lidstvo tím,
že zaplatil vlastním životem, abych tak řekl,
sumu potřebnou k tomu. Sv. Pavel ukazuje
stále, že vzácná je lidská duše před tváří Boží,
když byla koupena za tak velkou cenu, za ce
nu bolestí, smrti, krve jednorozeného Syna
Božího.
Nemůžeme si proto představit Krista jinak
než jako Vykupitele lidstva. Je pro nás mos
tem, kterým se máme dostat k Otci přes roz
bouřené moře hřích. Je pro nás výkupnou ce
nou, která nás osvobozu je z otroctví ďábla. Je
pro nás prostředníkem, který nám nejen uka
zuje cestu k Otci, nýbrž také nám umožňuje
tuto cestu nastoupit. Očištěni jeho krví se stá
váme opět Božími dětmi, otvírá se nám nebe a
Bůh nás tiskne na svá prsa jako oiec bloudí
cího marnotratného syna, na jehož příchod tak
dlouho čekal.
Je-li tedy křesťan druhý Kristus, musí jít ve
stopách Krista Vykupitele.
Musíme být podobni Kristu v jeho vykupitelském poslání.

Pak jako je třeba, aby náš vnitřní život se
utvářel podle vztahů božského Mistra k jeho
nebeskému Otci, který je i naším Otcem, tak
bude třeba, aby náš život ve vztahu k lidem
měl rysy Krista Vykupitele. Jen tehdy bude
křesťan druhým Kristem, když bude napodo
bovat Syna Božího nejen v jeho poměru k ne
beskému Otci, nýbrž bude také pokračovat
v jeho úkolu Spasitele lidstva. Tento titul je
neoddělitelný od Krista; nesmí se proto oddě
lovat ani od křesťana.

Je to posvěcující milost, která nás sjedno
cuje s Kristem a dává nám účast ve všem, co je
jeho. Sv. Petr proto nazývá křesťany králov
ským kněžstvem. (I. list, 2, 9.) Chce říci, že
jsou-li křesťané jedno s Kristem, účastní se ta
ké v jeho kněžství. A kněz značí prostředníka,
pomocníka na cestě k Bohu. Kristus přišel jako
velekněz Nového Zákona, přinesl oběť na kříži
a ukázal cestu k Otci všem, kdo po ní touží.
Sv. Petr na zmíněném místě praví, že všichni
věřící, pokud se účastní svátého kněžství Kris
tova. mají podávat Bohu duchovní oběti skrze
Ježíše Krista. Tím naznačuje, že je podstatný
rozdíl mezi těmi, jimž se dostalo zvláštní účasti
v Kristově kněžství svátostí kněžského posvě
cení, a proto mají povinnost přinášet Bohu
skutečnou oběť Nového Zákona, a ostatními
věřícími, kteří mají podávat Bohu oběť du
chovní. Ale zároveň ukazuje, jak velká je dů
stojnost křesťana, a to každého, plynoucí z ta
jemné účasti v Kristově kněžství. Proto jsou
křesťané lidem vyvoleným, královským kněž
stvem, národem svátým__
Tato důstojnost křesťana však také zavazu je.
Není mu dána proto, aby se jí chlubil, nýbrž
aby podle ní upravil své vztahy k Bohu
a k bližnímu. S pojmem kněze je nutně spjat
pojem pomocníka na cestě spásy. Jsou-li vši
chni věřící účastni svátého kněžství Kristova,
musí také cítit svou povinnost pomáhat dru
hým na cestě spásy. To znamená prakticky
účastnit se ve vykupitelském díle Kristově,
míti v sobě vykupitelsKé rysy osobnosti Kristo
vy. Necítil-li by snad kdo tíži této povinnosti,
musel by se s obavou tázat sama sebe, zda je
opravdovým křesťanem, zda cítí opravdu křes
ťansky. Vždyť jsou-li všichni věřící účastni
Kristova kněžství, pak platí v jistém smyslu
pro všechny slovo Páně apoštolům:

„Jako mě poslal Otec, tak já posílám vás.“
(Jan 20, 21.)
Viděli jsme, jaké bylo poslání Kristovo: zá
chrana lidstva od věčného zatracení. Doba, ve
které Kristus přišel, byla plna uvědomělé i ne
uvědomělé touhy po někom, kdo by ukázal
pravý smysl lidského života. Byla to doba,
která dozrála hříchem a neřestí pro peklo.
Doba, která vyvolávala u duchů myslících jen
smutek a pláč... Dějiny se opakují. Žiieme
v době, která je neméně bolestná. A tak slyší
me dnes více než kdy jindy, jak k nám všem
mluví Kristus: Jako mě poslal Otec, tak já po
sílám vás ... Vás všechny, kdo ve mne věříte,
kdo přijímáte mé učení, kdo žijete z mých
svátostí, kdo se sjednocujete se mnou ... Chcete-li být opravdu mými, pak musíte vžiti na
sebe můj vlastní úkol, pro který jsem přišel
na svět, a pokračovat v něm až do skonání
světa, až do chvíle, kdy poslední duše bude vy
tržena z ďáblova zajetí.
Tak mluví Kristus zvláště dnes ústy svého
náměstka římského papeže, který volá vše
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chny věřící ke spolupráci na vykupitelském
díle Kristově, na výstavbě jeho království v du
ších. Pius XL, který zvlášť mocně volal do ce
lého křesťanského světa a volal všechny laiky
k apoštolské práci, nazval tuto spolupráci lai
ků s kněžími v apoštolátě Katolickou akcí.
Účast laiků v hierarchickém apoštolátě.
Po tom, co jsme si dosud řekli, nebude ne
snadné pochopit, v čem spočívá podstata Ka
tolické akce, ke které jsou zváni všichni věřící
a která je zároveň jejich největším vyzname
náním.
Pius XI. o tom mluví takto: „Účast v hierar
chickém apoštolátě, to znamená jedním slovem
účast v onom prvotním apoštolátě, který vy
šel bezprostředně ze srdce, ze života a z rukou
Ježíše Krista, a který pokračuje po všechna
pokolení, díky rozšíření a věčnému světovému
pronikání apoštolského sboru na biskupy,“
Právo a povinnost pokračovat v úkolu, pro
který Kristus přišel na svět, odevzdal v celé
plnosti apoštolům a jejich nástupcům bisku
pům. Kristus, poslaný nebeským Otcem na
svět, aby jej vykoupil, je prvním apoštolem,
prvním vyslancem Božím, prvním dělníkem na
vinici Páně. Když pak praví apoštolům, že je
posílá tak, jako sám byl poslán, dává jim účast
ve svém vlastním poslání. Dává jim k tomu
také zvláštní milosti ve svátosti kněžského po
svěcení a činí je odpovědny za to, jak se bude
šířit na zemi jeho království.
A v této apoštolské práci se dostává jisté
účasti všem věřícím, pokud všichni tvoří ta
jemnou jednotu s Kristem a proto mají podíl
na všem, co je jeho. Tak přechází poslání, kte
ré nebeský Otec dal svému věčnému Synu, na
apoštoly a jejich přímé nástupce, biskupy a
kněze, kteří tvoří spolu s papežem Církev učí
cí. ale jisté účasti se dostává v tomto poslání
také ostatním věřícím čili celé Církvi slyšící.
Tak tomu rozuměla Církev vždy a proto Ka
tolická akce není cosi nového, výplod dvacá
tého století. Stačí pohlédnout do dějin Církve,
abychom si uvědomili tuto skutečnost. Zvláště
Skutky apoštolské a stejně i listy apoštolů nám
skýtají dosti dokladů k tomuto tvrzení. Tam
čteme na příklad, že když povstalo velké pro
následování proti Církvi, která byla v Jeru
salemě, rozprchli se všichni po krajinách judských a samařských ... Ti pak, kteří se roz
prchli, chodili, zvěstu jíce slovo Boží. (4. 1.)
Apoštolé soustavně používali laiků jako po
mocníků v šíření evangelia. A je to něco zcela
samozřejmého, čím více bude apoštolů, tím
větší naděje, že se dostane slovo Boží i tam.
kam by se jinak nedostalo. Když pak si uvě
domíme, že každý křesťan je v jistém smyslu
druhým Kristem, pak také cítíme jeho právo,
ale také povinnost být apoštolem, pokračovat
v jeho pozemském poslání. (Více viz v knížce
Dacík, Základy katolické akce, Olomouc. Krys
tal 1939: Vašek: Katolická akce, Olomouc, Ve
lehrad. 1939, kap. I.)
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Kněz a laik v Katolické akci.

Z toho, co jsem dosud řekl, nebude nesnadné
dát odpověď na otázku, jaký je poměr kněze
a laika v KA. Katolická akce je akce laiků. To
je jedno hledisko. Ale KA je organisovanou
pomocí kněžím. Nelze si ji proto představit bez
kněze. Papež Pius XI. praví o této věci: „Z po
vahy a cíle KA plyne nutnost dokonalé odda
nosti a učelivosti vůči katolické hierarchii, kte
rá jedině má právo dát jí poslání a směrnice.“
(Guerry 84.) To je věc zcela samozřejmá. Jest
liže je úkolem KA pomáhat kněžím v apoštol
ské práci, pak může být tato pomoc jen potud
účinná a plodná, když se bude dít podle směr
nic církevní vrchnosti. Jak by to na příklad
vypadalo, kdyby farní KA šla jinou cestou než
pastorace místního faráře? A co by mohlo být
ze SKA na ústavě, kde by se vytvořil opravdu
pracující dvojí směr, jeden se strany profe
sora náboženství a druhý se strany horlivých
studentů? — Proto praví při jiné příležitosti
Pius XI.: „Je to třeba neustále připomínat, že
KA tím. že je svou povahou podřízena hier
archii, přijímá od ní jak poslání tak směrnice,
aby vytvářela šik duší, zanícených touhou
účastnit se v apoštolátě Církve a spolupraco
vat podle jejích příkazů o rozšíření Kristova
království v jednotlivcích, v rodinách, ve spo
lečnosti.“ (Guerrv 87.) A v listě kardinálovi
lisabonskému píše: ..KA nebude přinášet vše
chny své plody, jestliže její členové nebudou
formováni a vedeni zkušenými vedoucími,
zvláště zdatnými duchovními rádci, v jejichž
rukou je především osud sdružení.“ (Guerry
88.) A proto uzavírá slavný papež: „Účast
kněžstva na tomto svátém díle plyne z této
úvahy, že KA, i když je svou povahou dílem
laiků, nemůže bez ustavičné řídící činnosti
kněží ani začít, ani pokračovat, ani přinášet
zvláštní plody.“ (Guerry 89.)
Tak je tomu v každém odvětví KA, jak ve
farnosti, kde vlstní hlavou KA je farář, tak
v diecési, kde je vedoucím biskup, tak v celé
Církvi, kde udává směrnice papež. Stejně když
jde o jednotlivá specialisovaná odvětví KA.
jako jsou studenti, dělníci atd. O všech těchto
skupinách KA platí, co praví papež v listě bis
kupům argentinským: ..Kněží musí vésti
laiky, aby jejich činnost nesešla s přímé cesty,
po které se má ubírat, a aby respektovala vždy
s náležitou věrností příkazy a směrnice dané
církevní vrchností. Ostatně je to vlastním
úkolem kněží formovat duše v členy KA podle
vzoru křesťanského, zvlášiě ty duše, které mají
býti vedoucími. Nikdo se nemůže stát apošto
lem. jestliže nemá napřed křesťanské ctnosti,
neboť zřejmě nemůže působit na své okolí v du
chu křesťanském, jestliže křesťanského ducha
nemá. Tato křesťanská formace duší, která
musí bvt hlavně dílem kněžské činnosti, je
podmínkou tak nutnou, že schází-li, nejen že
nemůže být apoštolát plodný, nýbrž nemůže
existovat vůbec.“ (Guerry 92.)

Věčné město.

Ladislav Vidman:

Země zázraků a světců

Jestliže takto nazývám Itálii, je to snad do
jem příliš subjektivní, ale nemohu se mu ubrá
nit. Od prvních křesťanských mučedníků v ka
takombách až po naše dny lze vidět nepřeruše
nou tradici, která je srostlá s celou zemí a
prostředím, kde prostě není možno si předsta
vit jiné náboženství než katolické, jak ostatně
o tom jasně mluví i dnešní statistiky. Snad
každé město má svého světce, který právě tam
žil a zemřel. Nepřetržitá řada se táhne od
prvních staletí Církve až k moderním světcům
našeho věku. — Právě letos na jaře v basilice
sv. Petra byli prohlášeni blahoslavenými Contardo Ferrini. universitní profesor, a dvanácti
leté děvče z Latia, Maria Goretti, mučednice
čistoty. Myslím, že to jsou typické příklady
dvacátého století; proto svátý Otec u příleži
tosti blahořečení Contarda Ferriniho zdůraznil
ve své řeči jeho charakter vědce, profesora
římského práva na universitě v Pavii. muže,
který svým životem ukázal vzor křesťanských
ctností, ať už svou činností učitelskou, ať svým
vystupováním mimo povolání, jeho pozemský
život nebyl bohatý na vzrušující události, ale
měl bohatou vnitřní náplň, která z něho stále
vyzařovala; sloučil v sobě přísného ducha vě
deckého s hlubokou zbožností. Jeho láska k slo
vu Božímu šla tak daleko, že se naučil hebrej
sky jen proto, aby je mohl čisti v originále.
A při beatifikaci Marie zdůraznil papež dů
stojnost ženy na příkladě této dívky, která,
ač k smrti ubodána, poněvadž nechtěla pod
lehnout násilí, odpouští a chce se setkat v ráji

se svým vrahem; a ten skutečně se dal na po
kání a po odpykání trestu odešel do kláštera.
To je právě nejúžasnější v celém příběhu je
jího mučednictví a v tom vidím i sílu katolické
Itálie. Jižní klima a temperament dovedou
strhnout někdy k nerozvážnému činu, ale po
něm následuje pokání, které je tím bolestnější
a obtížnější, zdánlivý kontrast, že v zemi to
lika světců je možno se denně dočíst i o vraž
dách ze žárlivosti. Ale nejdůležitější je základ
ní náboženský cit, víra, která jako by vrozena
přímo vyzařovala z jasného nebe a krásné pří
rody. Není to přetvářka nebo výchova, jak se
někdy mluví o italském katolicismu, je to pros
té dědictví živné půdy tisíciletí, na které pak
mohou vyrůst nádherné květy, když se jip
věnuje jen trochu péče. To je právě ta zázrač
ná vlastnost celého prostředí, kde nic není ne
možné.
Každá konverse je v určitém smyslu zázrak,
zásah Boží v nitru člověka tam, kde už lidské
síly ani rozum nestačí a je nutno čekat. Ne
musíme se dívat jen na milánský život sv.
Augustina nebo na mládí sv. Františka v Assisi,
můžeme se obrátit k příkladům docela moder
ním. Dánský malíř Nörregaard vydal v Itálii
historii své konverse, nynější rektor katolické
university v Miláně P. Gemelli také se netají
tím, jak se z nevěřícího lékaře stal františká
nem.
A v zázračné Itálii maloval svá díla v pokoře
Giotto i Beato Angelico, v katakombách, po
svěcených krví prvních mučedníků, vznikalo
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starokřesťanské umění, v prvotních basilikách
vyrostly nádherné mosaiky s velikýma, upřím
nýma očima. Každé město je přímo přeplněno
chrámy a památkami, inspirovanými vřelým
citem náboženským. V Římě lze chodit po sto
pách sv. Petra, v Assisi lze sledovat život sv.
Františka od mladých let až k poslední cestě
z rodného města do údolí k nedaleké Portiuncule, kde skončil svou pozemskou pouf.
Na to všechno se dívá moderní doba a může
pokračovat v díle předků, i když snad nikoli
stejnými prostředky. Je nutno znovu připomí
nat, upozorňovat, budit, kázat. A právě v srov
nání s našimi poměry je vidět, oč více kněží je
v Itálii, z nichž mnozí znamenití kazatelé, po
něvadž i v tomto případě většinou jen rozvíjejí
a zvětšují přirozenou disposici. Je mezi nimi i
mnoho cizinců ze všech koutu světa a někteří
se docela asimilovali prostředí a zůstávají
v zemi trvale.
Ovšem dnešní doba přináší mnoho nových
problémů a rozvířený život politický také vždy
nepřispívá k uklidnění a vyrovnání, takže i

Jan Klement:

v zemi tak typicky katolické se objeví štvavé
časopisy typu ..Don Basilio“, kde je snášena
všechna špína a kal na Církev a klérus. To už
ostatně patří k noválečnvm zjevům v celé Ev
ropě. Další věc, která mě zarmoutila, je určité
nepochopení sociálních problémů u katolické
ho studentstva, jež si pak ani neuvědomuje, že
tím může nepřímo přispět k posílení materia
listické doktríny. Ale katolicismus je síla, kte
rou nelze opomíjet ani v politice; a tak jsme
viděli, jak do nové ústavy italské republiky
byl při jat článek o lateránské smlouvě, když
i komunisté hlasovali pro jeho přijetí, „abv
zachovali náboženský mír“, jak odůvodňovali
svůj postup.
Přes všechny poválečné potíže, kterými nyní
Itálie prochází, ať už jsou rázu hospodářského
nebo sociálního, katolická Církev stojí neotře
sena, protože je tak hluboko zakořeněnavpůdě
a zároveň má úžasnou vitalitu, která se proje
vuje i ve velkém počtu věřících, žijících plným
životem křesťanským.

