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výchovny časopis pro katolickou studující mládež

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 poštóvného. Kdo si pone
chá jedno číslo, je považován
za stálého odběratele ÚSVITU
a je povinen předplatné včas
zaplatit.
Řídí: Profesor Dominik Pecka
a profesor Jaroslav Vrána.
Příspěvky rázu náboženskomeditativního, výchovného, po
učného a pod. zasílejte na
adresu P. Dominik Pecka, Brno.
Grohova 10/12. Příspěvky rázu
beletristického a poesie na
adresu prof. Jaroslav Vrána,
Brno 23, Kohoutovice 196.
Redakce přijímá jen příspěv
ky autorů, kteří své rukopisy
doprovázejí plným jménem a
adresou, i když podle práni
budou uveřejňovány anonym
ně nebo pseudonymně. Ruko
pisy se vracejí, přiloží-li ode
silatel frankovanou obálku.
Je žádoucí, aby rukopisy byly
psány jen po jedné straně
papíru a pokud možno stro
jem. Rukopisy těžce čitelné
nebudou uveřejněny. Hodnot
né příspěvky se honorují.
Všecky zaslané příspěvky bu
dou v redakčních zprávách
zhodnoceny a případné od
mítnutí odůvodněno. Posílejte
básně, povídky, črty, úvahy,
náladové obrázky, epigramy,
anekdoty, žerty atd.
Studenti - výtvarníci, zasílejte
nám své práce, kresby, mal
by, karikatury. Reprodukovat
jde každá technika. Lépe
však dopadnou obrazy tvrdší.
Dbejte na dobrý obal, který
zajistí neporušenost při poš
tovní dopravě. Fixírujte kří
du, tužku, uhel a proložte je
papírem. Uveřejněné příspěv
ky se honorují.
Fotoamatéři, nepřispívejte jen
do soutěží. Stránky Úsvitu če
kají na dobré snímky. Uve
řejněné honorujeme.
K obrázkům na obálkách:
V čís. 2. Strasbourg, katedrála,
sochu „Cítkvc“ (sousoší CítkevSynagoga).
V čís. 3. Dřevořez Sv. Dorota,
které přináší Ježíšek růži v kosi
(kolem r. 1410, neznámý mistr).

Jen trpělivost
Trpělivost a vytrvalost, na to stůněte! Ale chápu Vás. V posledním měsíci
jste mě zaplavili takovým množstvím povídek, básní a referátů o všech mož
ných svých radostech, že musíte trochu počkat, až se dostanete na řadu.
Nemohu Vám slíbit, že to bude již v listopadovém čísle, to nejde, aui když
se mně líbí! Nejdříve musím pročíst desítky příspěvků jiných a ze všech
dobrých vybrat soutěžením. Proto čekejte! Ale nejde to ani z technických
důvodii. Přál bych Vám vidět technického redaktora, jak se potí a s jakou
úzkostí se probírá hromadou Vašich prozaických i poetických výlevů a jak
mu nakonec klesají ruce, když na př. z pěti povídek pro říjnové číslo nemůže
zařadit ani jednu! A nových šest naň čeká pro číslo listopadové, šest šťast
ných, vybraných z deseti dobrých. Jen nebuďte předčasně zklamáni!
Radost jsem měl z několika hodnotných kreseb, které dokazuji nejen Váš
zájem o malířství, ale projevují již skutečný talent kreslířský i malířský,
schopnost malířsky vidět i vyjadřovat se!
* *
Dva příspěvky předcházející nebyly podařené. Poslední „Stařeček z hor“
není báseň a pro přílišnou jednoduchost nerozvedeného námětu ho neuveřejníme. Pěkná je druhá, ale potřebuje úpravy! (J. F.) Váš správný pohled na
hlínu Vám teprve v budoucnosti dá podněty k tvorbě. Prvá ukázka se nehodí.
(B. S. K.) Proč nepošlete více příspěvků, vždyť jste je loni naznačoval! V „Ma
rii“ je málo poesie. (V. S.) Nic určitého, jen trochu hledaných rýmů! 1 didak
tické veršování o Smetanovi je toporné. Pravda, každý začátek je těžký!
(J. N.) Příspěvky,-které mají úroveň školních úloh na začátku školního roku,
uveřejnit nemůžeme! (A. N.) Tu „maličkost“ upravím, s Vaším svolením.
(M. S.) Na nepodepsané dopisy neodpovídám. (Omega.) Též bez adresy nikoli.
(M. Š.) Poslední příspěvky jsou o mnoho lepší předešlých. K některým se
vrátím. (Kos.) „Slzy“ jsou slibné, hlavně hudebně, jen pište více! (Z. O.)
Povídku jsem zařadil ihned, „Mládí“ snad později. (Vilma.) Věřím, že se Vaše
pokusy líbily. Pošlete jich více! (T. C.) „Maturitu" zařadíme, ale trochu
počkáte. Tomu ..osobnímu“ musíme rozumět tak, že platnost jeho může být
objektivní, jako ve Vašem případě. (M. J.) „Dětské“ neznamená špatné, na
opak. Jen pokračujte v duchu „Snu“! Takové poetické paralely vílám. (V. K.)
I „Slíbenou věrnost“!! (J. Z.) Tak tu máte již malou zásobu svých plodů. Budou
uleželé lépe chutnat. (Gemma.) Stále znovu! (A. P.) Ke „Smrti“ se vrátím.
(P. K.) I k Vašim „chmelovým“ povídkám. (J. S. D.) Jste neskromný a k sobě
nekritický! (L. Jonaty.) Zápisků studentských posílejte více! Vaše představa
o „zamlklé dívčici“ je ve výrazu slabší než si snad myslíte, třeba ji znáte
nejlépe. Pouhá „fata morgana“ — životem jít tak sama! — sama jen s větrem,
který se dívá Vašima očima do dálky. Hledejte na cestě z dětství dále své
korálky!(A-ka.) Aktuality (na př. zprávy o táborech) pište stručněji. (V. K.)
J.v.
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Stanislav Tesař
výroba okurkových a zeleninových
konserv, nakl. zelí
t

Znojmo

Znojmo - Tel. 392

U dráhy čís. 13 - Tel. 41

Založeno 1900

VOŇAVKY - MÝDLA - SVÍČKY
jen z odborného závodu

Josef Svare

Rudolf Hanák
/

Ž E L E Z Á Ř S T V I

velkoobchod mýdlem a parfumerie

Znojmo, Kolíárova 1

Znojmo
Michalská 1

Telefon 100

-

Tel. 271

_________________________ ________
l

,HO DINÁR
j

Jaroslav Holik

Josef Watzinger

strojní, stavební, u mělecké
nábytkové truhlářství

/

Znojmo, Kolíárova 15

Znojmo
Hodiny

-

zlaté zboží

-

optik

Jarošova č. 31 - Tel. 36

Knihkupectví - papírnictví
knihařství

František Jandl
■>

■ X

'

*

/

Hejtmánek a spol.
výroba okurkových konserv

•

Znojmo
Stalinovo nátn. 21

Znojmo

-

Tel. 73

. BOHUMIL KREJČÍ

CUKRÁŘSTVÍ A VINÁRNA

tovární výroba kožených oděvů

J. MAUDER

BRNO, Bašty 6
v Hranicích

Telefon 11.616

František Knopp

Miroslav Kalvoda

Hranice

Blansko - Tel. 98

Jan Skofák

Knihtiskárna Jan 5 karu da

obchod smíšeným zbožím a lahůdkami

Miste k, Frýdlantská ul.

. 1

Telefon 490

Blansko - Tel. 15

Národní správa fy

Arnošt Macků

Karel H e r I i cz ka

vodovody - ústřední topení

mechanická tkalcovna

Blansko

M ístek
Pánský a dámský krejčí

Maderna restaurace

Karel Hrubý

národní správce

BEDŘICH

SCHMID, Znojmo

Frýdek, Novákův palác

Stalinovo nám. 6

.

•

-

.>

stavební a nábytkové stolařství

KUPECTVÍ

Tř. Rudé armády č. 1122

.

'

v.