Český student v Polsku

Bylo to za těch časů, kdy kvetlo řemeslo a
jeho zlaté dno nebylo jen lákadlem průpovíd
ky. Tehdy byl mistr, ať už cechu jakéhokoliv,
mužem váženým a ve většině případů i rozšaf
ným posuzovatelem věcí veřejných. A když
tak mezi řečí se prohodilo jméno Franc Józef,
tu nejeden z nich smekl čepici a prohodil: ..Ja,
pane, to byl pán, a to bývalo jináč.“ Podivnými
zdály se tehdy takové řeči školáku, jenž vy
učován by k jinému náhledu a jen tak za školou
při lelkování či lajdáctví nějakém sem tam
pochytí slovo těžené ze zkušenosti nenaučené,
spíše však zděděné a vlastními mozoly vypulérované. Až teprve léta dospělejší vedla k ově
ření pravdivosti toho, co hochu školou povin
nému zdálo se být zastaralostí a jalovým po
vídáním těch, jimž nic nového není po chuti.
Tak stalo se i mne, když jsem dostal do ruky
starý rakouský pas. jenž k mému úžasu byl
potvrzen jen c. k. okrením úřadem a zněl „do
všech evropských zemí kromě Ruska“, člověk
prý jej dostal za pár dní, moc nestál a byl
vydán na kolik let. To. pane, dnes by ztěžka
putoval můj pradědeček každým rokem do
Maria Zeli, do Vambeřic, to ztěžka by se
mohl vydat každým rokem jen tak pěšky za
písničkou do světa, to by, panečku, svým vlast
ním očím nevěřil, jak málo svobody je hoden
člověk ve svobodě zrozený, ale pohrdající bo
jem o svou vnitřní svobodu a tak málo znající
cenu lidské důstojnosti.
A tak jeho pravnuk už musel žádat o pas
kolik úřadů, musel si přinést haldu dokladů,

kolků k tomu potřeboval tolik, že jen k zlosti
by bylo znovu to počítat a nakonec, když se
přes měsíc den co den tolik klik na úřadech
„napucoval“, dostal pas platný jen na měsíc, a
to jen do jedné země — a tou v tomto případě
bylo Polsko.
Než strastem ještě nebyl konec — Polsko
není Francie či Švýcarsko — to není jen tak,
že by si člověk zašel na konsulát a tam dostal
visum — Polsko už je země východní a tam
visum dostanete jen na povolení ministerstva
té které země. Tak se muselo žádat až do Var
šavy.
Občan dvacátého století vykoupil svou svo
bodu z feudálního ujařmení za cenu úřadů —
nezbývá než trpět a doufat, že prostý člověk
je méně komisní, než jsou důtky, které si na
sebe upletl. Podobně i lidé v Polsku jsou mno
hem a mnohem příjemnější než jejich úřady.
Nestačíte se bránit chvále, jíž vás — aniž víte,
jak k tomu přicházíte — zahrnují: „No. to
vaše politika, to je jiná věc. Váš president
Dr Beneš ten to uměl — vy jste národ, který
dovede dělat realistickou politiku. Zkrátka,
vyzráli jste na to — to my se jen můžem dívat,
jak to jde i jinak.“
Jedu od Katowic do Čenstochové, sedím
v kupé s několika Poláky a jedním vojáčkem,
nikdo neví, že jsem Čech. Tu začíná vojáček
vyprávět o Praze, jede odtamtud: „Praha je
zlaté město, nádherná je česká zem.“ Dovídám
se o Praze to. čeho jsem si sám nikdy nepo
všiml. Však až se vrátím ...

Čenstochová je fádní město, ba městečko.
Ale Jasná Gora a černá Matka Boží, ochránkyně
koruny polské! Loňského roku se tu shromáž
dilo na milion Poláků a prosili o mír, prosili
o zachování svobody u trůnu své Paní. Scházejí
se tu také polští biskupové každým rokem ke
konferencím biskupského sboru.
Za všechny biskupy mluví kšonc primas, kar
dinál Hlond: „Polska je zničená, to vidíte. Ale
my ji znovu vybudujeme, v to věříme. Musíme
udělat jen to jedno procento, které je v našich
silách. Ostatní už udělá Bůh a polský lid v něho
věří. To poznáte sami, jaká je víra v polském
lidu. Přes srdce věřícího člověka polského vede
cesta k přátelství mezi národem vaším a naším.
Tu cestu najít, to je povinností vás, studentů!“
Statný je tento kardinál a miluje svou zem.
Nezakládá si sám na sobě: ..Jděte ještě do Krakówa a navštivte kardinála Sapiehu. Je už sta
řičký, ale je to ještě Sapieha!“
Polský biskup věří svým ovečkám a oni věří
jemu. Stojím u kaple v přístavu gdyňském. Je
skoro ráno, do práce jdou lodníci, dělníci, lodní
důstojníci a úředníci. Cesta k přístavu vede
každého kolem kaple: ..Hvězdo mořská, pros
u Syna za Polsku,“ to šeptá bílý, zlatém zdo
bený důstojník, jenž v hluboké pokloně klečí
uprostřed. A za ním modré haleny, pach ryb
ti bezpečně označí jejich povolání.
Kaple patří k nemocnici, kterou zbudovaly
řádové sestry. Dnes zabralo nemocnici město,
ale sestry se o ni s městem soudí. Ředitelem
je lékař. Zná už české studenty. Jeli tudy před
měsícem do Dánska. ..Chodili každý den do
kaple, když u nás bydleli,“ říká nám ředitel
a rád poskytne tu nocleh i nám.
Těžce a úporně pracuje pohký lid, vydržel
už tolik pohrom a ..přečkáme i tyto časy.“ říká
jeden jako druhý. A je k tomu opravdu třeba
odvahy — žít na příklad ve Varšavě, dívat se
na to moderní forum polonense a nezmalomyslnět. Trosky, trosky a v nich lidé. Člověka
ty navršené kameny bijí do hlavy. Zdá se vám,
že se ještě bojuje. Prach a škváry se vám de
rou očima, ušima a nosem k srdci, už je cítíte
na duši, dusíte se ...
Tu nad troskami trčí bolestně zbytky kostela.
Nad vchodem nápis: „Odejmi, Pane, ode mne
tento kalich, ale ne má, nýbrž Tvá vůle se
staň.“ Zůstal tu z celého kostela nápis, aby svě
dectví vydal o odevzdanosti Polsky do vůle

Boží. Stojíte tak u bývalé katedrály a zámku
varšavského. Váš pohled zaléine přes Vislu na
druhý břeh. Tam stojí Praga. předměstí Varša
vy. Ťam. čtvrť hodiny odtud síála ruská ar
máda, když Varšava se bortila zlobou a nevra
živostí. AÍe Polska povstala — zůstaly z ní zato
ssutiny — však. Pane, Tvá vůle se staň. A pod
kostelem rozvráceným, v upravené kryptě po
zdvihuje kněz hostii nad zástupy v den Páně.
Polska je katolická, a to se ví. Proto velí
takíika, aby cit lidu byl šetřen. Neznají tu tedy
nedělní brigády. Rozhlas v neděli vysílá boho
služby a kázání. Jen jednou rozhlas selhal.
Bylo to při svatovojtěšských oslavách vHnězdně, kdy se tu shromáždilo 150.000 věřících.
I vlaky tehdy jaksi špatně jezdily — ale lidé
přijeli.
Hnězdenským to nevadí. Zažili horší věci.
Za dob okupace přeměnil polský Frank kate
drálu v koncertní síň a sám při koncertech
usedal v apsidě na mramorový trůn primasa
polského. Pak tři dny po osvobození zborcený
byly věže katedrály a i uvnitř byly způsobeny
škody. Zažilo to místo mnohé události, vyslech
lo i řeč Boleslavovu, když mluvil k zbrojnímu
lidu českému, vidělo i tvrdé pokání tohoto lidu,
radovalo se z úcty, která tu byla vzdána kos
tem biskupa Vojtěcha.
Hospodine, pomiluj ny. které u hrobu Voj
těchova zapěl hlouček českých studentů, to
platilo této zemi i tam té za věncem českých
hor. Oběma zemím, jež spojeny byly vždy
tehdy, když spojena u víře byla srdce lidu:
Pros za nás Boha, svátého Ducha — tak po
kračuje ve zpěvu těch osm a cítí, že jejich
srdce tepe krví obou bratrských národů.
Snad poměr Poláků k nám je příliš citový,
snad je jen časový, ale získejme si právě nyní
lásku tohoto lidu. Hovořit o Kladsku a Slezsku
hned při první potkané, to by bylo bláhové.
Pamatuji se na německou knihu, vydanou za
války, na jejíž obálce byly zakresleny hranice
Polska a Československa a tučný nápis volal
Achtung!
Nebezpečným se tedy zdá mnohým, aby tyto
země si podaly paže a srdce. Co však zmůže
nenávist a imperialismus barev rozličných, co
zmůže úmyslně kladený meč dvojsečný na hra
nice domoviny lidu, který z obou stran u pevné
víře prosí: Svatý Vojtěše ... !

4800 studentů u Notre-Dame de Chartres
Pražští studenti putují každý rok do Staré
Boleslavi a brněnští k Panně Marii na Vranov.
Pařížská studující mládež má svou vyšlapanou
cestu k Notre-Dame de Chartres. Každým ro
kem vzrůstající počet poutníků množí jejich
nadšení a sílu. O letošních svatodušních svát
cích přijala Matka Boží v Chartres 4800 mla

dých duší do své ochrany. Nepřišli jen Pařížané, ale studenti ze všech vysokých škol
Francie a delegáti více než dvaceti národů.
Necítili jsme se tentokrát cizinci, pravé bra
trství nás pojilo celých 70 km, z nichž 45 jsme
šli pěšky. Francouzové tomu říkají „priěre de
pieds“, které přináší takovou únavu, že se pak
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poutníci opravdu schoulí k nohám Panny
Marie.
Přicházejí k ní čtyřmi cestám': modrou, žlu
tou, červenou a zelenou, všichni jdou za osvět
leným křížem gotické věže v dáli. Jsou prostě
oděni, se zásobami na dva a půl dne a dvěma
přikrývkami na zádech. Přespávají dvě noci
ve stodolách na slámě, jdou každý rok v dešti
i v prudkém slunci, bosi, zaprášeni, s pryskýři
na nohou a s ohnutými zády. Tisíce jich zpívá
„Je vous salue, Marie ..Ti, jimž dech nesta
čí, přebírají jen zrnka růžence, modlí se tiše,
s očima upřenýma ke vzdálenému cíli. Auta
a sestry Červeného kříže pomáhají těm, kteří
už únavou nebo bolestí omdlévají.
Buňkami dlouhého procesí jsou „équipes“,
které tvoří „chapitres ‘ a ty pak „groupes“.
Každá skupinka má svého vedoucího, každá
chapitre má duchovního rádce.
Letos byla thematem meditací „Víra“. De
batovalo se při pochodu v devítičlenných
kroužcích, po odpoledním odpočinku ve vel
kém kruhu na pasece, výsledky debat pak byly
oznámeny v „chapitre générale“ v Chartres.

Všechno bylo velmi pěkně zorganisováno.
Francouzům vyhovuje pouť, při které se me
dituje podle plánu, která vyžaduje nejvyššího
duševního a tělesného vypětí, které je duševně
i tělesně úplně vyčerpá. Bylo ovšem mnoho
těch, kteří se neúčastnili debat. Byli zabráni jen
do svých myšlenek, zpytovali sebe, uvažovali
o své víře a o těch duších, za něž svou pouť
obětovali. Někteří přišli ze zvědavosti: nevě
řící, buddhisté, pravoslavní a protesianíi. 2000
mladých poutníků směru Dourdan (druhý
směr byl Rambouillet) přijímalo u vyvýšeného
oltáře a u 28 malých polních oltářů na louce
před Chateau d’Armenau. To už se o víře nedebatovalo, žili jsme svou víru. A před NotreDame de Sous Terre jsme slibovali každý za
sebe a za ty, které jsme na pouti zastupovali,
žít pro všechny příští dny životem víry, jejímž
f>raKtickým projevem bude dokonalá bratrská
áska.
„Priěre de pieds“ vyústila v „priěre des
coeurs“, která se nesla kryptou.

Vlasta Matochová, Paříž.

Ze zápisníku
starého profesora
Dva filologové seděli jednou v kavárně. Tu
jeden vyhlédl oknem na ulici: „Pane kolego,
tamhle ten muž polyká meče!“ „To nic není,
pane kolego,“ odpověděl druhý, „já znám muže,
Který polyká mlaskaje.“
Ta anekdota je poučná v několikerém smyslu.
Především poznáváme, že většina anekdot jsou
filologické hříčky, i když jejich hrdiny nejsou
zrovna filologové.
Chlubí-li se jedna paní, že byla letos na
Štrbském plese, a odpovídá-li jí druhá: „To
my jsme byli letos na hasičském“, nebo vypravuje-li se, jak jeden profesor přistihl studenta
v místnosti, která není určena ke kouření a zahromoval: „Vy jste kouřil!“ a jak student, od
pověděl: „Prosím, já nejsem Kouřil, já jsem
Vondrák“ — nebo vypravuje-li se. že profesor
napsal do sešitu, v němž chyběl pijavý papír:
„Piják?“ a že student pak napsal pod to od
pověď: „Ne, abstinent“ — jsou to jen hry se
slovy, s nimiž mívají největší potíž překlada
telé jsouce nuceni je pod čarou prohlašovat za
nepřeložitelné.
Za druhé musíme vydat svědectví, že dnešní
filologové neužívají v hovoru přechodníků,
leda by upsali duši Danielu Adamovi z Vele
slavína, ba že dokonce radívají svým žákům,
aby se vyjadřovali přirozeně, jak se mluví,
a aby si při psaní úloh dávali otázku, jak by
to asi řekla maminka.
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Za třetí není zcela jisté, mečí-li někdo při
jídle, i když je jisté, že je nemálo lidí, kteří
při jídle mlaskají, což se u nás pokládá za ne
slušné: mezi Indiány v Ohňové zemi je však
požadavkem slušnosti, aby host co nejvíce
mlaskal a dával tak hostiteli najevo, že mu
chutná.
Za čtvrté jsem znal jednoho studentíka z in
ternátu, který polykal řehtaje. To činil, kdy
koliv byly k večeři uzenky, aby vzbudil
u svých pánů kolegů dojem, že jsou to uzenky
koňské. Oni pak přestávali jíst a ten studentík
se mohl vrhnout na ty uzenky a naplnit jimi
svůj nenasytný žaludek — mlaskaje.
Za páté: znám mnoho profesorů i nefilologů,
kteří sice nepolykají meče ani mečíce, ale musí
polykat mnoho jiných věcí: školní prach, mi
nisterská nařízení, přání rodičovských sdruže
ní, jizlivé poznámky pánů kolegů, výtky zem
ských inspektorů, nosy nadřízených úřadů —
a černý nevděk žáků.
A za šesté buďme rádi, že naše řeč připouští
tolik slovních hříček (v jiných jazycích tomu
tak není) — a dále rádi, že jsou lidé, kteří těm
hříčkám umějí dát slušnou pointu, a rádi, že
jsou lidé, kteří to umějí podat a sami se tomu
nesmějí, a rádi, že jsou lidé, kteří to vypravují
dál aniž to popletou. Avšak zlořečeni a ze spo
lečenství dobrých lidí vyvrženi buďtež ti, kteří
to jakýmkoliv způsobem kazí,’ zejména říka

jí-li, že už to slyšeli, že to má vousy a podobně.
Neboť kdo, prosím, má takové drzé poznámky
polykat?

•

Říkám pořád, že zakazování není tuze vý
chovné. Když se letos sestavoval řád pro prázd
ninové osady, upozornil jsem, že tam nemá nic
záporného. Nemá tam být: „Nebouchejte dveř
mi!“ nýbrž: „Zavírejte tiše!“ Nikoli: „Neodha
zujte odpadky!“ nýbrž: „Odpadky dávejte do
koše!“ Není fieba, abychom mladým lidem ří
kali. co dělat nemají. Na to přijdou sami. Ale
je třeba jim říkat, co dělat mají.
Já vím, že akademici v Dalečíně si z toho
dělali žerty a navzájem se napomínali: „Cho
vej se řestně, jak se na mehlo sluší.“
Ale mne nic nepomýlí. Já ta ne neškrtám ze
svého pedagogického slovníku, nýbrž stavím
je pouze na druhé místo. Jinak bych upadl
v kacířství pelagiánské nebo oři nejmenším
rousseauovskc a proto si myslím: Kdybyste
nebyli neřádi, nebylo by notřeba pro vás sesta
vovat řádv: školské, osadní. kolejní, zkušební,
dopravní a co ja vim. jaké rady.

Hurvínek rád ukazuje, že jeho tatík Spejbl
je vlastně velký hňup. To není tuze příkladné
a k smíchu to také není. Říká se tomu pod
rývání autority. Děti to ovšem náramně baví
— jak by ne, jsou na straně Hurvínkově proti
vší omezenosti tátovské, učitelské a profesor
ské. Můžete hájit Hurvínka a tvrdit, že on jen
bojuje proti pedanterii: ale dnešní otcové ne
jsou pedanti, rozumějí žertu, ba co víc — snaží
se svým dětem dělat kamarády a nahradit jim
tak sourozence. Hurvínek je totiž jedináček.
který si nemá s kým hrát a proto pitomě žvaní
se svým otcem.
Mají-li pravdu psychologové, kteří tvrdí, že
první děti bývají zdatnější tělesně, další pak
zdatnější duševně, znamená to, že Hurvínek
jakožto první a poslední syn svého otce před
stavuje duševní minus a vůbec ubývání roz
umu.

•

To hlavní, co mám proti Hurvínkovi: že je
to loutka. Dovede všelijaké kejkle, to je prav
da, na příklad jezdí báječně na koloběžce a
vůbec nespadne. Děti žasnou. Nevědí, že pan
profesor Skupa má těch Hurvínků víc a že ten,
cterý tak akrobatsky jezdí na koloběžce, je
£ ní prostě přišroubován. A tak ty jeho kousky
jsou jen technické triky. To bychom také
mohli: přišroubovat a tahat za drátky. Hurví
nek vlastně neumí nic. A nikdy se ničemu ne
naučí. Jeho největším nedostatkem je. že nemá
svobody. A jsou-li vychovatelé, kteří dělají
z dětí takové loutky nebo by je chtěli udělat
i ze studentů, buď jim Bůh milostiv — ten Bůh,
který stvořil lidi k obrazu svému a který nám
dal svobodu, ač by nás mohl ve své všemoci

donutit, abychom neúchylně plnili jeho vůli
— a který ve své moudrosti ví, že větší cenu
má, sloužíme-li mu z vlastního rozhodnutí jako
dítky Otci, než kdybychom mu sloužili z do
nucení jako otroci pánu. Ano, ten Bůh jim buď
milostiv.

Správcův Zdeněk má velmi pěkné vzpomín
ky na frontu: bydlil v cihelně, nemusil do
školy a hlavně: nemusil se ráno umývat. To
umývání se zdá dětem jakýmsi barbarským
násilím a nelidskou torturou. Tříletého Fran
tiška myla maminka a tu se stalo, že mu stříklo
trochu mýdlové pěny do oka. Hned začal řvát
plno, aby ukázal mamince, že to mytí je hroz
ná operace. A když ho konejšila, že to nic není,
že to zase přestane, hrozil, že ne, že jistě teď
bude na to oko kulhat.
A tak je těžko si vysvětlit, proč ta děcka při
mytí tak řvou. Něco v tom je a já bych rád
věděl, co. Psychologie hlubinná by tu možná
objevila nějaký archaistický komplex kolek
tivního podvědomí z dob, kdy se pravěký člo
věk bál vody, aby neutonul. Ale proti tomu je
zase skutečnost, že se děti vody nebojí, že ská
kají do kaluží, brodí se po dešti strouhami,
dělají v járcích zástavy a rády se koupou
v létě.
Psychologie tvarová či celostní, která nevěří
na nějaké částkové reakce a funkce, by v tom
odporu k mytí spatřovala jen známku nižšího
stupně duševního života, kdy stránka obrazivá
a citová ještě převládá, zatím co rozum a vůle
nejsou ještě plně rozvity. Dítě prostě nechápe,
proč se má umývat a špínu pociťuje jako sou
část svého těla (ejhle: útvar, celek!) a má po
cit, že se mu sdírá s těla kůže. Ale odpor proti
mytí se vyskytuje i na vyšším stupni dušev
ního života a dokonce i u lidí velmi inteligent
ních shledáváme špinavé krky a nečisté nehty.
A že by se vyšší duševní život pěstil jen tím,
že se nemytým děckám dávají predikáty ciká
ňat a čuňat (s odpuštěním!), se mi nezdá. Psy
chologie personalistická by vycházela ze sku
tečnosti, že i dítě je osobnost a odpor k mytí
by vysvětlovala tím, že se při tom mytí za
chází s dítětem jako s věcí a dokonce jako
s věcí nečistou a opovržení hodnou. To násilné
umývání je prostě útok na lidskou důstojnost.
Ovšem dbá-li už dítě tolik své důstojnosti, je
divné, že mnoho lidí dospělých denně slyší, že
celek je vše a jedinec nic — a necítí to jako
útok na osobnost.
Ale nemáme-li žertovat, musíme říci, že ta
lidská nechuť k čistotě je radikálním vyvráce
ním rousseauismu. Člověk přírodní je člověk
nečistý. A je-li nečistota nectnost, nenamluví
nám žádný filosof, že člověk je od přírody
dobrý. Není dobrý, poněvadž není čistý. A říká-li se, že měřítkem kultury je spotřeba
mýdla, není to jen reklamní heslo mydlářů
hlásané s úchvalou hygieniků: čistota těla a
ještě více čistota duše je základní princip vší
výchovy.
P.
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Miloslav Jedlička:

Bez úsměvu

Kdybych byl zvoníkem,
jen zvonu hlas pod věží vyplakal bych
a v jeho srdci kovovém
by ze slz zrály démanty
a roztál loňský sníh.
Já vím, že jaro odešlo
a teplý letní dech teď vane stráv, "mi,
že na bouře se dívám, na deště.
jež šaty dají milované zemi,
schoulené před očima,
aby jí smutno nebylo,
ač mně je tolik zima.

Sbohem, má sedmikrásko, lípo opuštěná,
dnes již je chladno víc
a přišla velká změna,
i s písní tvou, již z jara zpívala s mi
a kterou vítr do noci mi stále připomíná.
Ta píseň o zamlklé dívčici,
ta píseň stokrát stejně toužící,
ta píseň mučící
a nikdy, nikdy jiná.

Má svíce bez ohně steskem se rozplývá,
vítr, jenž zhasil ji, trpce se posmívá.

Chartres. Severní portál a Nová věž.

F. Hulínský:

Na CPStll

Sbohem, má sedmikrásko, nevrátíš se víc,
statečně hledej si teď nové přístavy.
Mně v dlaních zbyl jen květ
a v očích stesk pro odkaz létavic.

Libor Koval:

Barva smrti

Vám silné lásky plné klasobraní
a cestu září slunce vystlanou,
af ideály v srdcích zůstanou
a duší vláni, vašich duší vláni.

Hle, má už barvu smrti
ta ruka žlutá na polštáři,
jež v žáru ohně bolest drtí
a hledem do Věčnosti září!

Jak dnes at dlaň se váže s něžnou dlaní
v jednotu pevnou, žitím skovanou!
Varhany zazní! Svíce zaplanou.
Nechť Bůh vám sešle svoje požehnání!

Jen podívej se na ni, synku,
podívej dobře na tvář spící! —
Hleď, vidíš-li tam na okýnku
tu holubičku zpívající?

Dva lidé sdružili se k věčné pouti.
Svá čela nastavili vichřicím.
Na jedné loďce budou spolu plouti.

Jen podívej se na maminku ...

Buď, hochu, můj! Já budu jenom tvojí...
Buď, dívko, má! Já budu zase tvým...
Co Pán Bůh spojil, člověk nerozdvojí.
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Už odvezli ji ze bran žití;
kytici bílou, žlutou na hrob dali,
a potom zlehka, stejně jak to kvítí,
vzpomínku žlutou v duši zanechali

Věra. Viskotová:

Dalečín

Toulaná vlna pláče Lehkost léta
do dlaně klade uzel cest
Pomoz mi hle již nad nás lítost slétá,
Pros za mne

dědino jež máš dálku ve svém jméně
a pro blízkost jsi vzdálená
Pros milá včera dnes a zítra denně
pros za mne

jiřina M.: Sen sirotka
Dneska se mi v noci zdálo,
mamičko má o Tobě.
Ty jsi byla jako víla,
seděla jsi vedle mne.

Tvůj hlas zněl mi jako hudba,
ruka Tvá mne hladila.
Oči moje žalem zvlhly,
když jsem se pak vzbudila.
Dneska se mi v noci zdálo,
matičko má o Tobě.
Ty ses na mne usmívala —
a já klečím na hrobě.

František Korb:

f ecer Venk/U

Záření zapadá,
červánky spí,
stříbrné, zpěněné krví.

Poslední úsměve
zaniklých dní
proč lehce šimráš jen brvy

večera smutného?
A kde je třpyt,
kterého člověk nebude syt?

Michal Racek:

Vždy ještě rád se vracím domů, rád.
Vždy ještě rád.
Vždyť síně křehká kraslice je vydýchaná
spěchem
a pokoj tolik voní jablečném.
Tak často křížal šelest, smích
a chřupot v ústech stísněných
mi šuměl pohádkou jak nápoj podzimu.
Tak často vůně chvojí, pryskyřice
mi do červena zulíbala líce,
když cigarety komínů trčely městu z úst
a jejich oharky mi nešly do rýmu.
Vždy ještě rád se domů vracím, rád.
Jen Kristu na kříži očistit od rzi tvář
a cárem šátku přikrýt kalendář.
Pak roztočit si bábin kolovrat,
jenž starou přízi začne tkát,
pak zastavit jen hodin kružítko
a tiše, tiše naslouchat.
V myslivně často krb do prázdna praskal
marně jak puklý luk touhy bez šípu naděje.
V myslivně často jsem strouhal své vzdechy
a dusil se pláčem sušeným léta na snů ošatce.
Ač od mísy doma mě nutili často
přisednout k misce v kout vzdálených krčem,
já přec přerval slibů řetěz a zadními vrátky
koláčem vzpomínek v koutku se prokousával
zpátky
a se švů jsem pečlivě sebral kdejaký spadlý
mák.
Vždy ještě rád se vracím domů, rád.
Tož lajte, spilejte, jen zde se umím smát.
Jen sevřít lampu do dlaní, roztočit kolovrat,
v kout hodit ranec roztrhaných not,
pak rozpáleným veršům stáhnout knot
a tišey tiše naslouchat.
Kardan:

František Korb:

Známý kraj

Můj domov šediví jak pole zvolna schnoucí,
odkrytá, pak lada nedotčená.
Schýlený domeček — chce přítel kolem jdoucí
ztajit v něm trhliny?
Nebe se raduje jak jinoch krví žhnoucí:
bouřlivé ztemnění, pak matný úsměv jiter.
Úsměv se rozrůstá... tušíš, že v přežádoucí
dálavu radostí vrátí se kroky těch,
jimž v krbu vyhaslo?

Domovu

Památce Bedřicha Bridela

Živ k službě Páně, pro Něho jsem zpíval
písničku prostou, jak mi srdce bilo,
bez touhy slávy: Za to na mne plival
věk bezbožný, zneuznav mé dílo.
Zapadlý v temnu, slunce svitu zbaven,
až po srdce v prach ponořený,
z milosti básník, dobou nazván blázen,
pokorně čekám na den obnovení,

Až vzpomeneš mne, národe můj drahý,
jak kobek smrti otvíral jsem bránu,
původem puzen, štvaný Tvými vrahy,
bych ukázal Ti cestu spásnou k Pánu.
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Moc a dobrota
Běda člověku a třikrát běda okolí člověka,
který vyrostl mocí, ale ne dobrotou. Moc lehko
opíjí. Lehko přesvědčuje, i když ne vždycky
sylogisticky, že kdo má moc, má také právo a
zároveň že všemu rozumí a nejlépe rozumí.
To je velké pokušení kněží, aby se domní
vali, že pro svou nesmírnou důstojnost musejí
zároveň jak všechno ovládat tak také všemu
dokonale rozumět. Proto, aby chtěli o všem
také rozhodovat, i o politice i o umění.
Běda člověku, který věří absolutně v moc
a proto ve svou moc a dá se o tom přesvědčit
lichocením svého okolí. Takový člověk pomalu
již nevidí ani na krok, má skreslený úsudek
o všem.
Zajímavé je, že moc dovede oslnit, takže
mnohý mocný člověk zapomíná na svou pros
tou minulost, na své bývalé druhy a přátele,
na své učitele, vychovatele a dobrodince a do
vede být k nim stejně tvrdv jako k ostatním.
Takový člověk i když se zdál dobrý, dobrým
nebyl, protože pravá dobrota musí umět po
vznést moc a ne dát se mocí zašlapat a pokazit.
Dobrota je vděčná za moc, protože může
nyní mnoho dobrého vykonat, může se hodně
a svobodně uplatňovat. Dobrota drží člověka
v pokoře, neboť učí, že je jiných více lepších
a vhodnějších pro tento úřad a nezneužívá své
moci a svého postavení k tomu, aby se oháněla
svou mocí, holedbala se jí a mávala jí jako
bičem kolem hlav ubohých poddaných, protože

je podle řehole svátého biskupa Augustina
v duchu stále jakoby u nohou svých bližních.
Je strašné, když se dostane k moci člověk
bez dobroty. Vládne policií. Nestačí mu jedna
státní, nýbrž hned si jich zřídí pro jistotu více,
vládne vězeními, politickými procesy, drakonickými zákony, terorem, koncentráky. A ne
jsou a nebyly jen v Německu. Dovede rozvířit
nejprolhanější propagandu, dovede užít všech
státních peněz, všech zákonů ale také veškeré
jen možné křivdy a násilí. Běda světu, který
vynalezl techniku a nestal se zároveň lepší.
Běda světu, jenž učinil nesmírné pokroky ve
vědě, ale ne v dobrotě. Použije všeho svého
vědění, svých vynálezů a své techniky k tomu,
aby uplatnil svou moc, okamžitých držitelů,
bodáků a koncentráků.
Jak bylo chybné vychovávat lid jen jedno
stranně technicky a ne lidská srdce, jak bylo
obludné odvracet lidstvo od zdroje a největ
šího vzoru dobroty, od Ježíše. Jak bylo pitvorné tupit a snižovat soustavně kněžský stav,
jenž kdyby nic jiného nedělal, než vedl a vy
chovával k dobrotě a lásce, již tím byl nesmír
ně prospěšný lidstvu, již tím usměrňoval krás
ně techniku a vědu, aby nebyly k nebezpečí,
nýbrž k oblažení lidstva.
Lidstvo si chce vžiti Boží moc, ale ne jeho
dobrotu. Co jí má, má ještě ze zbytků vžitého
křesťanství. Až se vypotřebují ty zbytky, co
bude z lidstva?
Braito.

S ptačí perspektivy

ceného ženství. Množí se stesky na nezdařená man
želství a uvolněnou morálku. Druhé vyplývá z první
ho a první? Dobře pochopená emancipace povýšila
ženu na sociální a duchovní úroveň muže. Její špatně
pochopený dovětek snížil ženu, neboť jí vyrval úkol
ochránkyně a utěšitelky a vybičoval ji k vypjatému
a nesnášenlivému extrémnictví. Druhá momentka:
mladá choť prohlašuje: „Já mám právo na své vlastní
názory a ty budu hájit i přes manželovu lítost, ať
říká, co chce, žena má mít vědecký názor na život a
s něho neslevovat.“ — Ne, neuleví, často ani ve „vě
deckých“ malichernostech. A v jakém prostředí pak
vyrůstá dítě? Žena má jistě právo na vzdělání. Ale
kdo si vybojoval práva, neměl by zapomínat na po
vinnosti. Nikdo nechce, aby znovu narůstaly tvrdé,
ostýchavě zakrývané a s opovržením sledované mo
zoly, netoužíme, aby se obnovila bezútěšnost opuště
ných alkoven. Ale jak zjistila historická filosofie,
první emancipované ženy byly vlastně hetéry. A kam
my za příkladem? Třeba také do starověku, když do
volíte. Kdo byla vestálka? Půvabná a bílá ochránkyně
domácího krbu.
Michal Racek.

Filosofická fakulta Karlovy university měla loni
asi 55% posluchaček z celkového počtu. Ani ostatní
fakulty nezůstaly pozadu. Letos to snad bude ještě
příznivější. Je to celkem v pořádku. Emancipace rázně
zlikvidovala maloměšťácký typ kulaťoučkého pána,
jemuž manželka pokorně čistí boty a odevzdaně nosí
snídani až na lůžko nebo si bez odmluvy nechá vy
nadat. Ale je to docela v pořádku? Momentka
z přednášky: nalíčená dáma s vyholeným obočím
šermuje cigaretou: „Dala jsem se rozvést. Manžel
chtěl, abych zůstala u dítěte. Ale já nechci dělat služ
ku. Tak jsem mu řekla cosi o copařství a odevzdala
věc právníkovi.“ Takových výjevů denně narůstá jako
hub po dešti. Jen pozorovat. Milé dámy, ruku na srdce,
mínila tohle Eliška Krásnohorská, když bojovala za
právo dívek na vzdělání? A když jí konservativnější
družky vytýkaly, že usiluje o nepřirozenost, nebylo
v tom trochu jasnovidecké pravdy? Neboť něžný stín
ženy utěšitelky se protáhl ve vyhublou a zakouřenou
karikaturu pavědou ochladlého a domýšlivostí zkrou
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Kolik odběratelů jste již získali? Soutěž končí již v říjnuI
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Helena, Adéla, Marie
Ještě na slovíčko. Chlapci a děvčata, poslouchali jste
o prázdninách z Brna vysílanou rozhlasovou hru He
lena, Adéla, Marie od VI. Novotného? Helena — pů
vab a poesie smyslů. Adéla — hudba a sen. Marie —
oddanost a vařečka. Proč rozsekávají autoři ženu?
Poněvadž veřejnost to tak chce. Ohlíží se za Hele
nami, touží po Adélách a farizejsky k sobě poutá Ma
rie. Nutný důsledek: nejpůvabnější Helena bude vždy
trojská. Tvary a rytmus, to je poesie, která zůstala
na ocet a ztratila cenu. Nejoddanější Marie bude vždy
putička, neboť sykot páry má praktickou povahu. A
zlatá střední cesta není tentokrát zlatá a s trapnou
rozpačitostí asistuje hned tu, hned tam. Proč to tak
je? Poněvadž to tak chceme. A duchaplní autoři, kteří
jsou méně bystrými psychology, kopírují naše nepři
rozené šablony a výmysly. A co kdyby se to také
jednou obrátilo? Kdyby s nanejvýše okouzlujícím pů
vabem těla se také spojila oddanost duše? Nešlo by
to? Proč? Poněvadž nás autoři románu a her terorisují představou, že s krásou se nutně musí evokovat
i hřích? Myslím, že ne. Hodně by zmohla výchova a
- sebevýchova.
Michal Racek.

V elipse
Jsme uzavřeni do elipsy nepříznivých poměrů dneš
ka. Rozbít ji! Ale jak? Jako každá elipsa má dvě
ohniska. Rozdrťte je a naše vězení se otevře. Tak se
na ně podívejme: Dvě ohniska — dvě věty. První
z nich: „Ono to není tak zlé, jak se dělá.“ To není
optimismus, nevěřte tomu. Pošetilost spíše nebo po
krytectví. Člověk, který nechce vidět zlo v přítom
nosti, poněvadž by musil přiložit ruku k dílu. Člověk,
který nechce vidět nedostatky na sobě, poněvadž by
se musil více přičinit. Člověk, kterého by rušila sku
tečnost, volající po nápravě, a tak si raději lže do
kapsy. Vždyť ono to není tak zlé. Mávnutí ruky.
Tenhle druh autosugesce je velmi účinný, dospíváme
jím k názoru, že vše je vlastně dobré, snad i velmi
dobré. To už je příjemnější. Takováhle kritika pozlacuje naše pohodlí a opravňuje nás k nečinnému při
hlížení. Snad i svědomí přiklepne, aby moc nerejdilo.
A tak se často ubíjí veškerá snaha a touha po něčem
vyšším.
Tak se odbývají reformátoři, tak odpovídají ti, které
chcete probudit k přemýšlení. Chrobáci. Tohle sebeomlouvání je ta žába, která sedí na prameni. A přece:

Sláb jenom ten, kdo ztratil v sebe víru, a malý ten,
kdo zná jen malý cíl.
Co druhé ohnisko? Druhá věta. Ještě kratší, ještě
zlověstnější. „Nemohu, nemůžeme, jsem nepřipraven,
jsme nepřipraveni.“ Různé alternativy. Třeba ať se
mládí vydovádí. To bývá žánr maminek. Nebo přílišná
nemoudrost. On je hloupý, on to nedovede. To zas
bývá ozvěna otců. Ale mladý strůmek potřebuje přiinidlo a do starých hlav se ty vědomosti už nenalijí.
Ale ono to bývá ještě jinak. Třeba si někdo myslí:
To stačí, víc ode mne nemůže nikdo žádat. Nu, dobrá,
Havlíček výrazně veršuje v epigramu o někom, kdo
si myslí, že dost umí. Ale ovšem tragedie skutečnosti
brání úsměvu. Jak to píše apoštol Pavel? Staňte se
pevnými. A jak to říká Písmo? Střízliví buďte a bděte.
Pevný nemůže být ten. kdo je rozespalý. Nespěte tedy
v zlověstné elipse duchovního pohodlí, rozdrťte její
ohniska. Ne „Spěme dál“, ale „Spějme dál“.
Michal Racek.