#

Josef Kvíčala • krejčovství

Marie Boháčové
ruční práce - vlna - gobelíny - krátké zboží

Frýdek, Náměstí 112
•

Lipník n. B.

Josef Suchánek

•

cukrářství

R. SURMA krejčí OSTRAVA

HRANICE

Palác »Fénixe

Telefon 37-47

Vojenský a civilní krejčí

Stanislav Zbořil

-

Hranice

t

Zadáno pro R. F. 0.

Specialista angl. jezdeckých kalhot

Bedřich Indrak - řezník a uzenář
HRANICE č. 2

Josef Tesař - speciální výroba obuvi
OLOMOUC 5, Štítného 10

J. Černohous
Žádáno pro E. P. B.

-

mlýn

MOR. BUDĚJOVICE

'

" "

'

'

Váš dodavatel kvalitních likérů,
destilátů a vín — fa

MASATA

VIKTOR

Z

•

1

■

*•

OBCHOD SMÍŠENÝM ZBOŽÍM

•

F. HARTMANN
VSETÍN, telefon 239

Vsetín - telefon 447
•

LEOPOLD FURCH

.

*

-

Stanislav Horák

«

pokrývačský mistr

ŘEZNÍK A UZENÁŘ

Frýdek - telefon 7
Frýdek, telefon 82
• •
. •

Sklad .veškerých krytin
i

/

JAN

HOLY

TEXTIL VE VELKÉM I MALÉM

výbavy pro nevěsty

\

Hospodářské družstvo
zapsané spol. s ručením obmezeným
•

r

v Hranicích

Hranice - tel. 66

•

•

OBCHOD OBUVÍ

Zařizujeme školní laboratoře:

PRa

lučební sklo, chemikálie a hadice

AŽ
ÁK
OSTRAVA,
Zámecká* 7. Tel. 2392
1

CYRIL WEBER, Ostrava
’

Masarykovo náměstí číslo 25
’

*

■ .

Při návštěvě Mí st ku doporučuje se

LIDOVÁ CUKRÁRNA

Hotel Národní dům

%
z

Frýdek, Masarykovo nám.

Výborná kuchyně!

Místek, Antonínovo nám.

LUDVIK BASISTA

TEXTILNÍ DŮM
-

velkoobchod potravinami

R. KAPEK A SPOL

M 1 S T E K, telefon 463

Místek, telefon 462,662,
pobočka Frýdek, tel. 56

•
--------------------------- , .'

\
......... z
/

ANTONIN NECKAR
řezník a

u z e n á i’

Anežka Wallerová
OBCHOD SMÍŠENÝM ZBOŽÍM
•

V MÍSTKU, Náměstí

Z •

Místek, Příborská

S K L ENÁRSTV í

Františka BLAŽKOVÁ
obchod sklem, porculánem
a rámování obrazů

Místek - telefon 553

>

Zadáno pro G. & M. P.

F. M. Dulos: Pod měsícem --- >

17. II.
Šla krajem jeseň truchlivá.
Šla tiše spícím krajem a tem
ným závojem noci přikrývala
rozdrásanou, unavenou a těžce
zkoušenou zemi. Čerstvé rány
vymývala a svlažovala osvěžu
jícím nočním chladem. Šla, lí
bala, hladila a dávala, co ještě
ze své chudoby mohla posírádati. Zem toužebně přijímala
chladivé doteky lásky a sou
citu tiše kráčející jeseně.
V koruně stromu slabě a úzkostlivě ozval se se brání pachu krve, který sem odkudsi za
pták, poděšen a probuzen tesklivým a tíživým náší slabý větérek. Krev — lidská krev. Po
snem. Kdesi v dálce proplétal se lesem \ lak a tomto poznatku vše jakoby rázem zkamenělo,
sloup jisker v podobě krásné vlasatice ukazo nejistota se proměnila v hroznou a drtivou jis
val cestu řítícího se železného kolosa, který za totu. Tam v srdci české země, tam v zlaté, dra
několik okamžiků úplně zapadl v noční tem hé stověžaté matičce Praze v chladné podzim
notě. Jen ještě jeho táhlý hvizd odněkud ní noci smývá zaprášenou dlažbu ulic nevinná,
z velmi daleka jako poslední pozdrav prolétl statečná krev — krev našich drahých stu
dentů.
tichou krajinou.
Oni jako pilíře národa ve službách vědy dá
Bledý měsíc prodíral se z temného a těsného
sevření mraků a rozléval svou stříbrnou záři vali své schopnosti na oltář vlasti za lepší zí
po hřebenech hor, vrcholkách stromů, vlnkách třek. Vlast přijala jejich oběť, přijala nejen
řek a tichu údolí. Hvězdy přikryté tíživým jejich schopnosti, ale přijala i jejich životy.
Tehdy 28. října 1939, kdy se otevřeně střetlo
hávem mraků jen chvílemi zaleskly se na nebi
německé usurpátorství s českým právem na
jako drahokamy na brokátové látce.
Krása a poesie podzimní noci však v čemsi samostatnost, kdy se přes veškerý útisk a ná
zaniká. Něco těžkého a tesklivého visí v ovzdu tlak nebojácně volalo „My chceme Beneše,
ší. Vzduch je nedýchatelný a prosáknutý čím pryč s Hitlerem“ a Václavským náměstím neisi velikým, tajemným a přitom hrůzným. lo se nadšeně „Kde domov můj“ a „Nad Tatrou
Strach a úděs visí na všem, příroda ztrnule a sa blýská“, — a potom ještě později, 15. listo
napjatě čeká. Je ticho, mrtvé a dusivé ticho, padu po demonstrativní účasti na pohřbu bo
nic, ani lísteček se nepohne, ani stéblo zažlout jovníka za svobodu studenta Jana Opletala,
lé trávy se nezachvěje, aby se snad nedotklo který jeden z prvních položil svůj mladý život
onoho neznámého, tísnivého, které stále hro za vlast, pravdu a práva v boji proti němec
kým utlačitelům — tehdy nastává pro české
zivěji a hrozivěji doléhá na vše živé.
Příroda se děsí, příroda se chvěje a marně studentstvo hrůzný a bolestný Velký pálek.
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Temná a chladivá noc na 16. listopad byla
mlčenlivým svědkem nepopsatelného utrpení
a hrůz, které prožívala naše nebojácná a sta
tečná vysokoškolská mládež.
Masarykova studentská kolej proměnila se
náhle v soudní síň, popraviště a bojiště záro
veň. Bezbranní studenti v nočním prádle, vy
lekaní a rozcuchaní jsou smýkáni a vláčeni
jindy tak útulnými a milými chodbami svého
domova, jsou hnáni před hrozivě zejícími jíc
ny pušek ven do velkých, pečlivě zakrytých
nákladních aut a odváženi pryč do Ruzyně a
mnozí odtud neznámo kam. Několik snaží se
zachránit útěkem na nedalekou planinu. Tem
ně houkly výstřely a v tratolišti krve dohasínají mladé a nadějné lidské životy. Ooět ně
kolik výstřelů, hrubá nadávka, tlumeny úder,
slabý bolestný' sten a na malou chvíli hrobové
ticho. Auto za autem spouští motor, rozjíždí
se a odváží živý, pro nás tak drahocenný ná
klad pryč, aby na jiném místě bylo dokonáno
dílo zkázy. Krev z hlubokých, těžkých a bo
lestných ran utrpěných v hrdinném boji ozna
čuje křížovou cestu mladých hrdinů.
Marně napínáme sluch, zda uslyšíme úzkost
né volání, prosbu o milost nebo zbabělé pro
šení. Ne, slyšíme však něco jiného. Bolestmi
strhaný, sípavý a unavený zpěv rozráží ticho

noci. „Kde domov můj“, „Svatý Václave, ne
dej zahynouti“. A znova a znova znějí drahé
a posilující melodie z úst těch, kteří jedou na
smrt. I výkřik provolání rozřízne ticho. Není
to však volání „Ave Caesar, morituri te salutant“, je to něco jiného.
Ti, kteří zatýkali a vraždili, báli se i vlast
ních stínů, dlouho hlídali vyprázdněné a opuš
těné domovy studentů, jako by čekali, že ti
mrtví a odvlečení přijdou a ohnivou rukou bu
dou psáti závažné a pravdivé MANE, TTTEKEL. FARES.
MANE — sčetl Bůh království tvé,
THEKEL — shledal tě nehodným, aby krá
lovství tvého pro tebe ušetřil,
FARES — rozděleno jest království tvé.
Báli se vroucí české prosby „Svatý Václave,
nedej zahynouti“, věděli dobře, že zbytečně
takto nevoláme, věděli, že pro ně nadejde
jednou den, kdy Bůh sečte jejich království,
shledá je nehodným, aby království jejich pro
ně ušetřil a že jejich království rozdělí. Ve
svém šíleném strachu před zkázou chtěli, abvchom i my na této hrůze brali podíl. Chtě1),
abychom zahynuli. My jsme však nezahynuli
a s prosbou ..nedej zahynouti“ na rtech nikdy
nezahyneme.
m. s.

F. M. Dulos:

Pod měsícem
Lampy nesvítí; bez nich se obejdou myš
lenky, vedoucí ubohou hlavu kolem nároží.
Uprostřed cesty, jež svítí přitažlivě do šera,
se zastavila postava. Tvrdá v tom okamžku
stanutí, ale přece víc měkká a úpěnlivá ne
uspořádaností vlasů ve větru a bezradné na
klonění hlavy. Ticho nás přivedlo do rozpaků.
Klekání jen zvýšilo pocit tísnivého klidu mezi
dvojím přeběhnutím větru.
Ticho je zvláštní; má něco společného se še
rem a neurčitostí postav stromů proti nebi, jpž
by přílišnou tvrdostí ticho rušily, hlučely by
do rozjímání okamžiků.
Nestačí člověku slyšet a vidět: vše to se musí

vpálit do duše, aby věděla, že slyší a vidí. Pro
to stojí člověk nad krásou v užasnutí.
Proto se oči ponořily do šera, jež splýva'0
s postavou; nenadálý pohled zpod těžkého
obočí mi připadl jako výkřik. Ale nejasné
přání vidět v plném světle mě udeřilo jako
znesvěcení.
Úpěnlivost krásy a ticha se spojila láskou
ve stínu stárnoucích stromů.
A chtěl jsem podati ruku té divné dívce
před sebou, jež neustávala na mne hledět...
Ale stisk ruky udeřil do větru ...
Jsi krása?
Jsem tvůj sen.

Dr R. M. Dacík O. P.:

Tři druhy apoštolátu
Pracovat apoštolsky znamená působit na
okolí. Ne ovšem působit jakkoliv, nýbrž
s úmyslem získat okolí Kristovu evangeliu. To
je cílem apoštolátního působení. Působíme-li
na křesťany, chceme je učinit horlivějšími.
Působíme-li na nevěřící, chceme je získat
křesťanské pravdě. Toto působení se může dít
trojí cestou: pomocí modlitby, příkladu, slova.
Je třeba, abychom dobře rozuměli tomuto tro
jímu apoštolátu. Víme ze zkušenosti, že ne-
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mají všichni správné názory o každém z nich,
a proto ten či onen jeho projev špatně hod
notí.
Vyjděme od apoštolátu modlitby.
Je nejvšeobecnější. Může se ho zúčastnit
opravdu každý. Nemůže každý mluvit, ale
modlit se mohou všichni. Tu není omluvy. Řekne-li někdo, že je příliš zaměstnán, takže nemá
času, který by věnoval modlitbě, je to jen ne

znalost apoštolátu modlitby. Bůh neměří hod
notu naší modlitby její délkou, nýbrž vrouc
ností srdce, ze kterého vychází. Sebekratší
modlitba, vystupující ze srdce toužícího, abv
přišlo království Boží do lidských duší, je
vždy šípem, který proráží nebesa a dospívá
k srdci Božímu. A pak, což není překrásnou
modlitbou stálé obětování Bohu všech prací,
které se snaží člověk konat poctivě a svědo
mitě. protože je chce podat Bohu jako obětní
dar, kterým by vyprosil duším milost víry, mi
lost obrácení?
Žijeme v době, která se zmítá v křeči nad
měrné činnosti. Nevíme, co je klid. Zdá se
nám leností, protože ho neumíme správné zu->
žitkovat, neumíme ho prožít s Bohem. A klid
bez Boha je snadno zahálkou. Žijeme v době
horečné činnosti a neuvědomujeme si, že tato
činnost je mnohdy tak neplodná vzhledem
k věčnosti. I na pole apoštolátu zanášíme tuto
moderní lieresi činnosti. Tak mnozí křesťané
si myslí, že vše záleží jen na nich, na jejich
práci, zda ta či ona duše bude spasena. Jedni
jsou proto malomyslni, nemohou-li dosti pra
covat, nemohou-li apoštolovat slovem, druzí,
kteří mají tuto možnost, dávají více než mají,
spoléhají především na sebe a mnohdy si ani
neuvědomují, jak ve skutečnosti kaz- dílo
Boží. Chautard, autor jedinečné knížky Duše
veškerého apoštolátu (vydalaEdice Smír v Pře
rově), si na to velmi stěžu je. Naříká nad touto
heresí činnosti, která chce činnost lidskou do
sadit na místo činnosti Boží, neuznává prak
ticky primát milosti v díle spásy duší a proto
prakticky pohrdá modlitbou a její nadpřiro
zenou působností. S lidmi tohoto druhu se
velmi často setkáváme. Budou vám mluvit jen
o organisaci, o masovém hnutí, chtějí mít za
sebou množství, ať je jeho vnitřní hodnota ja
kákoliv. Zapomínají, že touto cestou mohou
sice zorganisovat davy, ale sotva přivedou ko
ho blíž k Pánu Bohu.
Křesťanská tradice stavěla vždy především
na modlitbě. Dílo spásy je dílo milosti a niko
liv organisace a mnohého mluvení a milost
možno získat modlitbou. Kdybychom viděli do
tajemných úradků Boží prozřetelnosti! Pak
bychom pochopili, že nejedna duše bvla při
vedena k Bohu proto, že se za ni modlil snad
člověk zcela neznámý světu, ale milv Bohu.
Kdo znal sv. Terezii Ježíškovu, dokud žila na
světě? Nemluvila, nepsala, ale zato se mod
lila a obětovala. Lidské slovo, třebas slovo ka
zatelovo může vykládat druhému pravdu, ale
k jejímu přijetí je třeba milosti, když je to
pravda nadpřirozená, která není a nemůže být
viděna pouhým rozumem. Pouhou debatou ne
byl ještě nikdo obrácen. Pouhými domluvami
nebyl ještě nikdo přiveden k větší horlivosti.
Jak debata, tak domluvy jsou jen přípravou,
a to vnější. K této přípravě musí při toupit
vnitřní milosi. A o tu je třeba prosit.
Neznámý kartusián v knížce Musí totiž kralovati (Praha. Franci 1933, str. 35.) píše velmi