O té pasivitě
Byl jednou jeden velký tvor, materialista pan pro
fesor. A ten vykládal všelijaké pohádky. Tak na pří
klad, že křesťanství je pasivní, nevýkonné a destruk
tivní. Jenže pohádky bývají aspoň hezké, když už
nepravdivé, ale tahle vylhaná pohádka nemá ani špet
ku estetické ceny. A jak to je? Pasivita? Apoštol Pa
vel: Stůjte opásáni na svých bocích pravdou, oděni
v pancíř spravedlnosti... Křesťanství nemusí být pa
sivní ani nevýkonné, když jeho stoupenci nesvolávají
řečnivé schůze a nehulákají do půllitrů. Obětavost
roste v tichu a ústraní, ale často zmůže víc než křik
a gesta. Je to právě křesťanství, které čelí ničivosti
hmotařských ideologií, bystrou kritikou chrání celist
vost duše a duchovním budovatelstvím podporuje její
mravní základnu. Jenže bez křiku, bez nadávek o re
akci a podobně. Snad proto je „příliš destruktivní“.
Michal Racek.

Jen slova
Stařenka s dítětem v parku. A žebrák. Dítě: „Babi,
já mu dám korunu." Babi s úlekem: ..Vždyť by sis
nemohl koupit tu zmrzlinu.“ — Rozpaky. — Babi po
chvilce: „Víš, korunu si schovej a za žebráčka se po
modlíme.“ Tak by mohl někdo vyrazit s poukazem na
přežitý formalismus a farizejství. Nedejte se mýlit.
Tohle v parku nebylo křesťanství, ale lidská slabost.
Co. Havlíčku? V nouzi dá ti radu...? Ano. řečnit
umíme a nic to nestojí.
Michal Racek.

Nezbadafelné v člověku...
„Ten případ je mi úplně jasný,“ řekl si pan
profesor po vyvolání jednoho žáka a do zápis
níku si naznačil jakousi podivnou klikatou
čáru. Po delší dobu nebyl zmíněný žák zkou
šen a dostával z franštinv stále tutéž známku.
Každý člověk je jedinec ve svých názorech
a ve svém způsobu myšlení. Nemůžeme proto

očekávat, že vyvrácení námitek způsobem, kte
rý nám vyhovuje, bude uspokojovat také jiné.
Je proto důležité ovládat několik způsobů vy
vrácení běžných námitek, se kterými se často
setkáváme. O myšlenkové různosti mezi lidmi
svědčí dále ohromné množství různých myš
lenkových směrů a filosofických soustav, bez-
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početných to ismů, které se od počátku dějin
idstva vyskytovaly. Dále způsob vyjadřovací,
cterý je u jednotlivých národů, nehledě
na jazykovou různost, v podstatě odlišný.
Různost zájmů, vkusu, náklonností a schop
ností zaujímá jistě v účelném řádu světa dů
ležité postavení. Dobře si dovedeme představit,
co by to znamenalo, kdyby zmíněné pojmy
byly u všech lidí stejné. Provdaly by se pouze
brunety, zatím co blondýny by zůstaly na ocet.
Všichni lidé by chtěli být zámečníky a chodili
by spravovat jeden druhému zámek na dve
řích. — Člověk sám ve svém duševním vývoji
prochází několika stadii. Uveďme si jako při
tlač! Luthera, který byl horlivým knězem a řeíolníkem, vysvětloval veřejně ,.Magnificat“ a
šířil slavnostně úctu k Panně Marii a po ne
dlouhé době postavil celou křesťanskou nauku
takřka na hlavu. —
Podobně jako nacházíme různost mezi lid
mi v duševním životě, našli bychom ji u člo
věka i po tělesné stránce, byť ve fvsioloVěra Viskotová:

Světec a umělec

Myšlenka svatosti a umění přišla dnes znenadání,
jako by ji lelikým pokynutím přivolala vzpomínka
na sladké Santiho podoby světic a světců. Kolem těch
hlav se rozvlňují spousty něžných barev, atmosféra
prosvětlení, které je růžové a zlaté a bílé a neko
nečně měkké a obklopuje liliové tváře přísnou vypracovaností, jemností, snad i stopou vznešeného tajem
ství a tušením království nebes. Ale nikde nepocítí
duše intensitu vnitřního života těch postav a vichřice
velkoleposti a síla vládců jiného světa neporazí divá
ka svou nerozluštitelností. Jak mnoho se lišili asi svati
od svých obrazů a jak se lišily ony obrazy od jedi
ného, jehož stín utkvěl v umělcově představivosti? Co
mohl učinit nebo co neučinil Santi, aby zachytil místo
tváře plamen, místo oka hvězdu, místo člověka odlesk
Boha? A oč usilovali svati, že moc jejich žádosti je
unášela a unášejíc stále vzdalovala od cest, po nichž
jde umění? Zkusme zastavit se na místě, kde se roz
dělují obě tyto hlubiny bez možnosti setkání kdykoli
předtím nebo kdykoli potom a dovolme myšlenkám,
aby přicházely a odcházely jako vlny zářivého moře
a přinášely naší zvídavosti nová slova a šumění no
vých příbojů.
Umělec hledá obraz, jenž by v něm vzbudil citové
hnutí, jenž by uvedl v pohyb nehybnost jeho ducha,
odpočívajícího před aktem tvoření. V touze po klidu
hledá neklid věcí. Někdy snaží se najít duši světa,
duši vesmíru, vplynout do ní a být jí pohlcen, dát se
strhnout proudem dechu a mohutného pohybu, naslou 
chat mlčení, af přichází odkudkoliv. Jindy zase opřen
o mrazivou prázdnotu prostoru, v němž zaznívají ima
ginární jména jeho devíti průvodkyň, hledá obrazy,
které by pojal do sebe a utišil hladovou úzkost, hledá
trvání uprostřed proměnlivého plynutí, hledá jistotu
v nejistých dnech žití, hledá věčnost pro útěchu své
pomíjivosti.
Světec nepátrá po duši světa, neboť ví, že každá
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gické stavbě těla nebylo podstatných rozdílů.
Jakkoliv lékařská věda dospěla do značné
výše v boji o lidské zdraví, přece se dosud ne
podařilo sestavit rovnici, jejíž jedna polovina
by znamenala zdraví a druhá znaky a pro
středky, které jsou pro člověka všeobecně po
třebné k získání zdraví. Velká část nemocí ne
ní dosud přesně zjištěna a jejich léčení spo
čívá hlavně v experimentování, aby se zjisti
lo, které léky by byly pro daný stav nejvhod
nější. Častokrát v případech stejného druhu
onemocnění u dvou osob byl průběh nemoci a
léčebné prostředky u obou pacientů jiné. To
svědčí nejen o různosti mezi lidmi v tělesných
konstrukcích, nýbrž i o duševním působení na
tělo při nemocech, totiž o náladách a důvěře
nemocného v uzdravení. Proto by nám mnoho
unikalo, všímali-li bychom si při léčení jenom
tělesné stránky. Člověk je jednota těla a duše.
Člověk je tajemství ve svém životě tělesném
i duševním, a to se nedá vyjádřit ani desíti
klikatými čarami.
-zdesk.

věc, každá bytost pozemská dovede dát jen smutek
a únavu. Nepátrá po žádném obraze, který by pojal
za vlastní, kromě jednoho: je to obraz kříže. A když
jej přijme do sebe a začne jej zázračným způsobem
v sobě proměňovat a dýchat a sžívat se s ním, není
mu třeba, aby to, co prožívá, vyjádřil nějakým novým
obrazem, který by otevřel lidem pohled na intimitu
jeho bohatství. On není jako umělec, nepotřebuje
představovat proměněný obraz lidem a sledovat v je
jich tvářích radost nebo žal a zoufale hledat v je
jich nadšení odlesk vytoužené věčnosti.
Všechna umělcova touha jest jen touha po touze:
žádá si, aby jiní po něm toužili, aby nemohli žít bez
jeho jména, aby se ukrývali před zmatkem dnů v je
ho díle a zpovídali se ze svých bolestí jeho dílu.
Touha umělce je jako svazek přímek, tryskajících
z jednoho bodu, žíznivého, zářícího srdce do tmavého
prostoru, jenž nezná pojmy nahoru, dolů, kupředu,
nazpět, včera, zítra.
Touha světce míří ze zšeřelých míst jeho nitra do
jediného centra jasu a pevnosti, do centra nehybného
a stálého, které přesto má podobu nejsvětlejšího, nej
pohyblivějšího. nejživějšího děje. Z temnoty se nese
touha do světla na vlnách něčeho, co není ani tmou
ani světlem. Pevně a jistě směřuje k místu svého spo
činutí, které jest jedno na věky.
Umělec nasazuje masku svému obrazu (rozuměj:
obrazu toho obrazu, jenž první v něm vzbudil žádost
po uchopení viděného) a tou maskou jest jeho já.
Světec nemá nic mimo svou tvář, nabízející se Bohu
nepathcticky, bez samolibého gesta, tak samozřejmě
a tklivě jako znějí zvony v čistém nedělním ránu. On
nemá ani toho já, jímž by pokryl tvář; jeho já sply
nulo již dávno s Božím.
A přece — zda nepostřehnete a nepocítíte bezpečně
za oběma hledači jediný oheň, rozdělující svými pla
meny noc na úpatí jediné vysoké hory života?

DOMINIK PECKA

JARNÍ SONÁTA
STUDENTSKÝ ROMÁN
vala od Božky algebru, jsi poťouchlá jeptiška! Pojďte,
děcka, můžeme jít také bez ní, ať se jde domů modlit
II.
růženec, jeptiška!
A děvčata se chytila pod paže a popěvujíce vychá
MIRA A JULIAN
zela ze třídy.
Celý den zněl Miře v uších uštěpačný smích spolu
1
žaček. Učila se doma pilněji než jindy. Druhý den
Bylo to jednou z jara. Mira Adamova se dala pře byla vyvolána z latiny a dostala výbornou.
V přestávce přišla Božka a blahopřála jí k dobré
mluvit od děvčat a šly k Červenému mlýnu na loďky.
známce.
Potom přišla Lída a řekla hlasitě, aby celá
Přišli také sextáni. septimáni a oktaváni a na vodě
třída
to
slyšela:
bylo veselo. A to bylo příčinou, že Mira psala úlohy
— Miro, on tam byl u Červeného mlýna, ale jen
až ve škole. Druhý den se šlo opět k Červenému
ehvilečku, odešel brzo, a to asi proto, že tys tam ne
mlýnu. I Mira našla v tom veselí ohníček: byl tam
byla — on má na tebe oko!
jeden vysoký, smutný student. Ku podivu, ve škole si
A Herma zapískala:
ho nikdy nevšimla. Ale teď bylo vidět, že je bledý
— Ne jedno, ale má dvě oči, krásné oči, ale pro ni
jako luna a jeho černé vlasy že se podobají stínu
jistě ne, odešel někam na dostaveníčko!
tmavé letní noci. Pohled jeho temných očí byl tklivý,
Květen. První máj! Večer před prvním májem! Svěží
a usmál-li se kdy na kymácející se loďku dívek, byly
vánek vanul krajem, vlahý, prosycený vůní fialek a
všechny divně spleteny: a Jiřina prohlásila, že jeho
petrklíčů, dech nových snů a nadějí. V údolí se vinula
úsměv je hřejně něžný jako květ březnové sakury.
říčka tmavě zeleným věncem topolů. Bylo již hodné
Jezdil ve své loďce sám a sám a to bylo ..děsně inte
pozdě a Mira hleděla v světlo měsíce a pozorovala, jak
resantní“.
sladký spánek spěchá uklidněnou přírodou a rozsévá
Třetí den opět jely k Červenému mlýnu. On tam
květy líbezného snu. A bledá záře měsíce padala křiš
nebyl. Všechny zesmutněly. Zraky jejich hledaly jen
ťálovým vzduchem jako tichá melodie v umírající
jej — ostatních studentů si nevšímaly.
srdce... A v tom vanu tisícerých květů zatoužila Mira
Ten večer byla Mira nesvá. Myšlenku, že by to bylo
po něčem sladkém —
pro něho, zapuzovala. Ne, to není možné, říkala si,
Skoro celou noc nespala. A sotva se rozednilo, vy
rozhodně ne. co je mi po něm — a že nepřišel? I to je
klouzla z lože a potichoučku sestupovala se schodu.
mi lhostejné! Chopila se knihy a chvíli se učila. A po
Šla zahradou k zadním dvířkám vedoucím do lesa.
tom ji hodila do kouta. To ještě nikdy neudělala.
V městě bylo ještě ticho. Stroje v továrně spaly, jen
Vzala do ruky Vrchlického Mythy. Otevřela knihu
z komína vycházel ospalý dým. Les však již byl pro
náhodně a pohled její utkvěl na posledním verši
buzen. Jeho mohutné koruny šuměly a hučely velebně.
básně --------Miře připadalo, že někde v hloubce jsou ukryty zvony
... eihle, Magdalena Gehenny ...!
a ty vyzvánějí časné klekání. A pohlédla-li vzhůru
Otřásla se. Listovala několik stránek zpět, kde byl inezi spleť haluzí a uzlovité větve, smála se na ni
nadpis básně:
něžná modř oblohy hlásající den.
ELOA
Ach, jak krásně bylo v lese, který se chvěl jako
Když Spasitel plakal nad nevděkem lidstva, z jeho struny harfy a rozezvučel se tisícerými písněmi, jako
slz zrodila se dívka — Eloa, a ta si zamilovala Satana by na každou haluz si usedl malý nebeský andělíček
a následovala ho do podsvětí.
se stříbrnou píšťalkou! Ale nebyli to andělé — nýbrž
Mira zavřela oči. Ve víru myšlenek, který se roz probuzená ptáčata, která vítala ranního hosta.
poutal v její duši, zračil se opět poslední verš básně:
Ten den zašla Mira daleko — cítila se královnou
... e jhle, Magdalena Gehenny ... !
těch malých zpěváčků, těch obrovských stromů i těch
Druhý den ve škole seděla smutná, a když byla květinek a vonící trávy. A šla cestou necestou pro
tázána, půjde-li odpoledne k Červenému mlýnu, řekla: dírajíc se houštinami, až se zastavila před studánkou
Ne!
obrostlou starými duby i mladými smrčky. Lístečky
Dívky se daly do smíchu a vtipků:
svlačce objímaly silné pně dubů, jako by těm veli
— Nepůjdeš tam asi proto, že tam už nechodí ten kánům chtěly vyprávět o mládí, o prvních radostech
a tužbách mladých srdcí.
krásný Julián, který má slunce v očích!
Mira se zachvěla, naklonila se nad křišťálovou vodu
— Chci se opět učit, nemohu domů přinést špatné
studánky: odtud zíral na ni obraz rozcuchané její
známky, vymlouvala se.
Vysoký hlásek Hermy Kučerové vyčítal:
hlavy jako obraz lesní žínky žijící ve smutku, usmí
— Jsi dříčka, chceš být s vyznamenáním, chceš nám vající se při zpěvu ptactva — a toužící po něčem, co
být dávána za vzor, stydíš se, že jsi včera také opiso lidé nazývají štěstím.
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Sklonila se ještě níže ke křišťálové vodě, nabrala
jí do ruky, přitiskla na čelo a zabědovala:
— Proč nejsem ptáčkem, který švitoří a zpívá, proč
nejsem stromem, který němě očekává své poražení?
Ach, proč, proč?
2

Na podzim šel Miřin bratr René do primy. Kluk
chytrý, ale nedbalý a neposedný.
— Vezmeme mu instruktora, rozhodl otec.
Požádal ředitele, aby mu doporučil řádného stu
denta.
Druhý den se objevil v salonu Adamovy vily septimán Julián Hodač. Bylo tam příšeří. Koberec pod no
hama divně poddajný. Hluboká křesla. Kulatý stůl.
Na něm obrovská, štíhlá váza. Na zdi v oválném rámu
podobizna krásné dámy s vlasy z dvojího jantaru. Ve
liké okno do zahrady. Vysoké dveře vpravo i vlevo.
Ticho. Dveře se neotvírají. Tajemný stín zakletosti
leží na nich.
Julián si nesedl, ač služebná ho vyzvala. Čekal stoje.
Cosi se hnulo za dveřmi. Julian s napětím pohlédl v tu
stranu. Opět ticho. Již myslil, že na něho zapomněli.
Vtom zazněly kdesi rychlé a rázné kroky. Blížily se
stále se zesilujíce. Dveře se otevřely a vstoupil pan
Adam. Promluvil odměřeně a prostě:
— Promiňte, že jsem vás nechal čekat. Vy jste pan
Hodač, že ano? Nechci, abyste hocha učil. Učit se
musí sám. Vy jen přijdete každý den a vyzkoušíte ho.
Nebude-li umět, oznámíte mi to. To je vše.
Tak počal Julián Hodač chodit k Adamům. Denně
zkoušel Reného. Byli-li hotovi s učením, nepustil ho
René jen tak snadno. Byl splašen po vynálezech i
divech techniky. Dával si od Juliána vykládat fysiku.
Miru zahlédl Julián jen málokdy. Zato ji často slyšíval hrát. Kdykoliv zkoušel Reného, bylo slyšet z kte
réhosi vzdáleného pokoje zvuky piana. To jistě hrála
Míra. Nástroj zněl tlumeně, teskně, jako ve snu. Hlu
boké tóny byly sametově měkké, sladce tajemné, jako
bolest, kterou člověk skrývá před lidmi. A hovor zkou
šeného a zkoušejícího se často měnil v melodrama,
v němž suchost a přísnost matematických vzorců se
vzpírala kráse snivé melodie, jako by matematika a
hudba se nechtěly přiznat, že jsou rodnými sestrami
a že jejich duší je číslo.
A vzdálené kouzlo hry se rozlévalo večerním tichem,
zladěno s červánky zapadajícího slunce. Zežloutlé
listy bříz před okny se rozežhavily do červena a s ti
chým šelestem padaly k zemi. Bylo to umírání. Byl to
smutek. Ne, podzim není umírání. Jen ztajení dechu,
shromáždění sil a příprava k zrození nového života.
Podzim je naděje. Člověk vidí, co zaniká, ale měl by
myslit na to, co vznikne. Podzim ať je myšlenkou
života v náladě smrti!
Míra hrála. Bolestné adagio, v němž se chvěly stru
ny duše rezavějící již vlhkem mlžných večerů listo
padových. Neurčitá touha tančila nad ztichlým kra
jem. Tančila a ztrácela se v bezedných bahništích a
tůních. A dolkala jak pták, jemuž přeražena křídla,
dříve než mohl doletět k slunci. A v smutek toho zpě
vu zněla žaloba nepochopeného srdce, nesplněného
snu. Utichl závěrečný akord — zdaleka blížilo se
scherzo lehkým krokem lesní víly. Zaplašilo modré a