výstižně: „Proč tedy tolik kroužků, tolik schů
zí, tolik konferencí, tolik shromáždění, tolik
knih a novin, které jsou přece naše, tolik so
ciálních týdnů, tolik krajinských a národních
kongresů, takové bohatství liturgických funk
cí, tolik apoštolských podniků dosud nepo
skytlo nenáboženskému životu křesťanského
lidu celý podíl a plný úspěch, který se právem
čekal? Panuje strach vložiti prst do té hlu
boké rány, proto dávají přednost tolika me
morandům a tolika resolucím, příliš často ja
lovým a nezávažným ... Dospěje se až tam, že
se zanedbává modlitba, aby se zachránilo více
duší; podkopávají se se šílenou logikou zákla
dy vnitřního života — mlčení a sebranost —
aby zbylo více času k vykonání tak zvaných
nepostradatelných úředních povinností. Svatý
Vincenc Paulánský říkával: ,Je to čistě a pros
tě živočišný život, jehož následkem je šílená
horečná činnost, vedoucí osudně k neurastenii... Spěje se stále dál bláznovsky, bez urče
ní cíle, bez oddechu. Můj Bože, mám tolik
prače!
Taková je naše doba. Bohužel, je to skuteč
nost. Snad si řekne někdo, že kartusián přehá
ní, že vidí špatně, protože vidí ze své skryté
samoty. Marně bychom se tím utěšovali. Vidí
dobře. Až moc dobře. Správně dodává k tomu,
co řekl: ..Ďábel se nebojí jistých katolických
podniků, uskutečněných za hluku a zmatku.“
Ne. ne, tam, kde není modlitby, tam není vy
hlídky na skutečné, bohaté plody apoštolátu.
Toho si musíme být hluboce vědomi. Nic by
nám neprospěl sebehorlivěiší apoštolát slova
a vnějších činů, kdyby nebyl stále doprová
zen, podporován apoštolátem vroucí modlitby.
Ano, můžeme tvrdit, že čím je kdo blíže Bohu
v modlitbě, čím je s ním těsněji spoien ve svém
vnitřním životě modlitby, tím hlubší a proni
kavější budou plodv jeho apoštolátu, i když
to bude jen apoštolát modlitby. Nebude vidět
vždy zde na zemi tyto plody, ale spatří je jistě
jednou na věčnosti.
Apoštolát dobrého příkladu
jde ruku v ruce s apoštolátem modlitby. Je
rovněž povinností každého křesťana, neboť
všem bylo řečeno: „Tak svěť světlo vaše, abv
viděli vaše dobré skutky a velebili vašeho
Otce, jenž je v nebesích.“ (Mt. 5, 16.)
Křesťanství je náboženství, které vyžaduje
na člověku velmi mnoho. Na rozumu žádá na
prostou poddanost zjevenvm pravdám, od vůle
chce rozhodnutí pro skutky, které se řídí zása
dami nadpřirozené mravnosti. 7ít podle evan
gelia je těžké. Budete-li no někom chtít, aby
žil podle zásad křesťanských, řekne vám, aby
ste mu to neidřív ukázali sami. A jeho poža
davek ie zcela samozřejmý. Pro mnohé je ži
vot podle evangelia lidskv neúnosný. Chcete-li
je přesvědčit, že evangelium může být pra
vidlem života, musíte mu to prakticky ukázat.
Co by vám pomohlo mluvit o lásce k Bohu
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a bližnímu, kdy ve vás bylo tolik závisti, žár
livosti, neochoty k obětem a k službě Boží?
Chcete-li učit druhé spravedlnosti, musíte být
nejdříve sami spravedliví, chcete-li vésti k čis
totě, musí tato ctnost zářit z celé vaší bytosti,
chcete-li dát druhým správný názor na svět
a jeho věci, pak musíte sami být proniknuti
duchem Kristovým a jeho smýšlením. Jen
tehdy budou mít vaše slova nějakou váhu,
když budou vycházet ze života.
A řekneme ještě více. Budete-li dokonale
žít, budete kázat i beze slov. Dobrý příklad
nemůže být bez vlivu na okolí. Proč se ne
čistí necítí dobře v přítomnosti duše čisté?
Proč se neodvažují před ní toho, čeho se od
važují v její nepřítomnosti? Její vnitřní krása,
která vyzařuje z celé bytosti^ je pro ně varov
ným hlasem, praví jim beze slov, ale velmi
zřetelně: Nehřeš! Dobrý příklad je mnohem
mocnějším poučením než sebekrásnější slova,
za kterými nestojí život. Slova povzbuzují,
příklady táhnou. Zkušenost učí, že stačí mnoh
dy jeden jediný člověk, který je poctivý, čistý,
plný lásky a spravedlnosti a při tom jemného
taktu, aby pozvolna změnil celé své okolí.
Apoštolát dobrého příkladu je přiměřený
všem. Ať pracujeme nebo se pohybujeme kde
koliv, má všude zářit náš dobrý nríkiad doko
nalého křesťanského života, jehož jsme vy
znavači. V rodině, ve škole, mezi přáteli všude
musíme svým příkladem dokazovat, že křes
ťanství je nejlepší cestou k vytvoření doko
nalého člověka a lidské SDol^čnosti. A běda
nám, kdybychom tak nečinili! Pak by nám
bvlo lépe, kdyby zavěsili na naše hrdlo mlýn
sky kámen a ponořili nás do hlubokého moře
podle slov božského Spasitele, neboť kdyby
chom nedávali dobry příklad, dávali bychom
špatný. A naší povinností je být světlem, a
proto svítit. Budeme-li opravdu svítit — a
tím konat svou povinnost — není možné, aby
nebvli osvěcováni ti, kteří se dostanou do naší
blízkosti, do sféry našeho vyzařování dobrými
skutky, dobrým křesťanským životem.

Apoštolát slova
ie třetí druh apoštolátu. Náleží především bis
kupům a kněžím. protože zprostředkování uče
ní evangelia se děje zpravidla cestou slova.
V jisté míře však přísluší také laikům, zvláště
dnes, kdy nedostatek kněží a strašná duchovní
bída lidstva je mocnou výzvou ke všem lidem
dobré vůle, aby podle svých sil a schopností
přispěli na pomoc v zachraňování duší.
Slovo je nástroj myšlenky. Je to jeho přiro
zená funkce. Slovo má být proto výrazem nitra.
Jsou ovšem také taková slova, která procházejí
ústy, jsou vyslovena, ale nevyjadřují obsah
nitra. Pak jsou to slova prázdná, za kterými
nestojí život. Jsou snad velmi krásně vyslo
vena, jako slova herce na jevišti, který mluví
jménem toho, koho představuje, i když jeho
smýšlení je zcela opačné. Taková slova však
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sotva budou účinná. Bůh může ovšem užíval
i špatného nástroje a často také užívá, ale
zpravidla posluchač chce, aby slovo bylo vý
razem života, zvláště na poli náboženském.
Apoštol nesmí být hlásnou troubou cizích myš
lenek. Nesmí býti hercem, který recituje uioženou mu úlohu, ve které představuje kohosi
cizího. Slovo apoštolovo musí vycházet ze
srdce. Musí o něm platit, že ústa jsou plna to
ho, čím srdce překypuje. Pak bude toto slovo
jemné tam, kde bude třeba slova jemného,
bude však bouřit a hřmět na místech, kde by
se jemnost jevila slabostí. To proto, že vychází
z lásky a umí se přizpůsobovat, umí nalézat
cesty a methody a umí třebas i mlčet, a mluvit
snad jen posuňkem, úsměvem, pohledem, kde
slovo by bvlo řečí příliš silnou.
Apoštolátu slova je dnes krajně třeba. Ná
boženská nevědomost, jak nám dokazuje kaž
dodenní zkušenost, je opravdu tragická. A prá
vě tato náboženská nevědomost je jedna z váž
ných příČjin odklonu tak mnohých Udí od
křesťanství. Nevědomost však lze odstranit jen
slovem, poučováním, přednáškami. rozpra\ami, doporučováním a nabízením tisku, zvaním
na kázání. K tolika lidem se dnes kněz nedo
stane, mnohá prostředí jsou pro něho úplně uzavřena, s většinou i věřících se setká jen něko
likrát v životě. A s mnohými vůbec ne. Tu mu
sejí být laici, hluboce věřící a plni apoštolské
horlivosti a lásky k duším, jeho prodlouženou
rukou. Ve spojení s ním a za jeho vedení, po
dle jeho rad a pokynu mají být apoštoly
zvláště v těch prostředích, do nichž se kněz
nedostane.
Apoštolát slova má proto dalekosáhlý vý
znam, zvláště dnes. Tak často jsou to horliví
laici, kteří přivedou katolíka vlažného k hlu
bokému náboženskému životu, tak často při
praví nevěřícímu cestu ke knězi, který dokoná,
co oni začali.
Snad někomu napadne otázka:
Který z těchto tří druhů apoštolátu má větší
cenu ?
Těžká odpověď. Asi tak, jako kdyby se ně
kdo tázal sochaře, který nástroj je pro něho
důležitější, zda dláto nebo kladivo, nebo kdy
by někdo chtěl vědět od malíře, co je pro něho
důležitější, zda plátno nebo barvy nebo štětec.
Potřebuje všech těchto nástrojů uměleckého
tvoření. Tak i Církvi svaté je třeba všech tří
druhů apoštolátu. A nejkrásnější výsledky a
vlastně jediné budou tam, kde se spojí k jed
nomu cíli všechny tři druhy apoštolátu, ať už
je provádí jeden člověk nebo více lidí spolu.
Mohli bychom si tu připomenout slova sv.
Pavla, kterými vyjadřuje spolupráci mnohých
v díle spásy člověka: „Já jsem sázel, Apollo
zaléval, ale Bůh dal vzrůst. Proto není nič m
ani teft, kdo sází, ani ten, kdo zalévá, nýbrž
Bůh, jenž dává vzrůst. Ten však, kdo sází a
kdo zalévá, jsou jedno ... Neboť jsme spolu

pracovníci Boží." (1. Kor. 3, 5.) Apoštol správně
ukazuje, jak spolupráci všech v díle spásy člo
věka — modlitba, příklad, slova — tak také
potřebu Božího zásahu, bez něhož nemůžeme
nic v nadpřirozeném řádu. Proto není třeba
uvažovat o tom, který druh apoštolátu má větší
cenu před Bohem, nýbrž spíše, kterou cestou
můžeme více duší přivésti k spáse. A tu není
pochyby, že větší láska získá více Pánu Bohu
'— ať jde kteroukoliv cestou — než láska malá.
Spíše je tu třeba upozornit na tu okolnost,
že lidé nejsou stejní, čili že jsou
rozmanité typy lidí.
A proto musí každý znát sama sebe a vědět,
která cesta apoštolátu se pro něho hodí.
Jsou typy kontemplativní a jsou typy činné,
jsou lidé uzavření a jsou lidé pohotoví ve slo
vě, jsou lidé bázliví, nesmělí, pomalí v myšlení
a jsou lidé odvážní, pohotoví v odpovědích a
nebojácní. Setkáváme se nejednou s jakousi
malomyslností u těch, kteří pozorují, že se
nehodí pro vnější apoštolát pro svou přílišnou
uzavřenost, plachost, nedostatek pohotovosti a
jiné vlastnosti, které jen velmi těžko mohou
překonávat s úspěchem. Těmto bych řekl: Ne
malomyslňte! Není jen jedna cesta apoštolské
práce. Čím méně se cítíte schopni mluvit s lid
mi, tím více mluvte s Bohem o lidech, které
toužíte přivésti k němu. Buďte apoštoly modlit
by a dobrého příkladu. Obětujte se za ty, které
toužíte vidět v blízkosti Boží! Pomáhejte svý

mi modlitbami apoštolům slova! A buďte ujiš
těni. že váš apoštolái není méně cenný než
apoštolát vnější. A proto
Každý na své místo!
Bez apoštolského ducha není ducha křesťan
ského. Chceš-li být opravdovým křesťanem,
musíš být apoštolem. Máš-li schopnosti k vnější
činnosti, umíš-li mluvit, máš-li náležité vědo
mosti náboženské, dovedeš-li pohotově a takíně užívat těchto vědomostí, nuže, pak buď
apoštolem slova, kde se ti naskytne příležitost.
Nezapomínej však při tom, že tím nejsi dLpensován od apoštolátu modlitby a dobrého
příkladu, který musí vždy předcházet apošto
lát slova. Buď si vědom, že slovo bude jen
tehdy úrodné, když bude zaléváno modlitbou
a doprovázeno názorným příkladem tvého
vlastního života.
Necítíš-li se povolán k tomu, abys byl apo
štolem slova, nermuť se pro to. Vzpomeň si na
to, jak Izraelité vítězili potud nad Amalekity,
pokud Mojžíš se modlil na Hoře: kdykoliv
únavou klesaly jeho ruce, vztažené k modlit
bě, stávala se situace pro vyvolený' národ tra
gickou. Buď apoštolem sepjatých rukou, aby
za pomoci tvé modlitby bojovali a vítězili ti.
kterým Bůh dal sílu slova. A pak nezapomeň,
že světlo tvého příkladu nesmí nikdy uhasnout. I ono bude ukazovat cesiu k nebi pout
níkům věčnosti.

Pavel Jabar:

Hodina s půlnoci
— Víš, Mirku, mně je líto žen a matek, které musí
žiti s mužem pijákem v rodinném kruhu. Štěstí, klid
a jas soužití, kde jsou? Hodiny strávené u zastíněného
světla žárovky v očekávání, neblahém a bázlivém, kdy
žena anebo matka vyčkává návratu, až na dveřích
zašustí nejistá tápavá pohlazení, a potom křiklavá, vý
směšná a rozkazovačná, samozřejmá a hrubá zabou
chání, kopání do prahu, nadávky, chlapský opilý hlas:
Ženo, otevři! — ne, takovým nebudu, hnusí se mi to;
bolelo by mě to víc než mé nejbližší drahé. Nedovedl
bych prostě tak žít!
To je všechno hezké, ale jsou tu svody.
— Nestáhnou mne.
— Jsi tak pevný, můžeš vědět, jestli někdy nezapo
meneš a nepůjdeš za lákadlem?
Mirku, myslím, že bych odolal nástrahám.
Dobře, nechci tě klamat, ale buď si vědom slov.
Z lesů se táhly chomáče par jako tovární kouř. Bude
pršet, obloha sedí jako rozvaděná stařena nad kraji
nou; večer teče po cestách. Vesnice. Dnes je středa,
zítra jsou ve městě odvody. Čekají brány kasáren,
přísnost svraští čela důstojníků, zchladí lesk očí, ne
spěchejte, branci, dny stejně přijdou, bez ozvěny za
padnou do čísel kalendářů, vojenský život umí ote
vřití oči.

Odcházejí. Dvacet dvaadvacetiletých chlapíků roz
hazuje úsměvy v ranním slunci; maminko, až se vrátí,
budou míti kytky za klobouky a na klopy je také
dají, abys věděla, že máš syny vojáky, uvidíš, zaplá
češ pýchou. Odešli. Muzikanti nesou jim odvahu, až
do města jdou s ní. Točte se. dívejte se, lidé, vyhléd
něte z oken, pohleďte, to jsme my, poznáváte nás?
— Aha, jsou tu branci. A jak si vykračují! To z nich
budou jistě všichni vojáci. Stát, už jsme tu; teď ukaž,
máš-li postavu. Jsi zdravý, nebyls nemocen, toužíš po
uniformě? Máš ji míti.
Radost je veliká jako mladé ideály. I slza potají
vypadla z oka, mrška, co si to dovolila, vždyť jsou již
skoro vojáci! To se nesluší na muže. Kytky jsou
krásné, a muzika zas vlila sílu do nohou, vykračují
jako granátníci, jdou v řadách, pohleďte! Budou naši.
Zahoďte veselé tváře, je to jedinečný okamžik.
Město zůstává pozadu, jen se diví, diví se té parádě,
muzika rozvěšuje pochody po domech, zpívejte, ka
menní druzi, zamávejte na pozdrav.
Čas zamazal několik čísel v kalendáři, nikdo neví,
proč odešly, je večer. Šero dubnového dne roztáhlo
nad vesnicí křídla, jsou tíživá, nemají lehkosti letních
nocí, bloudí nad střechami, hledají někoho? Hostinec,
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taneční sál. Světla se prolamují v tančících párech,
okna probuzeně se dívají do lepkavé tmy. Branci.
— Pavlo, nezapomeneš, až odejdu na vojnu?
— Bláhový, proč se ptáš. Mám tě ráda.
— Bojím se, že nebudu moci odejít, víš ...
— Mluvíš jako dítě. A tanči přece, proč stojíme,
když hudba hraje?
Je horko, sálem se valí vlny protivně teplé, venku
je noc. Ano. venku je noc, zanechává za sebou va
jíčka. teď tlouklo dvanáct, poslední úder spadl do
příkopu. V hospodě blouzní opilci, vidíš, ten vypadá
jako by spal, proč křičí onen, huláká jako na pastvi
nách. Ubozí. Škoda, že nemůžete se dívat na své po
stavy, chlapci.
— Připij, na, pij, pij na naši vojnu!
— Tu máš také, napij se!
Napil se, jen malounko, aby neřekli, že je baba.
Vnutili mu další, ale je to chutné, jak se to na jazyku
válí, hm. dobré, hoši, dejte si naliti, ať si připijem.
Noc nesla ve vlňáku oblohy maličké hvězdy. Blázen,
myslí si, že ji budu poslouchat.