44

ponuré stíny, vyšlo na zelenou lučinu, všecky květy
se zjasnily a uklonily na pozdrav. Mládí se rozjásalo
zplna hrdla hýříc rozmarnou krásou patnácti let a
podmaňujíc všecko silou a něžností svého úsměvu.
Alegro se rozeštkalo štěstím a přemírou nespoutané
lásky rozhazujíc růže jak při slavnosti maškarní, kdy
každý chce vypadat co nejbláznivěji. A opojivši se
krví vlastního srdce zapotácelo se v sladké závrati a
kleslo k těžce vzdychající zemi, aby ve spánku se
oddalo snům zlatějším než život.
A hra dozněla tichou, pavučinově jemnou písní, ja
koby poprášenou třpytivým prachem padajících hvězd.
Julián neznal skladbu, kterou hrála Mira. Nazval ji
v duchu Jarní sonátou.
Mnohem milejší mu bylo slyšeti Miru než ji viděti.
Kdyby byla stála před ním a dívala se na něho čer
nými démanty svých očí, byl by sotva snesl ten po
hled bez rozpačitosti. Nedovedl se ani dívat na dívčí
krásu, aby se nerozechvěl ve skrytosti duše a aby se
neroztesknil pocitem něčeho nedosažitelně skvělého.
Žil život chudého studenta. Stával před výklady knih
kupců, kde zářily obálky nových knih. Musil si je
odříci. Bylo studentské představení v divadle: neměl
na ně. Spolužáci chodili v jemných pulloverech opá
sáni pozlacenými řemeny: on chodil v kalhotech, které
se leskly vzadu a dole byly roztřepeny, v zimníku,
jehož sametový límec již dávno opelichal a jehož čerň
místy prosvítala podezřelou zelení. Snad si lidé málo
všímali těchto nedostatku: ale on měl dojem, že všichni
je pozorují a pod kůží se mu posmívají. Sylogism
denní tužby: Toto je krásné. Ty na to nemáš. Ergo,
není to pro tebe.
Krása ho rozesmutňovala. Připomínala mu jeho
chudobu. Vyvolávala mu v duši vzpomínku na dědinu
ztracenou mezi habrovými háji a vinicemi, kde uply
nulo jeho dětství v prostotě: tam se necítil vyřazeným
ani poníženým. Tam býval králem. Měl v kapse deset
skleněných kuliček, tři kovové vojenské knoflíky, mě
děný, velmi ohebný drát, maličké zrcadélko. mosazný
kroužek a jiné věcičky, nosil je v kapse, ukazoval je
s chloubou, hrál si s nimi — a cítil se boháčem. Běhal
v konopné košili, cajkových gatích se zeleným širáčkem na hlavě, v němž bylo pyšně zatknuto kohoutí
péro, a kdo může říci, že by byl Šalomoun ve vší své
slávě tak oděn jako on? Nikdy nikomu nezáviděl. Co
měl sám, měli i druzí. Hrával si nad lisovnami s chlap
ci stejně chudými, jak byl sám. Čím oni byli, i on byl.
Když však přišel do města, počal poznávat rozdíly.
Najednou cítil, že je otrhánkem, nezpůsobou, neote
sancem, chudákem, nemotorou proti vší skvostnosti a
umělosti, jež zářila kolem něho a nad níž nestačil
žasnout. Zatoužilo-li kdy jeho srdce po něčem slad
kém a vznešeném, zbývalo jen umrtvit tu žádost
chladným úsudkem, že to není pro Juliána.
Čím zářivější krása, tím hlubší smutek. Tím tvrdší
zákaz rozumu. I myslil Julián, že je nejlépe zavírat
oči, protože jimi vstupuje do duše touha. Nedokázal
to vždy. Pravda, že ne. Ale nebyl již dítětem. Nebyl
již žasnoucím venkovanem. Dříve se díval, nyní viděl.
Vidět je více než dívati se. Kdo vidí, hodnotí a soudí.
Třídí a zamítá. 1 Miru se snažil spíše vidět než se na
ni dívat. V kořenech jeho bytí, v trpkostech ponížení
jeho, v dozrávajícím úsudku byly skryty důvody, proč
se tak snažil.
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Žil život chudého studenta. Někdy mu bývalo smut
no a toulával se městem. Jednou stál před hlavním
nádražím a díval se, jak lidé jdou od vlaku. Z nádraží
vyšla slečna a vlekla veliký kufr. Přistoupil k ní a
nabídl se, že by jí ten kufr vzal. Slečna byla dost
ráda, už proto, že se nevyznala v městě. Řekla mu
ulici a číslo, kam chtěla jít. Odpověděl, že dobře ví,
kde to je.
A šli. A Julián, jaký už byl, neváhal tuze a dal si
kufr na rameno. Byl veliký a těžký, v ruce se nedal
nést daleko. Slečna capala vedle něho. Když viděla
jeho dosti ošumělý šat, odborný téměř .švih, s jakým
si posadil kufr na rameno, myslila si, že je to asi ně
jaký dělník bez zaměstnání. Anebo si myslila něco
horšího a měla trochu i strach, aby jí s tím kufrem
neutekl. Všelicos už slyšela. Cizím lidem se svěřovat
není radno. Možná i litovala, že si ten kufr nenesla
raději sama. Však bude dávat pozor. Kdyby zrychlil
krok nebo chtěl zmizet za rohem, začne křičet, však
jsou tu lidé a strážníci, ti ho jistě chytnou. Ale ne
vypadá tak zle. Má jemnou a inteligentní tvář. Neupracovanou ruku. Skutečně! Nějaký dělník, kterého
vyloučili z práce. Bude rád, když něco dostane. Dá mu
pět korun. Jestlipak má drobné? Má v kabelce dvě
pětikoruny, jednu stříbrnou a druhou niklovou. Dá
mu tu stříbrnou. Hoch bude míti radost. Jak je bledý!
Jistě se nenají, ten ubožák. Kdyby věděla, že se ne
urazí, dala by mu tu šunku, co jí dali na cestu do
vlaku. Ani se jí nedotkla. Vždycky je jí špatně, když
jede vlakem. Ale snad by se urazil. Myslil by. že jsou
to zbytky anebo že to není k jídlu. Vždyť není pes,
aby jedl, co lidem nechutná.
Vtom zahnul za roh. Jejej! Slečnu píchlo u srdce.
Jistě jí chce utéci! Leknutím zapomněla křičet. Ale
nosič neutíkal. Obrátil se k slečně a řekl klidně:
— Ted ještě musíme vzhůru do srázu a potom kolem
tamhle těch zahrad napravo a už tam budeme.
Říkal to tak měkce a upřímně. Slečna zalitovala, že
ho vůbec mohla mít v podezření.
Přišli k zahradní vilce. Julián zazvonil. A když vi
děl, že nějaká stará paní otvírá a chápe se kufru,
pozdravil a odcházel. Slečna čekala, že nastaví ruku
a bude stát s čepicí smeknutou a že ona zatím bude
míti kdy, aby otevřela kabelku a vyhledala stříbrnou
pětikorunu. On odcházel! Rozběhla se za ním volajíc:
— Pane, počkejte, prosím vás!
Julián se zastavil. Slečna mu podávala peníz. Byl
nový a leskl se v slunci. Ach, ta dáma ho považovala
za nosiče z povolání či za žebráka!
— Děkuji, řekl s rozpačitým úsměvem.
— Vezměte, prosím, řekla slečna, přece zadarmo ...
— Já jsem jen myslil, že byste to sama neunesla —
já totiž jen tak ze sportu, víte, já nechodím na vý
dělek. myslil jsem — koktal Julián.
Slečna však již k němu přistoupila, vtiskla mu pe
níz do dlaně a zavřela mu ji. jako by se bála, že
upustí peníz na zemi nebo jej zahodí.
— Děkuji vám. zašeptala ještě a rychle odběhla,
aby jí nemohl peníz vrátit.
Zahradní dvířka se zavřela, klíč zarachotil v zámku.
Julián stál u ohrady jako omámen. Otevřel dlaň.
Peníz se zaskvěl v sluneční záři.

Odcházel a uvědomoval si smysl té příhody. Mohl
říci, že je student, a ta slečna by mu nebyla vnucovala
ten peníz. Ze mu to nenapadlo! A což. dobře, že to
neřekll Byl by se stal leda směšným. Chtěl si zahrát
na rytíře, zapomněl, že by na to musil mít docela jiné
šaty, kdepak v těchhle odřených! A pak, když chtěl
dělat gentlemana, neměl ten kufr nést na rameně, to
byla chyba, vypadalo to jistě profesionálně, nádenicky
a výdělečně. To mu nenapadlo. Je vlastně pořád ta
kový venkovský klacek, nezpůsoba: vůbec tam neměl
tak hloupě lelkovat před nádražím a tvářit se jako
nenajedený. Ještě se může stát, že ho ta slečna někdy
uvidí s knihami v rukou anebo se nějak dozví, že to
byl student, a bude se věru smát, jaký je to hlupák
a neohraba. Když už chtěl toho rytíře dělat, měl ten
kufr nést v ruce, třebaže byl hromsky těžký, měl se
s tou slečnou bavit a ne jít vedle ní jak nemehlo. Když
jemu to bylo tak hloupé začínat nějakými konvenční
mi nebo všetečnými otázkami! Slečno, odkud jedete?
To je dnes krásně, že! Toto město je hodně veliké,
nezdá se vám? Tak přece mohl začít! A ta slečna sama
nemluvila nic, pokládala ho zřejmě za řemeslného
nosiče nebo třeba za povaleče, který z hladu tu a tam
nějakou tu práci vykonává. Musil by býti zcela jinak
oblečen, aby si to mysliti nemohla. V těchhle had
rech — teď to vidí, že má vytažená kolena na kalhotech, protřelé rukávy na kabátě: ta vázanka už je
také zmuchlaná všelijak, ach. milý Juliáne, don Qui
jote s kufrem a bez Dulciney!
Stud i trochu zlosti kypělo mu v srdci tu chvíli.
Peníz držel v hrsti posud. Nevěděl, co s ním. Za nic
by ho nedal do kapsy. Napadlo mu, aby se vrátil a
hodil jej té slečně do zahrady. Ne, možná, že by ho
tam nenašla. Lepší by bylo zazvonit tam ještě jednou.
Ta stará paní by přišla otevřít, on by jí mohl ten
peníz vrátit a poprosit, aby jej dala té slečně. Ale co
kdyby ta slečna sama přišla otevřít? A kdyby se mu
vysmála? Něco jiného: přijít s druhé strany k té vile,
vypátrat nějak, v kterém pokoji ta slečna bydlí a
hodit jí jej oknem. — Mohl by rozbít sklo, ačkoliv by
to bylo vůbec nejlepší hodit jí tam tu všivou pěti
korunu třeba zavřeným oknem — ať by to břinklo,
aby jí tam vletěl k nohám — poznala by aspoň, že
on není žádná trouba —
Šel po mostě v té chvíli.
— Je to přece jednoduché, řekl si, hodím ji do vody,
počkat, tady ne, tady je moc čistá voda, tam dál, jak
vytéká kalisko z jatek, tam ji hodí, tam patří —
Ozval se kolovrátek. Na konci mostu stál slepec a
točil klikou. Vedle děvčátko asi pětileté, bledé tváře,
oblečené v divné šatky, darované po nějakém větším
děvčeti. Suknička skoro až k zemi. A to děvčátko
vypadalo v těch šatkách velice slabé a útlé. A vypa
dalo také podivně směšné. Bylo k pláči i k smíchu.
— Je jako já, řekl si.
Přistoupil k děvčátku a vtiskl mu do ruky stříbrnou
pětikorunu.
Příhoda s kufrem dlouho mu hlodala v srdci. Cítil
se poníženým, odmítnutým, zavrženým. Ukázali mu,
jak to vlastně je. Svět se dělí na bohaté a chudé. Do
té doby si myslil, že není jiného rozdílu, než kterému
se naučil v katechismu: dobří a zlí.
Jsou však bohatí a chudí. Mezi nimi je propast. Nyní
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poznal, kam patří. Mezi chudé. Otec jeho je řemesl
ník. A matka jeho venkovanka. Proto nesmí povznášet
očí k zahradám lidí vznešených. Ovoce jejich nezraje
pro něho.
Čím bude? Na universitu sotva se dostane. Tolik
doma nevydělají. Musili by prodat vinohrad. A to on
by nechtěl za živý svět. Ne! Bude učitelem. To ještě
půjde. Nebo se dostane k dráze, k poště, k soudu. Ani
tam ne, nebude-li mít mocných přímluvčích. Taková
je jeho budoucnost. Chudičká, do uzlíčku bys ji svázal.
Julián Hodač bude učit děti písmenům a násobilce.
On, nejlepší žák třídy! Druzí budou studovat lékař
ství, filosofii, práva. Mají na to peníze. Budou zname
nitými lidmi. A on bude učitýlkem ve Vystrkově.
Vezme si nakonec nějakou vesnickou Mařenku. Ta
mu bude dělat ženu a služku. Bude mu vařit, drhnout
podlahu a prát. Přijdou-li hosté, bude se za ni stydět.
Nebude umět hovořit s pány. Každý hned pozná, že
vychodila jen obecnou školu. Bude mít selské, upraco-

váné ruce. To bude jeho žena. O té může snít, libo-li,
Kolumbus bez oceánu. Ty princezničky, které chodí
kolem něho krokem nadnášivým a tichým, nejsou pro
něho.
A Mira — třeba Mira — to je Viktorie královská.
Mira není pro něho. Ty ostatní princezny — to jsou
nádherné orchideje. Ty také nejsou pro něho. Pro
něho roste někde nějaká pampeliška, pampeliška obec
ná neboli luční.
A v divném sdružení představ si vzpomněl, jak běhával s kluky po loukách, když kvetly pampelišky.
Trhali je, nezbedníci, a z jejich stonků dělávali klarinetky a hoboje. Je to tak jednoduché: vezmeš stonek,
zmáčkneš na jednom konci, trubička pukne a udělají
se dva jazýčky. Strčíš do úst, foukáš a už to hraje.
Čím tlustší a delší stonek, tím hlubší tón. Čím kratší
a tenčí, tím vyšší tón.
Tak chodili vonícími lučinami z jara hrajíce všemi
tóny a ve všech výškách píseň šťastného dětství —

Jak se mluví
/. Církev zakázala číst určité knihy ze strachu.
Kdo je přečte, odhalí pokrytectví Církve a
přikloní se k pravdě zakázaných knih.
Je pravda, že Církev zakazovala a zakazuje číst
knihy bludné a nemravné. Kdyby to nečinila, nebyla
by Církví Kristovou a nebyla by pravou matkou vě
řících. Kdyby byla někdy Církev zakázala nějakou
knihu opravdu moudrou a dobrou, zpronevěřila by se
svému poslání a její odpůrci by se nespokojovali se
všeobecným nařčením, že Církev jakési knihy zaka
zuje, nýbrž přímo by jmenovali onu moudrou, krás
nou a dobrou knihu, kterou Církev zakázala. Budiž
tedy jmenována ta kniha. *
A pak — buď jsi věřící nebo nevěřící. Věřící po
slouchá Církve podle slov Páně: „Kdo by pak ani Cír
kev neuposlechl, budiž tobě jako pohan a celník.“
A jsi-li nevěřící, uvaž, co činíš: v Církvi, v niž nevě
říš, si stěžuješ na nejvyššího pastýře, kterého nepo
sloucháš. že se obrací na své věřící, k nimž nenáležíš,
a že vydává pro ně zákaz, aby nečetli určité knihy,
které přesto čteš. Nač si tedy vlastně stěžuješ?

snaha katolických vladařů obnoviti ve svvch zemích
náboženství katolické. Pokud ti vladaři užívali poli
tických prostředků k tomu, cíli, nelze to schvalovat
a to proto, že se v tom neřídili zásadami katolickými,
nýbrž zásadou protestantskou, přijatou na sněmu
augsburském: cuius regio, illius religio — čí je země,
ten určuje i náboženství poddaných. Pokud se tou
bludnou zásadou řídili vladaři protestantští, nazývalo
se to honosně reformací. Jakmile však té zásady užil
katolický panovník proti politickým rebelům, kteří
se spojili s jeho protestantskými odpůrci, nazývá se
to pohrdlivě protireformací a dokonce revolucí proti
rozumu. Soudnému člověku je však jasno, co je proti
rozumu a co ne: je proti rozumu, aby světský vladař
rozhodoval o náboženském vyznání svých poddaných,
tak jako je proti rozumu, aby nějaký führer vnuco
val někomu svůj Weltanschauung. Ale to vnucováni
je právě německá specialita.

4. Z Církve nevyšly žádné sociální reformy, ty
vyšly pouze z dělnických hnutí.

5. Protireformace je revoluce proti rozumu ob
dobná revoluci nacistické.

Především: Církvi je cizí jak liberalismus, tak socalismus. Církev má vlastní nauku sociální, která se
nazývá solidarismus. Solidarismus není liberalistický
individualismus, to jest soustava, v níž práva jedince
nejsou ničím omezena, takže každý může podnikat co
koliv, i když je to v rozporu s obecným blahem. So
lidarismus není ani socialismus, který ničí svéprávnost
a podnikavost jedinců a směřuje k ústřednímu státem
řízenému hospodářství a zotročení všech. Solidarismus
představuje vyrovnání zájmů jedince i celku: tedy
nejvyšší blaho obecné při nejvyšší svobodě jedince.
Státní kooperativa, v niž vyústila moderní hnutí děl
nická. není pravou sociální reformou a Církev se ne
stydí, že k ní nijak nepřispěla a nepřispívá. Její sy
stém sociální je rozšířením a plným uskutečněním
základního příkazu evangelia o lásce k bližnímu. Ten
příkaz ovšem předpokládá vnitřní reformu mravní,
bez níž vnější a mechanická reforma sociální musí
skončit nezdarem. I to, co je v moderních hnutích so
ciálních a zvláště v komunismu pravdivého, vyvěrá
z ducha křesťanství, z něhož vycházely vždy všechny
podněty společenské nápravy, zrušení otroctví, kul
turní povznesení tak zvaných nižších ras. pacifismus,
demokracie, respekt k lidské důstojnosti.