Točí se mu hlava, vyšel si na Čerstvý- vzduch, je tu
volněji.
Pavla již odešla; sama odešla, nezdržoval ji. Ale
vždyť nejedu po moři, jaksi se houpám, musím se
chytnouti, tady je strom, tak, už nespadnu. S věže do
padla rána, ne to není rána, vždyť je to zvon, jedna,
jed-na, a... nic, jen jedna, hm. to tlukou hodiny.
Jedna s půlnoci.
Probral se z inalátnosti, hlava se už tak netočí.
...dobře, nechci tě klamat, ale buď si vědom slov!
Byl jsein přiopilý! Bože, to není možné! Opilec, kde
je štěstí, klid a jas rodinného soužití? Bázlivě se díval
kolem. Nikdo. Jen noc šla jako odsouzená. Opřel se
o strom, rodina, soužití. Ne, nikdy! Bože, odpusť, to
byl první veliký klam. svod, ale, ale už jsem tam
mohl být!
Byl to křest, hochu. A vidíš, skoro bys podlehl, ty.
který sis sliboval cosi jiného, světlo, víru, jas, klid.
Prvý křest života. O jedno poznání více, o jeden
světlý paprsek.

Miloslav Jedlička:

Hvězdy hranic
Nad lichém mléčných hraničních kamenu procitla
noc. Letní noc s vůní zrajícího obilí a hudbou cikád.
V horském údolí se o kameny řečiště rozbíjejí svítivé
vlny bystřiny. Pstruzi, kteří tudy táhnou k pramenům,
roztínají jejich křivky údery svých těl o oblásky.
Stojíš nedaleko mělkého splavu a hledáš v odlesku
vody nad ním první vycházející hvězdy. Hvězdy hra
nic. Je cosi tajemného, když vydechneš do tmy slovo,
v němž zní všechna úzkost, bolest a příkoří říjnového
dne toho roku, kdy muži v helmicích chtěli umírat za
Tvou zem. Slyšíš však v něin i velikost, slávu a hrdin
ství českých dějin a jeho lidu: hranice...
Hranice, probíhající vysokými horami, jejichž
vrcholky vítají první zábelsk ranního slunce, hlubokými
lesy, kde ticho tají dech, údolím zelených luk a byst
rých potůčků — míjí tajemné stezky, po nichž bloudí
plachá zvěř — hranice.... věčně tajemná, věčně lá
kající.
Hvězdy z hranic Cech Tě pozdravují!
To již hluboká půlnoc houkáním sýčků v lese od
biji nad spánkem spících.
Obracíš se na protější pláň na stráni a uzříš tam
třpyt a mlhu měsíčního světla. Díváš se na jeho srpek
a můžeš si myslet, že je to napjatý luk anebo člun
mezi korály hvězdného oceánu.
Vyšly již všechny. I ty. které jen za zimních večerů
vídáváš. Zvedni své oči vzhůru a dech se Ti zastaví
nad krásou veršů, které tam vtesalo řecké bájesloví.
Čteš v nich jak ve velké pohádkové knize.
Uvidíš tam nejkrásnější souhvězdí severní polo
koule, lovce Oriona se stříbrným pásem a třemi hvěz
dami jeho těžkého meče. Bojuje proti divokému Býku.

A tam, vidíš, nad jeho třpytným čelem — to poslední
Kuřátko Plejád pod křídly Alkyone pláče.
Zářící Sirius ve Velkém psu a jeho menší druh
s Prokyonem vycházejí na lov. A ty, jasný Aldebarane! Básníci tě milují. Jsi ohnivým okem Býka, v ků
ži přestrojeného Zeva. unášejícího Europa. V zenitu
vyjíždí na bílém Pegasu rytířský Perseus osvobodil
sličnou Andromedu. přikovanou ke skále.
Zde na Tebou, pohleď, to souhvězdí Lyry pěti hvěz
dami zpívá kosmickou symfonii o pěvci Orfeovi a jeho
lásce k Euridice. Na jeho památku umírající Labuť
teď září na nebi a její smutný hlas připomíná teskný
Orfeův zpěv.
Ještě stále krouží na obloze noc co noc Medvědice
s Medvídkem, dcera královská se synem, zakleti a od
souzeni k věčnému bloudění a žízni.
Vidíš ten táhlý, široký pás. plný světla, od Blížencíi
přes Kapellu až k Orlu jdoucí? Kassiopea v něm je
celá ztopená. Miliardy hvězd tam zpodobňují slavné
Tintorettovo dílo.
To už i Kastor a Pollux se našli v záseku skal a plují
a plují nad štíty hor a temnými korunami borů.
Stojíš zde pod hvězdami hranic, na poslední výspě
Čech, v srdci pokoj a mír. V pokorném úžasu nad ne
konečností Krásy, v opojném štěstí, že žiješ, že jsi
mladý a jednou z duší, kterým bylo dopřáno zaklonit
hlavu z přemíry radosti nad pohledem na nekonečný
zázrak Božího díla.
Stojíš a posloucháš. Zavíráš oči a vpíjíš a vdechu
ješ polibky tmy a vlahý vzduch.
To nebe hranic začalo dýchat...

Nepřehlédněte přiloženou složenku na vyrovnání předplatnéhoI
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Gem ma :

Tři

Potkaly se tři uprostřed náměstí. D\ě s něžně upra
venými praménky vlasu a s ústy, nesoucími stopy po
libku pivoňky. Jedna prostá, plná mírnosti a nená
padnosti.
..Kam jdete?“
„Jako každou neděli — projít se.“
„A kam jdeš ty?“
„Však víte —“ omluvně se usmála a obrátila se ke
kostelu.
Dvě šly dál přes náměstí a rozmlouvaly o třetí.
„Je tak milá a hqdná.“
„Tichá. Nikdy se nesměje tak hlučně jako my.“
„Každému ochotně pomůže.“
„Mám ji velmi ráda.“
„Všichni ve třídě ji máme rádi. I ti nejnesnášenli
vější a nejnáročnější. Všem dovede vyhovět.“
„Je prostě vzorná a dokonalá.“
Byla skutečně vzorná a dokonalá?
Neděle. Dvě. kterým nikdo nepřipomněl jejich ne
dělní povinnost — účast na mši svaté. Ani ona. ne.
protože byla příliš snášenlivá, mírná a úzkostlivá.
Hle — dokonalost a vzor? Mlčela ke hříchu druhého
— A to je hřích.
*
Její život byl přímá rovná cesta. Bez propadlišť,
srázů, zatáček. Šla po ní milá a milovaná, vytrvalá ve
své dobrotě a příjemnosti.
Tu jednou —
Na přímé rovné cestě se objevil balvan. Mohla se

mu vyhnout, mohla jej obejít. Ale zvědavost! Nebez
pečně se přiblížila. Balvan se nachýlil, lehl jí na nohy,
drtil je a přibíjel. Bylo pozdě couvnout. Nohy při
bity —
Vzkřikla. Zblízka se zahleděla na balvan, vnímala
jej celým tělem. Poznala, že je to balvan utrpení.
Byla přinucena zastavit se na své cestě života, na
cestě příjemné. Dlouho musela stát. Mnohému se při
svém zastavení naučila.
Naučila se radostně objímat balvan utrpení. V je
jím objetí zůstaly otisknuty všechny jeho tajemné
hrany. Naučila se plakat.
Slzy. Chyběly její minulosti. Měla jimi však pře
plněnou duši. Nyní mohly volně odtékat. Odtékaly,
odtékaly...
Odtékaly na cestu minulosti a barvily její prach
kající šedostí.
Požehnané slzy! Požehnaná jejich barva!
Teprv teď poznala, jaká byla její minulost. Bezdu
chá. vyschlá, šustící prázdnotou bezbarvého listu, vy
žraného od housenek, jednoduchá.
Slzy tekly, leptaly balvan. Drobil se. Nohy se uvol
nily. její náruč byla prázdná. Cesta života opět volná.
Jaká bude?
Bože, hřešila jsem úzkostlivou snášenlivostí a měl
kou usměvavostí! Děkuji Ti za slzy, které vymyly
mé oči. O jedno se Tě odvažuji prosit: Daruj mi mi
lost, sílu a čas napravit svá prohřešení!
*

Opět s potkaly tři na náměstí. Ještě neuvadla něžná
upravenost ve vlasech dvou a jejich rty se každého
jitra dělily o červenost s pivoňkami. Třetí byla nená-
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paduá a klidná. Klid. Jsi-li citlivý, poznáš, že je vy
koupen bouřemi.
„Kam jdete?“
„Jako každou neděli — projít se.“
„A kam ty jdeš?“
„Je neděle. Pod hříchem jste zavázány zúčastnit se
inše svaté. Pojďte se mnou!“
Pevně na ně pohlédla. Nestrpěla odporu. Bývala vy
trvalá, nesmlouvavá ve své dobrotě a příjemnosti, ne
pozbyla své vytrvalosti a nesmlouvavosti ani nyní.