Protireformací se obyčejně nerozumí náboženská
činnost, jejímž cílem bylo získat protestanty opět pro
Církev katolickou. Tím slovem se obyčejně rozumí

5. Církev byla vždy na straně mocných panov
níků. Říkala, že císař je z milosti Boží a že

2. TIus prolomil, církevní autoritu.
Nejde tak ani o autoritu církevní, jako o autoritu
vůbec. První otázka je, má-li vůbec být nějaká auto
rita na světě. Má-li na příklad strážník právo poku
tovat někoho pro příliš rychlou jízdu autem. Hus by
řekl, že ano, je-li ten strážník v posvěcující milosti.
To dnes nikdo nežádá a spokojuje se s tím, že stráž
ník je v uniformě. Do posvěcující milosti strážníka,
úředníka, poslance, ministra nikomu nic není — po
dle dnešního názoru. Podle Husa však smrtelným
hříchem pozbývá každý své moci, ať duchovní nebo
světské. A tento článek Husův je namířen nejen proti
víře, ale i proti společenskému řádu. Kdyby se lidé
začali vskutku řídit tou naukou, nikdo by nikoho ne
poslouchal a každý by obviňoval svého představe
ného, že není v posvěcující milosti asi tak jako teď
stačí říci o někom, kdo je nepohodlný, že je kolabo
rant. Neboť kolaborant je leckdy člověk, na jehož
místo se chce dostat někdo jiný.
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je tedy nutno ho poslouchat. Tím podporo
vala absolutismus, zatím co měla prosazovat,
aby císař dbal vůle lidu.
Církev neučí, že ten nebo onen císař je z milosti
Boží, nýbrž učí, že každá vrchnost, tedy i volbou lidu
ustavená, je z milosti Boží, a že tudíž je nutno jí po
slouchat. Ze by Církev podporovala absolutismus
světských vladařů, může tvrdit jen ten, kdo neví nic
o boji papeže Řehoře VII. proti císaři Jindřichu IV.,
papeže Bonifáce VIII, proti Filipu Sličnému a koneč
né resistenci papeže Pia VII. proti Napoleonovi. Ci
snad jmenovaní panovníci nebyli absolutisté?

6. Demokracie není možná bez totality. Na pří
klad školní docházka je povinná — to je to

talita. Ale jak by to dopadalo, kdyby nebyla
povinná?
Mluvčí zaměňuje totalitu za pořádek a zákonnost.
Slovo totalita pochází z latinského totus = celý. To
talitou se rozumí názor, že všechno, celý člověk se
všemi svými zájmy a se všemi stránkami svého ži
vota se musí podrobit požadavkům všemocného a
svrchovaného státu. A to je blud. Člověk se má pod
robit společnosti jen pokud je částí společnosti. Ale
člověk není ve všem částí společnosti: má svůj život
osobní a cíl osobní, je bytostí svéprávnou a svézákonnou a nemůže se stát pouhým kolečkem ve stát
ním stroji. Je zajímavé, jak hitlerovská totalita uča
rovala mnohým lidem, když už ani demokracii si bez
ní nedovedou představit. Chystá se překlad Picardovy knihy Hitler in uns selbst. Tam se dočteme
o tom více.

Kde je třídní kniha?
„Kde je třídní kniha?“ — táže se nevrle
paní profesorka třídní. Čas utíká jako prázd
niny, potřebovala by dnes vyzkoušet aspoň pět
žáků, konference přede dveřmi; a co se toho
má ještě probrat! K tomu všemu takové zdržo
vání.
„Kde je třídní kniha — hospodáři!“ Hospo
dáři neví: „Ještě včera zde, prosím, byla.” Pro
fesorku třídní to rozčilí: „Co jste měli včera
poslední hodinu?“ Přihlásí se Jelínková, dívka
zkušená: „Prosím, my jsme se ještě po vy
učování do třídní knihy dívaly, kdo má z na
šich pánů profesorů nejhezčí písmo a pozna
ly jsme, prosím, že vy. Třídní se zdá policho
cena; aspoň se už tak nerozčiluje: „Tak vy
o té knize musíte vědět!“ „Prosím, ne. my jsme
odešly na autobus společně a třídnice zůstala
ležet na stole.“ Poslední stopy o třídní knize
mizí. Na co se ještě ptát?
Veškeré vyšetřování bylo marné. Vyhrožo
valo se — marně. Podezření se soustředilo na
Širokého. Ten jediný byl v třídnici zapsán.
Marně. Jeden pan profesor to zkoušel po dob
rém. Vzal si Širokého stranou a sliboval: „Máte-li tu třídní knihu, doneste mne ji, já ji ode
vzdám a nic neprozradím.“ Marně. Patrně ji
Široký opravdu neměl. Na světě je mnoho věcí
nevysvětlitelných. Znvzení třídních knih patří
z velké části nepochybně mezi ně.
Za týden už zde byla třídnice nová.
Krasopisně se na začátek napsal seznam
žáků — a za další týden zmizela. První hodinu
v onen kritický den měla třídní. Ptá se po tříd
ní knize — ta nikde. Domýšlí se, vybuchne (ro
zuměj hněvem), a běží pro ředitele. Ředitel se
přihrne, postaví se na stupeň do útočné pózy
a už se snáší jakýsi pokřik na ubohé hlavy
kvartánské. Nikdy jsme nechápali, jak se ně
kdo může pro takovou maličkost tak rozčilovat.
Z celé řeči, jejímž cílem nepochybně bylo, aby
se dotkla hloubi našich duší a my naznali, že
„je to lotrovina.“ utkvělo nám v paměti jen.
„Kde to jste?... Tolik je tady ničemů, kteří
kryjí vinníka!... Tolik bezcharakternosti

s hlupáctvím! ... Jste nejhorší třída! ..." atd.
Uváží-li se, že celý řečnický výkon s tolika
„perlami“ naší mluvy netrval déle než pět mi
nut, je pochopitelné, že nikdy nebyl více roz
šířen náš kvartánský slovník v tak krátkém
čase.
I když každá třída, která něco provede, je
hned nazývána nejhorší, což je tedy označení
jednak universální, jednak zpravidla neza
sloužené, požívali jsme u všech studentů úcty
nemalé pro svůj neohrožený postoj (přesto, že
jsme při veškerých bouřích seděli) vůči všem
nařčením. Jak by ne — ten výkon! Ve 14 dnech
dvě třídní knihy!
Žel, světská sláva — polní tráva. Druhá tříd
nice se našla. Milý čtenáři, nesměj se. Paní pro
fesorka ji měla založenu ve svém „regálu“ ve
sborovně. Naše popularita poklesla. Přenesla
se na paní profesorku, avšak ta ji, dík své moci
zkoušecí a známkovací, dovedla ubít.
Je to vcelku krátká historie s jednoduchým
koncem. Složitější případ měl náš chemikář,
jak nám ji vyprávěl: V kvintě se ztratila kon
cem ledna třídnice. Ještě večer v osm hodin,
kdvž školník utíral prach, třídnice v kvintě
bvía a ráno v půl osmé již byla pryč. Bylo po
dezření na K„ který byl v třídní knize dvakrát
zapsán. Podezřívaný byl přespolní, celé odpo
ledne byl s kamarády, a ráno v sedm hodin, ja
ko obvykle, klepal jim na okno. Pro množství
sněhu byla cesta do školy velmi obtížná. Po
dezření zůstalo nepodloženo a o třídnici nikdo
nic nevěděl. Později se zjistilo, že třídnici
skutečně odklidil K„ spáliv ji v kotelně školy.
Při činu, ani v blízkosti školy mimo vyučovací
dobu nikdo K. nespatřil. Hádejte, jak se na
vinníka přišlo.
/.
—ale

Mezera darvinismu.
»Z opů jsme vznikli,« pravil vědec Klidný.
Mne zajímá však velice,
proč lidé dříve byli lidmi
a dneska jsou jen opice?
Kardan.
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Řítící se auto vjelo do pouťových ko, vůbec nezakročili, naopak pozo autem, a mířící voják místo terče
stánků.
rovali s úsměvem několik kramá zasáhl jednu paní, peroucí nedaleko

Nesvědomití řidiči aut jsou po
strachem pražských ulic. V minu
lých dnech byli jsme na Vypichu
svědky bezhlavé jízdy jednoho ta
kového. potřeštěného jezdce, který
se svým vozem vletěl přímo mezi
pouťové stánky a natropil zde velké
škody. Ale policisté, stojící nedale

řů, jimž splašené auto v pravém
slova smyslu smetlo prodejní stán
ky pod rukama, takže tu zůstali
stát vedle sebe bez zboží. Také Stá
nek opodál stojící střelnice, kde
právě jakýsi voják se pokoušel se
střelit balónek poletující nad vo
dotryskem, náhle zmizel, stržen

v neckách prádlo. Konečně se vůz
přece jen zastavil a z něho vystou
pila Jana Dítětová, Fr. Filipovský
a zázračný řidič — Jar. Marvan. Ta
to scénka byla snímána kamerou
J. Střechy pro okupační grotesku
řež. J. Macha „Nikdo nic neví“.
Filmoví herci se „přeškolují“ na
elektrikáře?
Holešovičtí občané zažili v minu
lých dnech podívanou vskutku ne
obvyklou. Filmový štáb rež. Jos.
Macha zapůjčil si totiž od městských
podniků pražských celou tramvaj
a na trati u Uránie připravilo se
vše na natáčení jedné scény pro
okupační grotesku ..Nikdo nic neví“.
Jar. Marvan a Frant. Filipovský
v dosud nevídaném filmovém kos
týmu — ve stejnokrojích pražských
elektrikářů, prodělávali zde něko
likaminutový výcvik v řízení tram
vaje. Konečně jakž takž pochopili
základní věci — jak se to spouští
a jak zastavuje, a „praví“ elektrikáři
smutně opustili svou elektriku
(o které byli přesvědčeni, že dnes
jede naposledy, aby svá místa uvol
nili filmovým hercům. Do motoro
vého vozu a obou vlečňáků nastouřil početný kompars jako cestující,
r. Filipovský si přehodil brašnu
s penězi přes rameno a zatáhl za
řemen zvonku. Jeho kolega zatočil
klikou reostatu a tramvaj se dala
do pohybu. V zatáčce se zastavila,
z plošiny vyskočil Filipovský a ele
gantním způsobem — jak to odkou
kal — přehodil „špičky“, a jelo se
dál. Muži od tramvaje si pochva
lovali, že tak jistě a bezpečně ne
jezdí ani nováčkové po prodělání
celého řidičského kursu. — Svou
naprostou dokonalost v ovládání
tramvaje prokázal p. Marvan zvláš
tě ve chvíli, kdy do záběru neče
kaně vjela nákladní pětituna a pro
létla těsně před motorovým vozem.
Novopečený řidič však neztratil
duchapřítomnost a elektriku na mís
tě zastavil. Tak byl skončen i tento
záběr k úplné spokojenosti p. reži
séra i elektrikářů, kteří si radostně
odváželi neporušenou tramvaj večer
do vozovny.
Komfortní exteriéry.
Režisér J. Mach, který právě do
končuje svou novou veselohru z oku1. O. Lukeš, B. Prchal a L. Skořepová
ve filmu rež. V. Kubáska „Portáši“.
2. Jos. Kemr v úloze písaře v témže
filmu.
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pace „Nikdo nic neví“, bude natáčet
některé exteriéry tohoto filmu na
venkově, někde za Prahou. Už si
našel vyhovující vesnici a sdělil
o tom potřebné informace svému
štábu.
Jeden z asistentů se ho ptal na
bližší zařízení tamějších obydlí.
— No, povídá režisér Mach, —
máme tam teplou vodu, studenou
vodu a elektrické světlo.
— To je báječné, — pochvaloval
si ten asistent, — a ta teplá voda je
pořád?
— Víte — povídá pan režisér
Mach — studená voda, ta je v zimě,
teplá je v létě a elektrické osvětlení
tam je, když se blýská.
Někdy se to nepovede...
Pracuje-li filmový režisér s dětmi,
musí mít někdy trpělivost věru an
dělskou, nemluvě ani o tom, že se
v jeho hlavě musí zrodit desítky
nápadů, jak vyprovokovat z malého
človíčka před kamerou výkon co
nejpřesvědčivější. Režisér Kubásek
natáčel nedávno záběr pro valašskou
romanci „Portáši“ s Bělou Jurdovou a osmiletým Zdeňkem Lukešem,
hrajícím Cyrilka, synka gazděny
Vašutové. Cyrilek se tu měl pořádně
polekat, když se náhle vedle něj ob
jeví portáš Martin (Jiří Roli), ale
jeho obličej vyjadřoval při zkouš
kách stále slabou reakci. Rež. Ku
básek nechtěl hocha znervosnit opa
kováním scény, která se točila beze
zvuku. Když se pak jelo „na ostro
zavolal na něj v potřebném okamži
ku úmyslně ostrým hlasem: „Zdeň
ku!“ A Zdeněček místo aby se lek
nul. klidně se otočí po hlasu a po
vídá: „Co je?“ Málokdy vyvolal
zkažený záběr tolik smíchu, jako
tento.

čteme jinde
Pořádek všedního dne sv. Otce.
(The Catholic Herald Citizen,
Milwaukee.)
Den sv. Otce (má 71 let) je rozdě
len takto: 6.30 hod. vstávání. Přitom
pohlédne oknem do kraje a krátce
se pomodlí. Pak následuje čtvrtho
dinka tělesného cvičení. V 6.45 se
vykoupe ve studené vodě a oholí
elektrickým strojkem. V 7.10 od
chází do své soukromé kaple a 20
minut rozjímá, potom slouží mši sv.
a koná 20 minut díkůčinční. V 8.30
hod. snídá a čte ranní noviny. Má
k snídaní bílou kávu a suchary.
Máslo si přestal brát už od vypuk
nutí poslední války. V 9 hod. začí
nají audience kardinálů a vatikán
ských úředníků. V 11.15 dává sou
kromé audience diplomatům, ve 12.15
ostatním jednotlivcům. Ve 12.45 jsou
společné audience poutníků. Svatý
Otec obědvá sám, a to o půl druhé.
Pak si asi hodinu odpočine a opět
se vrací k své práci, již přeruší ve
4 hod., aby se prošel vatikánskými
zahradami, přečetl si nějakou knihu
nebo prohlédl denní tisk. V 5 hod.
se vrátí do kaple a pomodlí se část
oficia. V 6 hod. pokračuje v práci

a zkoumá církevní i politické udá
losti, které se dověděl v ranních
audiencích. Večeří v 8 hod. opět sám
a uchyluje se pak na 20 min. modlit
by do své kaple, až do 8.40. V 9 hod.
pracuje dál. V této době skládá vět
šinou své dopisy, jež si také sám
píše na stroji. Svou večerní práci
končí až po půlnoci. Po ní zajde
ještě do kaple, aby se pomodlil další
část oficia, a kolem půl druhé uléhá.
Celkem tedy věnuje svátý Otec 11
a půl hod. práci, 3 hod. modlitbě,
3 hod. zotavení a četbě, půldruhé
hodiny jídlu a 5 hod. spánku.
O výchově lidu.
V 32. čísle Kulturní politiky
rozepsal se E. F. Burian o výchově
lidu ke kultuře. Přitom si však ne
odpustil historickou reminiscenci
o tom, jak katolická Církev ať
v době feudalismu nebo kapitalismu
přisluhovala pánům, a říká mezi
jiným: Katolická církev přisluho
vala tomuto „názoru“ o lidu, obo
hacovala své kostely, své kláštery
uměleckými poklady opět jen z to
ho důvodu, že potřebovala ukazo
vat lidu honosnost svých ideálů a
milostivě dávala nahlédnout do
pokladů ve svých kostelích, čímž
vzbuzovala v lidu pocit méněcennosti, protože lid stál před nádradně, s bezmocnýma rukama.“
Tedy jinými slovy Církev je po
dle E. E. Buriana jen „nadstav-,
bon“, která slouží vždy bohatým,
af už se jim říká šlechtici nebo ka
pitalisté.
Historická skutečnost je však jiná.
Neboť nedbala-li Církev o lid, proč
dala vystavět četné ty venkovské
kostelíky, jejichž prostý sloh se ni
kterak neliší od celkového rázu dě
diny, a to nejen zevně, nýbrž
i uvnitř? Jak to, že lidové umění
čerpalo většinu svých námětů z cír
kevního života a používalo jako
přímých předloh již hotových vý
tvoru církevního umění? Proto tedy
asi naše lidová píseň vyrůstá na zá
kladě barokní duchovní hudby, kte
rá podle E. F. Buriana měla vzbu
zovat v lidu pocit méněcennosti a
bezmocnosti. A konečně proto asi
prvními školami — tedy studnicemi
vzdělanosti a kultury — u nás byly
vedle škol katedrálních a kapitul
ních školy farní, určené pro výcho
vu všech vrstev v celé zemi.
Ženské plémě.
Právo lidu otisklo 27. VIII. 1947
tuto episodku:
Minulou neděli jsem byl na Mo
ravě v jisté obci. Sel jsem podve
čer procházkou po cestě vedle že
lezniční trati směrem k nádraží.
Přede mnou šel s velkým rancem
na zádech a s holí v ruce muž asi
tak šedesátiletý s panímámou. Nes
la na zádech velký košík a v ruce
tašku. Není mi jasno, co nesli, zda
nějakou šmelinku ze sousední obce
za řekou, nebo zda houby, které
po několika místních deštích vyra
zily na východní Moravě v znač
ném množství.
Pojednou slyšíme za sebou za
nadjezdem hučet vlak. Do ženy ja

ko když vjede blesk. Začala křičet
a začala řvát:
„Jede vlak!!! Jede vlak! Vlak
jede, je-dééé!!“
Běžela úprkem k dosti vzdálené
ještě stanici a mávala jednou vol
nou rukou naproti svému partne
rovi, který šel docela stejným kro
kem a úplně klidně, jako by se
ho tato tak důležitá událost netý
kala. Nic neříkal. A paní se mohla
věru zbláznit. Spustila vždy znovu
a znovu tirády: „Jede vlak! Vlak
jede!“
Když se ten člověk nepohnul,
začala mu vyhrožovat a už na dál
ku volala, že mu ujede vlak, že je
nekňuba a člověk pofiderní, když
na to nedbá, že je pařez líný atd.
I vskočila paní do čekárny a la
pajíc dech koupila jízdenky. Teď
zsinalá vyběhla před budovu a vo
lá: „Ježíši Kristě, pohni kostrou,
vlak je tady!“
A muž šel stále klidně. Ježíš se
také nepohnul!
Vlak přijel, projel a jel dál,
aniž by se zastavil, neboť to byl
nákladní vlak. Načež se muž
po prvé ohlédl, podíval se na mne
a záhadným klidným, avšak důraz
ným hlasem povídá ke mně a
k sobě: „Ženské plémě!“ Bylo v tom
trochu pohrdání, které jsem mu
nemohl prominout, ale poté se
obrátil, podíval se na hodinky a
povídá: „Devětatřicítka jede až za
4 minuty!“
Z toho jsem usoudil, že ten muž
byl od železnice, protože tito po
divní lidé rozeznávají jedině vlaky
na čísla, kdežto my obyčejní lidé
na hodiny.
To je ta cpisoda. Poznamená
váme především, že žena, která řve
na svého muže, že je nekňuba a
která bere jméno Spasitelovo na
darmo, vskutku nezaslouží jiného
názvu než ženské plémě. Za druhé
autor, který „vtipně“ upozorňuje,
že Ježíš se nepohnul, má zatím
pravdu. Víme ze zjevení lasalettského, že Matka Páně zadržuje
trestající ruku svého Syna a že ta
ruka je již velmi těžká. To zje
vení se událo před sto lety. Ale
lidské plémě se nedá poučit. Při
jdou věci horší...