„Do kostela?“ protáhla udiveně ta. která měla rů
žový klobouček a na jejímž kabátě bys nenašel vadu
proti panující módě.
„Konečně — mohly bychom s tebou jít. Nepamatuji
se. že bys nás kdy přemlouvala k nějakým pošetilým
rozmarnostem. Tvé nápady jsou vždycky rozumné,“
svolila ta, která se už naučila zamaskovat zdvořilou
šfastností mnohý povzdech.
Všechny tři se obrátily ke kostelu.
Bože, rozmnož naši statečnost, přímost, nebázlivost
a vědomí zodpovědnosti!

De Philemone et Baucide

a matná svítilna vmetla svou bii kota jící zář do
bledé tváře. Ta maska!
A ztrhané rysy změkly teprve tehdy, když
se vyprahlé rty dotkly sklenice...

Accubuere (lei. Mensám succincta tremensque
ponit anus ...
Proklety Ovidius, čert aby ho vzal za.to, co
napsal!
Chvějící se ústa trápeného (tremensque) jsou
stažena v odporný oblouk:
..Podkasaná . .. podkasaná a chvějící se staře
na ... klade stůl...“
Profesor se tváří starostlivě. Ta logika! To je
hrůza!!
..Nu, studente, podkasaná — succincta ... pod
kasaná ... jak si to vysvětlíme, nú? — No co
pak měla na sobě?“
Pot stéká s ubožákova čela, za nímž se marně
mozek namáhá vyloudit ze sebe něco kloud
ného.
Podkasaná stařena... Co měla na sobě? Co??

2.
Od lesa sem zadýchal noční závan, sem do
temného údolí, nad něž přibil studený vítr
černavé cíchy mraků.
A vedle tam potok tak zurčí . Jako černá
káva, litá do šálku, aby nám nedala spát .. .
Sýčku, co děláš, že nespíš? Myšlenko, proč
usínáš s odhalenými víčky do temné noci??
--------- Ticho se nehýbá .. .
Ticho jen kvílí,...
Libor Koval.
Miloslav Jedlička:

Svojanove!

Každého roku zde říkám svůj dík a pokorné
vyznání touhy. Pro ty každoroční chvíle, kdy
..Síni, pumpky!“ zazněl vítězně vysvobozující, mě potkává tvůj opojný prázdninový den kle
čícího před prostým oltářem tvé kaple. Teprve
ale tak tak ironicky hlas ze zadní galerie . ..
mnoho dlouhých let našlo svou cestu k Tobě.
—elka—
To byl zvonů hlas a modro nebe, když jsme šli
po prvé spolu. Nedovedu říkat víc, než jediné:
Dvě črty
všechno, navždy.
Svojanove —
i.
koho jednou zavoláš, stále se vrací,
koho jednou obejmeš. věčně touží,
Soví párek se téměř neslyšně snesl na hru
koho jednou políbíš, do smrti žízní.
bou větev, jíž si vycházející luna zaclání
Na polích zpívají kopretiny, chrpy a máky.
tvář... A to soví houkání se smísilo s výkřikem
klaxonu, který umlká právě se skřípotem brzd. Zlaté obilí. Stébla jeho klasů. Skřivan a poled
Konečky prstů jsou v nočním mrazení objí ní zrání. Tvůj úsměv a hlas. První slovo, kte
rým jsi řekla moje jméno.
mány mlhou .. .
Z „Písně letní".
Těžká bota dopadla na vyleštěné dláždění
Mi rosla va-Terezie:

Podzim
1.
Podzim je přechod z hluku do ticha, dozní
vání, ztrácení vědomí. Je to příchod do veliké
samoty.
II.
Mám ráda linii polí v barvách nevýrazných,
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neplastických, ne jako je tomu v létě nebo na
jaře. Pole jsou šedá odumřelou natí, šedě ze
lená unavenou trávou. A pak jsou to odstíny
oranice, které splývají a vymazávají meze.
Mám ráda linii polí, nerušenou vesnicí nebo
lidmi. Jedině starobylá boží muka a telegrafní

dráty srostly s krajinou. Mám ráda také linii
lesů v dálce, tak vzdálených a přece tak blíz
kých. Nejsou ani modré, ani zelené. Jsou pod
zimní.
III.
Podzimní obloha je čistá, jasná, průzračná,
chladná, když svítí slunce. Je cizí jako ne
mocný člověk. Je modrá, ale není to jarní modř,
blíží se spíše barvě fialové. Podzimní obloha
obepíná svět, je tak vysoká, že natáhneš-li
ruku, necítíš sluneční paprsek.
Ale když prší, naplní se celá jezdci, kteří
pádí po obzoru, šílenou rychlostí jedou, neza
staví se. Jsou apokalyptičtí a zakřivenými
prsty ukazují dopředu, pronásledují zítřek,
chtějíce jej předhonit. A tak nechávají prázd
né místo za sebou, prázdné místo, kde není ani
minulost, ani přítomnost, ani budoucnost.
Tam je podzim.
IV.
A přece je podzim doba začátků. Na podzim
začínáme chodit do školy. Na podzim začínáme
vědět.
Jezdívala jsem do školy na kole. Na začátku
roku jsem měla do všeho velikou chuť. Nikdy
nezapomenu na bílý pruh silnice před sebou,
tak rovný a daleký, protínající louky, nízké,
pusté louky, ploché s výsokými topoly. V od
umírající trávě se brouzdají sluneční paprsky,
které nehřejí. Silnice, nevděčná a nepřátelská,
jak říkají lidé, ale vedoucí daleko, ach, tak
daleko, ale po které smíš jet jen kousek. Zá
vidíš lidem, kteří mohou dál, ale těšíš se a umiňuješ si, že také jednou pojedeš.
Kam? Do světa, daleko do světa.

Na podzim musí být krásně na severu.
V.
Při svitu měsíce, který je smutný a melan
cholický jen na podzim, vyrůstají na lukách
květiny bledé, na tenkých nožkách, tak bílých
jako těch lidí, kteří byli dlouho ve vězení. Kvě
tiny krásné, jakoby neskutečné, se sepjatýma
rukama. Oči s dlouhými řasami nemocných
lidí zavřeny spočívají na unavených, malát
ných jemných rukou.
Tiše, fialově jimi prokvétá louka, stárne.
Jsou jedovaté!
VI.
Ale bloudíš-li dlouho po stráních, neboj se
a přiznej, že tě bolí nohy. Bolí tě ruce, bolí tě
srdce. Ach ano, uvědom si, člověče, dálky ne
dohoníš, čas nezastavíš, hory nepřekročíš.
Bloudíš-li dlouho, zastav se, odpočiň si. Vím.
Země je chladná. Ale hleď, je zde něco, co ti
změkčí lože. Není to mateřídouška, je to vřes.
Jak kapkami rosy je snítka ověnčena fialový
mi kalíšky. Ty však nejsou bledé, nemocné a
měkké jako ocúny, jsou provoněné, prohřáté
sluncem. Jsou tu pro tvůj obličej, nechceš-li se
již dívat do slunce.
Nepoddajný, neustupující, laskavý vřes.
Smíření. Neboť to, co bylo, nikdy se nevrátí.
VII.
Je podzim, obloha je zbrázděna mnoha v,
ptáci jak obočí kreslí tvář nebe. Děti rostou.
Z ořechů se vylupuje jádro. Bude dobré nebo
špatné? Kdož ví.
Silnice nás volají do světa. Na východ, zá
pad, sever, jih.
Všude je krásně. Ale nikdo se nevrací zpět.