debatujeme
Lékaři debatují o boxu.
Nová lékařská společnost tělový
chovného lékařství zahájila svou
činnost první vědeckou schůzí, v níž
po referátech došlo k zajímavé de
batě o boxu mezi prof. dr. Charvá
tem a prof. dr. Hennerem. Poněvadž
se právě v poslední době více než
často objevila v novinách zpráva
o smrtelné ráně na spánek při rohovnických utkáních, poněvadž tyto
okolnosti „povýšily“ rohování na
nejnebezpečnější sport, předkládá
me čtenářům názory těch nejpovo
lanějších.
Nevím, mohou-li tělovýchovní lé
kaři jít tak daleko, aby zakázali
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některý sport úplně, tak jako zde
bylo navrženo o rohování. Stejně
bychom se na prvém místě museli
postavit proti motocyklu, automobi
lu, samozřejmě veškeré aviatice a
'byl by nám jen ping-pong a kuleč
ník. Každý sport má svá risika a
úkolem lékařovým je tato risika sni
žovat, nikoliv sport zakazovat. Ač
koliv uznávám rohování jako sport
cenný, nehájím rohování profesio
nální. Každý sport se dá skreslit.
Užívá-li rohovník tvrdých bandáží
a lehkých rukavic, může protivníka
zabít nebo vážně poškodit. Ale při
amatérském rohování, při měkké
bandáží, při dvanácti nebo dokonce
čtrnáctiuncových rukavicích je ne
bezpečí ublížení minimální. A postaráme-li se o výběr vhodných cvičenců podle konstitučního typu a
o pečlivý výcvik než je pustíme do
ringu, klesá nebezpečí prakticky na
nulu. Doporučuji, aby tělovýchovní
lékaři naléhali na úpravu amatér
ských řádů rohovnických, aby sta
novili věk a konstituční typ cvičenců, jimž lze rohování dovolit, aby
vymáhali u amatérského rohování
používání lehké bandáže a těžkých
rukavic, aby stanovili délku kol a
jejich dovolený počet, možnost pře
rušit zápas, kdyby jeden ze cvičenců byl „groggy ’. — Proti těmto ná
zorům lékaře, bývalého rohovníka,
byly proneseny tyto poznámky: Ro
hování nelze srovnávat s automobi
lismem či letectvím, kdy opravdu
lidstvo platí za objev a pokroky
určitou daň risikem svých odvážliv
ců. Zde jde o dobývání světa a zna
lostí ve prospěch celku a budoucích
generací. Zmrzačením při rohování
nemůže však vznikati žádný pokrok,
nic nového a není tu nic, co by vy
važovalo zdravotní absurdnost a mo
rální škody, vznikající z tohoto
sportu při dnešních pravidlech a
provozování jako dráždivá a zesurovující podívaná. Je užitečné, pakli
se určitá povolání na př. SNB vyučí
rohování pro sebeobranu, resp.
zvláštní úkoly. To však lze cvičit na
fantomu aneb jen symbolickým ro
hováním s příslušnými kautelami.
Pakli by se věc přiblížila šermířskému „touché“, nebylo by jistě námi
tek. Výjimečnost při dnešních pra
vidlech rohování však je v tom, že
vždy je škodlivé a že každá rána do
hlavy může mít osudné následky
pro celý život, a nemusí to býti rána
nejsilnější; což teprve serie ran. Ro
hování v dnešní formě je kulturní
i lékařskou ostudou naší doby. Čím
dříve věc v dnešní podobě odstra
níme, tím lépe. Bylo by nám jen ke
cti. kdybychom v něčem rozumném
byli na světě opětovně první. Bo
xing není rvačka, není to bezhlavé
tlučení do hlavy — je to chlap
ský boj pod přísnými pravidly. Po
stránce výchovné má nedozírnou
cenu pro mládež. Pravidla však jsou
proti lékařskému cítění a proti fak
tům a měla by být podstatně změ
něna. Často je to „tlučení do
hlav“. Po stránce výchovné je vliv
na mládež při rohování nedozírně
zhoubný.
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Citujeme...
„Nepřestalo sněžit a chvílemi mrazivá vichřice vzdouvala sněhová
oblaka do vysokých závějí. Teprve z jara, když sněhy roztály a první
petrklíče vztyčily nesměle žluté hlavičky, našel hajný hluboko v lese,
skoro hodinu od Studnic, vybílené kosti, z nichž kůže i svalstvo lesními
dravci a vranami bylo obráno. Jenom podle harmoniky, která ležela
v mechu nedaleko kostlivce, bylo lze souditi, že tu skončila svou krát
kou a bludnou pouť nešťastná Terezka.
Svázali kosti do bílé plachetky, panáček vykropil hrob — a Francek
odcházel ze hřbitova spokojen, že Těrku tak lacino pochoval.“
Z Karníkovy knihy Soumrak rodu Jamborova, jež vyšla v r. 194-7
v Brněnské tiskárně již ve druhém vydání.

NOVÉ KNIHY
P. Silvestr M. Braito: Základy. Třetí vydání. Velehrad v Olomouci
1947. Stran 233. Cena neváz. 75 Kčs.
Základy nazval Braito tuto knihu, poněvadž hlavní její náměty jsou
základní pravdy křesťanské víry a mravnosti. I když vyšla z činnosti
kazatelské, v níž se prolíná časové i nadčasové a styl orální má převahu
nad skripturálním, má jako dílo průbojného mládí autorova všechny
dobré známky myšlenkové zralosti a tak bude jako v dřívějších vydá
ních i nyní světlem všem, kteří tápají v pochybách a nejasnostech, ale
i těm, kteří potřebují utvrzení.
Dr Karel Černocký: Práce úděl člověka. Psychologie práce, Vele
hrad v Olomouci 1947. Stran 92, cena neváz. 40 Kčs.
Autor četných prací z oboru psychologie a odborník v psychologii
užité se zamýšlí nejen nad smyslem lidské práce, nýbrž i nad všemi
zjevy, ve kterých se projevuje souvislost práce a duševního života. Od
obecnějších úvah a různých filosofických a mravních koncepcích práce
a jejím vztahu k životu postupuje k speciálním otázkám vědecké úpravy
práce, pracovního výcviku, únavy, horlivosti, chvatu, klidu a úlevy.
Výsledným poznatkem jeho zamyšlení je důraz na oduševnění, zethičtění
a zradostnění práce jako cesty k velké ctnosti, jíž právě rozvratná doba
poválečná postrádá, totiž k pracovitosti, zdůvodněné ne snad jen hospo
dářskými potřebami jedince nebo celku, nýbrž prostou skutečností, že
práce sama vede k harmonickému rozvoji mravní osobnosti a stává se
tak sama sobě odměnou. Zaměstnavatel, dělník, vychovatel i pracovní
organisátor najde v knize Černookého jasnou odpověď na nej různější
otázky práce a mnoho podnětu k správnému řešení složitých problémů
psychologie a ethiky práce.
D. P.
Gabriel Hevenesi: Jiskry svátého Ignáce. Přel. P. Leopold Škarek S. J.
Třetí vydání. Velehrad, Olomouc 1947. Stran 521, cena neváz. 75 Kčs.
Kniha Hevenesiho je soubor výkladu a poznámek k památným vý
rokům svatého Ignáce, rozdělený na jednotlivé dny v roce. Přiměřeně
duchu svatého Ignáce, jenž bývá nazýván mužem několika málo pravd
a jistě nebyl člověkem mnohomluvným, glosuje Hevenesi jeho myšlenky
úsečně, stručně a živě. Není však vždy pouhým vykladačem světcových
myšlenek, často pronáší svérázné a původní sentence tryskající z hlubin
pravé zbožnosti a velké životní zkušenosti. Dílko, po prvé vydané v roce
1940, vychází nyní již v třetím vydání poopraveném. Na titulním listě
omylem byl ponechán letopočet druhého vydání 1941.
D. P.
Tomáš Kempenský: Čtvero knih o následování Krista. Přel. Karel
Vrátný. Vyšehrad v Praze 1947, stran 312. cena váz. 70 Kčs.
Bývaly spory o autorství knihy o následování Krista. Dnes se má
celkem za nepochybné, že jejím původcem je holandský řeholní kanov
ník Tomáš Kempenský (1379 nebo 1380 až 1471). Ve svých četných spi
sech asketických, mystických a homiletických se jeví jako horlivý prů
kopník tak zvané devotio moderna, to jest prosté, ale hluboké zbožnosti
s mystickým nádechem, ale proniknuté i bohatou zkušeností životní.
Kniha, jak patrno na první pohled, je psána pro řeholníky a odtud zdů
razňování samoty, mlčení a poslušnosti, i určitý odklon od vnějšího

světa a činnosti praktické. To však neznamená, že by myšlenky v knize
obsažené nemohl na sebe s prospěchem obrátit i kterýkoliv nekněz a
neřeholník naší doby: i dnes je Kempenského Následování živou stud
nicí křesťanské životní moudrosti. Originál, psaný elegantní latinou,
není snadné překládat: i Vrátný si byl vědom, že přílišná věrnost pů
vodnímu znění je obtíží nejen pro překladatele, ale i pro čtenáře. Mnozí
snad budou dávat přednost staršímu překladu Sedlákovu.
D. P.
Konrád M. Kubeš S. J.: Ve šlépějích Neposkvrněné. Modlitební kniha.
Druhé vydání. Vyšehrad 1947. Stran 760. Cena váz. 140 Kčs.
Tato kniha Kubešova nevychází ve skutečnosti v druhém vydání,
jak je mylně uvedeno v tiráži, nýbrž již v třetím. To samo již svědčí
o její oblibě a rozšíření. Je sestavena z modliteb, chvalozpěvů a rozjí
mání svátých Otců a různých liturgií a vlastních autorových výkladů
jak o známých, tak i méně známých pobožnostech. Látka je rozdělena
podle hledisk liturgických: den. týden, měsíc, rok věřícího křesťana,
a při tom soustředěna kolem postavy Neposkvrněné Panny. V té úpravě
není pak již kniha pouhou anthologií patristických a liturgických textů,
nýbrž skutečnou knihou modlitební, určenou především těm. kdož se
chtějí modlit s porozuměním.
D. P.
Pius XI.: Quadragesimo anno — O vybudování společenského rádu
a jeho zdokonalení podle zásad evangelia. Přel. Dr. B. Vašek. III. vy
dání. Str. 80, Kčs 20.—. Dominikánská edice Krystal v Olomouci 1947.
Encyklika Quadragesimo anno navazuje přímo na encykliku Rerum
novarum (Krystal. Olomouc, 1946). Řeší problémy práva pracovního,
odborových organisací. vlastnictví, otázku přebytku majetku, spraved
livého rozdělení výnosu, otázku odproletarisování proletariátu. Ency
klika však o těchto otázkách nejenom jedná, nýbrž zároveň hodnotí
dnešní hospodářský řád. pronáší úsudek o socialismu, odkrývá příčinu
dnešního sociálního zmatku a tím současně ukazuje na správnou cestu
nápravy, jež spočívá v nápravě mravů. Bylo by si přáti. aby každý, kdo
se dnes věnuje jakkoli veřejnému životu, tyto zásady ovládal.
Sigrid Undsetová: Jenny. V překladu Hugo Kosterky vydalo jako druh '
vydání nakladatelství Vyšehrad v Praze L. P. 1947 s obálkou Stanislava
Kolíbala. Stran 388, brož. 114, váz. 139 Kčs.
Od doby, kdy tento román po prvé vyšel v norském originále r. 1911.
poznali jej u různých národů v mnoha vydáních jako doklad neoby
čejné schopnosti Sigrid Undsetové vmýšleti se do různých lidských osu
dů a vyjádřiti je s živelným ženským zájmem i o ty nejprostší starosti.
Jenny je tím zajímavější, že v ní zobrazila Undsetová svou vlastní cestu
ke katolické víře, vlastní milostné prožitky a umělecké zážitky ze svého
pobytu v Římě. Bez četby tohoto románu, který u nás vyšel po prvé
v krásném Kosterkově překladu r. 1933, nepochopíte cele největší díla
jejího pozdějšího uzrání.
Ja-na.

Max Dvořák: Italské umění od renesance k baroku. Jan Laichter.
Praha 1946. Přeložil a poznámkami opatřil Jan Krofta. Stran 324. Cena
198 Kčs.
Soubor Dvořákových přednášek o italské renesanci a manýrismu
jest z jeho posledních vědeckých projevů, majících již všechny znaky
zralosti a nového pojetí dějin umění, k němuž dospěl vnitřním vývo
jem, opouštěje naturalistický a formalistický názor na umělecké dílo
a obraceje stále více pozornost k obsahu a duchovní stránce uměleckého
díla. Dějiny umění nejsou mu již dějinami formálních problémů, ale
především dějinami idejí náboženských a filosofických a úkolem dějin
umění je pochopit každé umělecké dílo v jeho časové podmíněnosti.
Soubor obsahuje výklady o otcích renesance Massacciovi a Donatellovi.
o reformě představované Leonardem da Vinci a jinými současnými
směry, jak se projevily v díle Michelangelově, Raffaelově a Correggiově.
Následuje rozbor manýrismu, výklad o zrození baroka a dodatek o Grecovi. Kniha je vyzdobena řadou dobrých obrazových příloh.
D. P.

Ludmila Hořká: Doma. Vydalo nakladatelství Vyšehrad v Praze ve
druhém vydání r. 1947. Stran 240, brož. 75 Kčs, váz. 95 Kčs. Kresby
Jaromíra Wíšo.
Ludmila Hořká je pro čtenáře, který se s jejím samorostlým vypra
věčským uměním střetává po prvé, radostným překvapením. Prosta li
terárního snobismu, sebevědomá a hrdá na svoje duševní zdraví, píše
vzdálena malicherného literárního ruchu román vlastního života. Když
dočteš prvou jeho část, kterou autorka vydala pod názvem Doma, po
myslíš na Jiráskovu kroniku U nás, na Mrštíkův Rok na vsi, Babičku
B. Němcové a ještě několik jiných jmen cizích i domácích autoru, z nichž
se určitě zapsal hluboko do srdce autořčina Vítězslav Hálek. Ale tyto
prózy L. Hořké nejsou zatíženy hmatatelnými vlivy dělané literatury,
vytryskly a tryskají z překypujícího přirozeného nadání kmenového

Moyses, spolek katolických akade
miků v Bratislavě,
prolomil konečně jakousi pováleč
nou stagnaci katolických akademiků
a uspořádal jako své první vystou
pení na veřejnost večírek slovenské
katolické poesie v přeplněném audi
toriu maximu (neivětší posluchárně)
theologické fakulty v Bratislavě dne
8. května 1947. Přednášeli tam tři
representanti mladé básnické gene
race slovenské: Ján Haranta. Janko
Silan a Ján Motulko. Možno-li říci
o dnešních akademických spolcích,
stavovských a politických, že tvoří
firmy, ale „na jejich regálech není
duchovního zboží“, dal Moyses svým
bratislavským večírkem katolické
poesie signál regenerující se věčně
mladé síly katolicismu. Ponořil se
do jejího nitra, rozezvučel jí nově
zladěné struny mladého nadšení,
zhodnotil duchovní bohatství Cír
kve, které ona nepřestala nikdy roz
dávat, a tak našel svůj krásný a po
vznášející program, který bez hluč
né novinářské reklamy přivábil na
první projev akademického spolku
Movsesa elitu inteligence slovenské
Ohlas tohoto večírku vyzněl i v ko
munistické Pravdě ve slova uznání:
„Přeplněná aula bola dókazom nielen
velkej popularity básníkov, hlásiacich sa ku katolíckej modeme, ale
akiste aj dókazom nevšedného záujmu slovenskej inteligencie a naj
ma slovenskej mládeže o katoličku
poeziu.“
„Universitní kaplan“ v Německu.
Biskupové němečtí ustanovili pro
universitu v britském pásmu kněze,
kteří by se starali o duchovní blaho
akademické katolické mládeže. Jde
o university: v Cáchách. Bonnu,
Brunšviku, Kolíně, Düsseldorfs Es
senu. Göttingen a v Münsteru. Tito
„kaplani“ vyprošují si v Anglii pro
své svěřence noviny, časopisy a
knihy.
Studijní program vysoké školy
lékařské v SSSR
zabírá celkem 34 učebné předměty.
Na prvním místě je vyhrazeno ve
4 semestrech 250 hodin přednáškám
o „Základech Marxismu a Leninis
mu.“ Z ostatních předmětů má jen
12 stejný anebo větší počet vyučo
vacích hodin. (Čas. českých lékařů
č. 8, str. 250—1 z 28. února 1947.)
ÜKS připravuje překlad příručky
katol. studentstva, organisovaného
v JECu. Příručka bude obsahovat
návod, jak začít a jak pracovat mezi
studentstvem. Vyjde pravděpodobně
počátkem příštího školního roku.
Bude doplněna přehledem o organisaci a práci katolického student
stva v ČSR.
O studentských letech L. N. Tolstého v Kázáni bylo nalezeno v ar
chivu kazaňské university několik
zajímavých dokladů. Je to přede
vším zápis ze zasedání rady fakul
ty východní literatury Kazaňské

51

university ze 16. dubna 1845, která na Hlučínsku. takže můžeme jen srovnávat, nikoli odvozovat, a ze srov
tehdy rozhodla, že student L. N. nání vychází Ludmila Hořká jako vítěz. Má neobyčejný dar pointy, roz
Tolstoj nebude připuštěn k přechod lišuje s jemným estetickým cítěním, co je na příbězích jejích krajanů,
ným zkouškám (perechodným ekza- mezi nimiž vyrůstala, obecně lidského a co jen významu místního, ale
menam). Podnět k tomuto rozhod právě k těmto místním zvykově charakteristickým typům se vrací nej
nutí dal profesor ruských děiin raději. Jen tak mohla zaznamenati a zachrániti nejednu slezskou po
>vanov. který studenta Tolstého hádku a pověst, zvěčniti živě zvyky při hodech a svatbách, křtinách
klasifikoval jako „zcela bezúspěš a pohřbech, poodhaliti nejeden mrav i nemrav svých krajanů. Při všem
ného v dějenise*. Ivanov si také tom se zúčastnila ráda i sama, všeho byla očitým svědkem, jak jinak
stěžoval, že Tolstoj velmi nedbale ani nebylo možné při její zvídavosti rozumové a zvláště citové, ať to
navštěvuje jeho přednášky. — Pří bylo třeba pytlačení Floryšovo nebo pašeráctví, sběhlé kolem Praskulpad Tolstého. jehož universitní stu čice, af příběhy u šenku v hospodě nebo chvíle pod měsíční oblohou na
dium nijak neukazovalo na jeho bramborovém poli. Bude-li v těchto žánrových obrázcích pokračovati
budoucí slávu spisovatelskou, není se stejnou lyrickou zaujatostí, jak to učinila v Domově, vytvoří své
ovšem naprostou výjimkou v galerii rázný typ naší prózy, shora již nazvaný románem vlastního života. Býti
hrdinou života tak bohatého na starosti v rodině, předpokládá ovšem
slavných mužů.
velikou sílu mravní. A tu autorce dodával její křesťanský optimismus,
DTJ a Boží Tělo.
hřejivá víra v Boha, jejž ráda vyhledávala v dětství všude, zvláště
Boží Tělo, jako zasvěcený svá v kostele.
tek. připadá na 5. června. Abyste
Tak se i její dílo, v němž je kromě lásky k rodné hroudě zachycen
odvedli děti od církevních parád, nejeden zahořklý tón, stává obrazem starosvětského Zachovalého ži
uspořádejte pro ně besídku na vota křesťanského, obrazem kraje, jehož lidé nesou i na sobě jeho tíhu.
hřišti, vycházku do přírody s po Pěkně ji vystihují též kresby Jaromíra Wíšo.
J. Vrána.
hoštěním tělocvičné nebo spor
tovní závody žactva a pod.
Jan Karník: Soumrak rodu Jamborova. Kronika. Vydala po druhé
Brněnská tiskárna v Brně r. 1947. Stran 162. cena 60 Kčs.
Vatikán.
Svatý Otec Pius XII. přiial dne
Chudoba cti netratí, chce se ti říci, když dočteš tuto baladickou po
16. července americkou delegaci vídku o Jamborově rodu ve Studnicích na Vysočině, nazvanou skromně
práce, jež se účastnila sjezdu ILO básníkem Janem Karníkem kronikou. Rod Jamborův se v ní povznesl
v Ženevě. Svatý Otec řekl členům i padl. Ale Karník nekreslí jeho rozkvět jako jeho starší vrstevník F.
delesrace: ..Přišli jste, pánové, z dů X. Svoboda rod svůj. Kar nika zaujala rodová dekadence a příčina její
ležitého sjezdu mezinárodní organi- — hamižná lakota, nestřídmé skrblictví. Hlavní představitel jeho, po
sace. jež má zlepšiti postavení děl slední z Jamborova rodu padá ze všech naposled, když dávno před ním
níků. Bezpochyby vám připadá, že zahynuli všichni lepší členové jeho rodiny: bratr Josef, zasažen bles
ie to úkol veliký a skoro nesmírný: kem, i jeho sestra Těrka, nejdříve útlá citlivka. poznamenaná přízna
je to však úkol, jenž probouzí vše kem svého děda, který se jí zjevuje ve snách jako strážce rodu a na
chny vznešené city lidského srdce. konec změněná v šílené ztělesnění pomsty, škrtící bratrovo dítě a hy
Nemůžeme ani dosti oceniti vaše noucí ve sněhových závějích. Odešla předčasně i žena Francka Jam
snahy. Dějiny jsou svědkem vážné bora, kdysi chudobná švadlenka Tonička, všichni odešli, aby sám na
péče, kterou vždvcky věnovala Cír sobě viděl zpustošení Francek Jambor. A svědkem i jeho pádu se stal
kev této otázce. Ne, že by snad měla chudobný klarinetista Tomeš Peňáz, skutečný vítěz v životě, vyštvaný
Církev přímý rozkaz říditi život hos Jambory do Ameriky, odkud se po osmnácti letech vrací téměř k po
podářský, nýbrž že řád sociální a hřbu posledního Jambora, aby se se svým svěřencem Václavem ujal ve
hospodářský nemohou býti odtrženy Studnicích hospodářství na Jamborově statku a založil novou tradici
od řádu mravního. A její výsadou i rodovou.
povinností jest hájiti a prohlašovati
Karník není vypravěč naivní. Sublimoval v sobě to nejlepší, co ve
nezměnitelné zákony mravnosti. Ty verších v tomto povídkovém žánru vytvořil před ním S. Čech a P. O.
to principy se tyčí nad rozbouřeným Hviezdoslav, ba kromě Václavů a Míšu těchto autorů vám nejeden demořem sociálních sporů jako signá tail připomene i prózu B. Němcové a K. Světlé. Hlavní síla Karníkova
ly, jejichž pronikavé světlo může tkví v jeho éthosu mravním. Trochu dlouho mu trvalo, než si v této
vésti každý pokus, učiněný pro knize zvykl na rytmus v próze, v prvé čtvrtině knihy jste překvapeni
ozdravení sociálních chorob. Počest sem tam nezvyklým pořádkem slovním, pozastavíte se v jednom pří
ný dělník netouží zlepšit své posta padě (na str. 31.) i nad jeho přechodníkem, ale jak se dostane do varu,
vení tím. že pošlape svobody dru rozehřeje i vás, a vy jste jeho.
J. Vrána.
hých lidí, jež mu musí bytí tak svaté
jako jeho vlastní, ale v hloubi jeho
Timotheus Vodička: Kronika o sv. Johance z Arku. Vydalo naklada
srdce jest oprávněná touha po ne telství Brněnské tiskárny v Brně r. 1947. Stran 110, cena 36 Kčs.
závislém a bezpečném držení toho,
Nesčetní lidé na celém světě, i ve vlasti naší myslili za poslední války
čeho potřebuje k důstojnému životu
podle svědomí pro sebe a svou ro na Pannu Orleánskou, patronku Francie, neboť jako před pěti sty lety
dinu. Proto ho bude Církev vždycky zachránila pod ochranou Boží Francii, tak i v našem století potřebovali
bránit proti každému systému, po Francouzové pomoci podobné. Vzpomínáte si, jak jsme se za války ne
pírajícímu jeho nezadatelná práva, jednou jeden druhého tázali, dokud se Francouzové nevzpamatovali
vyplývající nikoli z nějaké společ z poraženectví, proč zapomněli na Pannu Orleánskou? Z toho důvodu
nosti lidské, nýbrž z jeho vlastní mělo smysl zpracovati též pro českého čtenáře příběh jejího hrdin
lidské osobnosti. Jsme jisti, pánové, ského života, ozářeného milostí nebeskou, v popularisační kronice
vaším uznáním, že každá organisa- a uzavřití ji epilogem, který považuji za nejhodnotnější část Vodičkovy
ce, zlepšující postavení dělníka, bude práce, protože svými vývody něco říká i tomu, komu záznamy o Johanmechanismem bez duše, a proto bez čině životě byly známy z pramenů jiných. „Ve chvíli, kdy veliká říš*
života a bez užitku, jestli její sta hyne loupeživostí nepřátel i slabostí, zradou a zbabělostí vlastních synů,
novy neprohlašují a účinně nepřed- přichází neznámá venkovská dívka a vede vojáky k vítězstvím, jakých
pisují 1. úctu k lidské osobě u všech nepoznali pod vedením nejlepších vojevůdců. Vede je k vítězství nikoli
lidí, bez ohledu na jejich sociální silou svých zkušeností, nýbrž silou poslušnosti, s níž přijímá na Boží
postavení; 2. uznání solidarity všech rozkaz břímě úkolu s lidského hlediska nemožně nesmyslného; a pře
lidí, tvořících lidskou rodinu, stvo máhá všechny překážky: nevýhody svého pohlaví a postavení, nedů
řenou milující Boží všemohoucností; věru krále, malodušnost a nevraživost rádců, domýšlivost vůdců, neká
3. absolutní požadavek, aby společ zeň a malou odvahu vojáků. ,.A když ji vítězství obestře vrcholnou
nost stavěla výše obecné dobro nad lidskou slávou, zůstává čím byla, netouží po světských poctách, odmítá
osobní zisk, aby každý sloužil cel pověrečnou úctu lidu a touží jedině po tom. aby mohla dále pomáhat
Francii.“ (Str. 106.) Vzácné vlastnosti i v naší době!
Ja-na.
ku.“
Tablet 26. VII. 1947.
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Vaší důvěry si zaslouží

Speciální továrna
na spirálové vrtáky

ŮfZííirfrfeiíettUa
spořitelní a záloženský spolek
1

z vz

■

v Lisni
•

Rajniiind LANGER a spol.,

vklady — zápůjčky — běžné účty

CUKRÁRNA
BRNO - LÍŠEŇ

Telefon č. 18.300/5

Josef Koukal v Líšni
e •
doporučuje svoje výborné výrobky

ANT. KOZEL

JAN SUCHY

tesařství, obchodní a námezdní
pilařství a obchod

řezník a uzenář

s veškerým dřívím a uhlím

1 Z V
v
Lišen

Líšeň, Brněnská 49

ŘEZNICTVÍ A UZENÁŘSTVÍ

Jakub DRBAL

JOSEF SUCHY
Líšeň, Ši máčko v a 21 -

zahradnictví
I

z v

■

v Lisni

JAN

HOLÝ

TEXTIL VE VELKÉM I MALÉM

výbavy pro nevěsty
Hranice- tel. 66*
Zadáno č. 512

Leopold FISCHER ml.
výroba lihovin a ovocných šťáv

•

•

Hranice- tel. 32
Založeno r. 1901

Cíl spokojených zákazníků

Kaděrova drogerie
Frenštát pod Radhoštěm
Telefon 73
Zadáno pro A. M. 0.

Josef Reček
zámečnictví a výroba vah
•

Frenštát pod Radhoštěm

OBCHOD OBUVI

Odborný kožišnický závod

KAREL CINER
veř. obch. společnost
OSTRAVA, Poštovní č. 5

OSTRAVA, Zámecká 7. Tel. 2392

BRAŠNÁŘ

ALOIS HETENBERGER

Telefon 42-89

JAN HORÁK
cukrářství — kavárna

OSTRAVA I, Hlavní třída 2

OSTRAVA, Poštovní ul. 8
Vyrábí aktovky, školní brašny

a luxusní dámské kabelky.

Telefon 45-52

Zařizujeme školní laboratoře:

MIROSLAV MALINA

lučební sklo, chemikálie a hadice

LÁTKY - HEDVÁBÍ

CYRIL WEBER, Ostrava
Masarykovo náměstí číslo 25

OSTRAVA, Hlavní tř. 27

PARFUMERIE ve velkém i malém

Zadáno Z. S. a L. V. O.

MATUŠKA
Ostrava, Poštovní 2

METODĚJ DRBAL

FRANTISEK FIALA

ZAHRADNICTVÍ

obchod obuví a správkárna

v Líšni

TŘEBÍČ

KAREL BELCREDI
I zv

v

r>

JOSEF KOPEČNÝ
•

L,Sen U Brna

MARIE SEDLÁČKOVÁ

výroba okurkových, zeleninovvch a houbových konserv

TŘEBÍČ, telefon 84

PhMr JAROMÍR SOFR

obchod smíšeným zbožím

LÉKÁRNÍK

BRNO-LÍŠEŇ, Fučíkova i

TŘEBÍČ

Květiny • František Šusta

JAROSLAV CAHA

obchodní zahradnictví

NÁBYTEK

LÍŠEŇ

TŘEBÍČ, Zámostí 121,tel. 156

JOSEF KINDERMANN

VLNA • ŽILKA

KLENOTNÍK

ruční práce, předtiskárna

OSTRAVA

OSTRAVA, Hlavní 13

LÁTKY, přípravy a potřeby pro krejčí
a švadleny

KAREL KUDRNA

Obchod kůží a veškeré přípravy pro obuvníky,
sedláře, čalouníky, brašnáře a knihaře

RUDOLF DRESSLER

OSTRAVA, Poštovní ul.

OSTRAVA, Těšínská tř. 11 - Tel. 2525

Centrální mlékárna

EMIL ČERNOCH

akc. spol.

textilní zboží a konfekce

OSTRAVA

Frenštát p. Radhoštěm

KVĚTINY FLORA

Irena Dvořáková
OSTRAVA, Nádražní tř. 6

Zadáno pro K. O.

Ústředí katolického studentstva (ÚKS)
Praha
(středoškolská SKA, vysokoškolské a bohoslovecké spolky)

Rada katolického studentstva českého (RKSČ)
Praha

vysoko
SKA
školské arcidiec.
spolky pražské

SKA
diec.
českobuděj.

SKA
diec.
král.hrad.

Rada katolického studentstva moravsko
slezského (RKSM)
Brno

SKA
boho
slovecké
diec.
litoměř. spolky

ústavní a místní SKA

vysokoSKA
školské, arcidiec.
spolky
olo
moucké

SKA
diecése
brněn
ské

boho
slovecké
spolky

ústavní a místní SKA

Úřední hodiny výše uvedených orgánů:
Ústředí katolického studentstva: Praha I, Křižovnická 1 - Tel. 32-522. Úřední hodiny: den
ně od 9—12 hod.
Rada katolického studentstva českého: Praha I,
Křižovnická 1 - tel. 32.522.
Úřední hodiny: denně od 9—12 hod.

Studentská Katolická akce arcidiecése pražské,
Praha I, Křižovnická 1 - tel. 32-522.
Úřední hodiny: denně od 9—12 hod.
Studentská Katolická akce dicecése králové
hradecké, Hradec Králové, Boromaeum 356.

Rada katolického studentstva moravskoslez
ského, Brno, Běhounská - Typos - tel. 10.183.
Úřední hodiny: denně od 9—14 hod., v so
botu od 9—12 hod.
Studentská Katolická akce arcidiecése olo
moucké, Olomouc, Žerotínovo nám. 2 - tel.
408. Úřední hodiny od 8—12 hod. a od 14—18
hod, v sobotu od 8—12 hod.
Studentská Katolická akce diecése brněnské,
Brno, Běhounská - Typos - tel. 10.183. Úřední
hodiny od 9—14 hod., v sobotu od 9—12 hod.

Studentská Katolická akce diecése českobudě
jovické, České Budějovice.
Studentská Katolická akce diecése litoměřické,
Litoměřice (P. Dr M. Habáň, dominikánský
klášter).
Veškerou korespondenci všech diecésních SKA
v Čechách vyřizuje Rada katolického stu
dentstva českého, Praha I, Křižovnická 1.

KALENDAR

katolického studentstva již vyšel!
Objednávky řiďte na adresu: EDICE AKORD, BRNO,
Běhounská 22 * Cena 16 Kčs

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ SNÍMEK!
Proč pořádáme soutěž? Ze zaslaných prací do minulé soutěže jsme zjistili dobrou úroveň
snímků a snahu po nejlepším. Chceme Vám dát příležitost znovu.
Jako loni, ulovili jste i letos o prázdninách množství záběrů, které dokazují, o kolik jste
se proti loňsku zlepšili. Po zkušenostech z loňské soutěže budete letos závodit ve dvou kate
goriích:
1. o nejlepší krajinu,
2. o nejlepší portrét.

Krajinou zde nerozumíme snad jen sentimentální záběr panoramatu pohoří nebo banální
pás lesa s břízou v popředí, ale jakýkoliv kousek přírody živé nebo neživé, zelené nebo šedé.
Portrét je zde myšlen v nejširším slova smyslu. Tedy i ti, kteří poslali do minulé soutěže
několik krásných záběrů zvířat, se mohou s nadějemi utkat novým podobným snímkem. Větší
naděje na umístění mají také zdařilé momentky a „nečekané“ záběry z různých lidských
činností (hry. práce atd.). Vyhýbejte se zde laciným a nic neříkajícím „magazínovým“ sním
kům.
Nejmenší formát snímků je 6X6 cm a papír volte raději lesklý nebo aspoň pololesklý,
chcete-li, aby byl váš snímek uveřejněn.
V minulém ročníku jsme se přesvědčili, že úroveň zaslaných prací je dobrá a místy skvělá.
Proto letos žádáme víc ve snaze přinutit vás k většímu výkonu a k sebezdokonalování, a proto
vypisujeme více cen. aby i ti. kterým nebylo dopřáno první ceny, neodešli s prázdnou.
1. cena 300 Kčs,
dalších pět obdrží podle umístění pěknou knihu podle vlastního výběru.

Tyto ceny rozumějí se pro každou kategorii. Každý se může dle libosti zúčastnit zároveň
obou a několika snímky. V tom případě bude se posuzovat každý snímek zvlášť a odměnu
mu získá ten nejlepší. Je to z toho důvodu, aby okruh odměněných byl co největší.
Uzávěrka neodvolatelně 30. listopadu t. r.

Seznam katolických nakladatelů a knihkupců
Atlas, nakladatelství, Praha II. Příkopy 12;

Brněnská tiskárna, nakladatelství, Brno, Starobrněnská 19—21;
Č. A. T.-Universum, Praha II. Václavská 12;

Č. A. T. „U zlatého klasu“, České Budějovi
ce, Tř. maršála Malinovského;

Edice Krystal, Olomouc, Slovenská ul., kláš
ter Dominikánů:
..Dobré dílo“, nakladatelství, Stará Říše;
Franci Gustav, Cyrilo-Metodějské knihku
pectví a nakladatelství. Praha I, Na Perštýně 14;
Junová Marie Rosa, nakladatelství, Tasov;

Kotrba Václav, knihkupectví, Praha II, Voj
těšská 12;

Kronáč a Kuchařský, nakladatelství, Praha
II, Spálená 25;
Kuncíř Lad., nakladatelství a knihkupectví,
Praha II, Národní tř. 6;
Lidové knihkupectví, Olomouc;
Rupp Boh., nakladatel, Praha II, Jindřišská
ul. 23;
Tiskové družstvo, Hradec Králové, Adalbertinum;
Typos, knihkupectví a nakladatelství, Brno,
Běhounská 22;
Velehrad, nakladatelství, Olomouc;
Vyšehrad, nakladatelství, Praha II, Václav
ská ul. č. 12;
Zlatý klas, knihkupectví, Praha II, Karlovo
nám. 5.