Ze zápisníku
starého profesora
Vyznává jedna dáma: „Už vím! Park, kupa
písku a formiček a každovečerní úvahy o zá
zračném doteku neviditelného plamínku dlou
hé tyče ,dědy světlaře‘, jímž se rozjasnila celá
lampa zlatavým světlem. A chvíli nato volání
maminčino, neboť rozsvícením světel se končil
bezpodmínečně můj pobyt v parku. Nebýt je
jího volání, byla bych běhala od lampy k lam
pě, abych byla znovu přítomna světelným zá
zrakům. A rozsvěcovat plynové lampy mělo
být jedno z mých budoucích zaměstnání kro
mě cestovatele a cukráře. A vidíte, zraďla
jsem je všechna, jen ta touha po světlech mi
zůstala.“
Ta dáma chtěla být lampářkou, když byla
nlalá — snad dosti nechápeme, jaký význam
mají dětské ideály. Někdy žertem se ptáme

dětí, čím chtějí být. „Čím budeš?“ ptali se jed
nou v mé přítomnosti bratrova synka. „Já
budu panem strýčkem.“ Je správné brát ty
dětské ideály vážně a nesmát se jim. Něco
z nich vždycky zůstane. A jisté je, že jen na
základě určitého životního ideálu roste a utváří
se mladá duše, neboť mají-li se její vlohy a
schopnosti rozvinout, musí být zaměřeny k ur
čitému cíli. Není tedy úkolem vychovatelů vy
vracet či dokonce zesměšňovat ty ideály, nýbrž
jen usměrňovat a opravovat je.
U Malých mají na bytě pana profesora. Ten
pan profesor je přírodopisec a zeměpisec a
o prázdninách cestuje. Před počátkem nového
školního roku se vrací s bednami nerostů,
brouků, motýlů, rostlin a nejdivnějších věcí.
To vše uvádí v úžas Petříka Malých. Ničím

4
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jiným nechce být než cestovatelem. Je správné
mu to vymlouvat? Ne, stačí mu jen vysvětlit:
„Podívej se, to není jen tak, být cestovatelem.
Pan profesor cestuje jen o prázdninách. Ve
školním roce učí studenty. Celý rok s< šetří
peníze a potom cestuje. Můžeš také být cesto
vatelem, ale musíš být hodný, pilně se učit,
studovat, abys něčím byl — a potom, až budeš
velký a našetříš si peněz, můžeš také cestovat
jako pan profesor.“
Že našetřené peníze mohou být také na vá
zaných vkladech, se může tomu nevinnému
dítku zatajit.
•

Vypravoval jeden lékař, co se mu přihodilo
za chřipkové epidemie. Byl volán k mladým
manželům, kteří byli oba nemocni. V ložnici
dvě postele, v každé jeden pacient. Na první
pohled nebylo možno rozeznat, kdo je pán a
kdo paní. Dva hladké obličeje, dvě nakrátko
ostříhané hlavy. Muž vědy chtěl být galantní
a věnovat pozornost nejprve paní. Na jednom
stolku byla pudřenka, na druhém pcpelníček.
I myslil si muž vědy, že nalezl klíč k záhadě.
Ale zmýlil se. Bylo to naopak, než se domní
val. Paní právě dokouřila cigaretu a pán se
právě dopudroval.
Příznak doby: mizí rozdíl mezi mužem a že
nou. Vypadá to, jako by muži se styděli za své
mužství a ženy za své ženství. Muži dnes vaří,
drhnou podlahy, nakupují, jezdí s kočárky a
hrají si s dětmi — to by ovšem nebylo nic
špatného — ale ženy se oblékají po mužsku,
vykonávají mužská povolání a pěstují mužské
sporty kromě kopané a rohování — a to už sc
nám méně líbí, zvláště když vidíme, jak se
mnohé studentky dávají svést takovým příkla
dem. Vzniká třetí pohlaví, které není ani muž
ské ani ženské. A když už nemáme téměř ani
zvláštních škol pro hochy a zvláštních pro dív
ky a tudíž nevyučujeme a nevychováváme ani
hochy, ani dívky, nýbrž jakési míšence a mezitvory, zdá se, že situaci zachraňují již jen ti
malí chlapci, kteří si pod okny hrají na vojáky,
a děvčátka, která si hrají s panenkami.
•

. „Jisti s některými lidmi a poslouchati, jak
žvýkají a mlaskají — i k tomu je třeba neroismu“ — řekl prý jednou básník Oiokar Bře
zina. To je snad jen upřílišení samotáře. Ale
i když ne heroismu, trpělivosti je k tomu po
třebí jistě. Bez trpělivosti to nejde. Kdyby ne
měl trpělivost otec s dítětem, učitel s žákem,
lékař s nemocným, mistr s dělníkem, byl bv
nějaký vzestup a byl by vůbec snesitelný život
iia světě? A pak nemylme se: nemáme-li ně
kdy trpělivost s lidmi, je to tím, že ji nemáme
sami se sebou.
•

Není-li Boha, má pravdu Hobbes, když tvrdí,
že není jiného dobra než rozkoš a jiného zla
než bolest, jiného cíle než vlastní prospěch,
jiné svobody než uvolnění vášní. Sobectví prý
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je základem záchovy života a je prý důsledné,
hájí-li každý svého práva na život, jak umí,
neboť boj člověka proti člověku je stav přiro
zený a mír je jen přestávka v tom boji. Ten
vzájemný boj prý by mohl vést k zničení lid
stva, ovšeip jen v tom případě, kdyby si lidé
byli rovni. A proto je třeba říkat, že rovni
nejsou a že musí být ovládáni soustavou ne
rovnosti, takže nejlépe je o lidi postaráno,
vládne-li jim tyran. Takové učení by schválil
i Luther; neboť jak jinak udržet na uzdě lidi,
kteří jsou následkem hříchu Adamova zcela a
naprosto zkaženi? A také jaká škoda, zahyne-li
nějaký milion hříšníků ve válce?
•
Svou slavnou knihu Le génie du christianisme dopsal Chateaubriand v domě své milenky
Pauliny de Beaumont v Savigny-suc-Orge.
(Henri Bordeaux, Amitié ou amour. Paris,Plon
1932. p. 115.) Tato okolnost byla podnětem růz
ných posměšků a pochybností o hloubce a
opravdovosti Chateaubriandovy víry. Víme
však, že není výjimkou, že v jednom a témž
člověku sídlí často protichůdné sklony a také
není výjimkou, že síla uměleckého tvoření
často předstihuje život: umělec čerpá z hlubin
svého nejskrytějšího a nejvlastnéjšího já, za
tím co jeho já nižší a povrchové ještě tone
v bahně smyslnosti a pozemskosti. A také je
možné, jak vykládá A. C. Jung, že umělec ne
tvoří jen z vědomí čistě individuálního, nýbrž
i z vědomí neosobního, z oné oblasti duše, kde
je uloženo duchovní dědictví předku a která
by se mohla označovat jako oblast vědomí ko
lektivního. Či jak si vysvětlíme, že duch málo
křesťanský, člověk liberální a racionalMicky.
jako bvl Jan Neruda, vytvořil nejkrásnější ná
boženskou báseň českou — Baladu horskou?
Zajisté jen tak, že ta báseň nebyla výtvorem
chladného rozumu, nýbrž vytryskla z hloubi
duše, jež v sobě nesla věčný odkaz zbožné a
milované matky a že tomu odkazu se mohl
zpronevěřit rozum, ale nikoli srdce.
Nic není snadnějšího než nalézat rozpor
mezi dílem a životem básníků a filosofů Těžší
je pochopit jej bez stínu malichernosti a zlo
myslnosti a nutno dodat: bez skryté touhy
ospravedlnit rozpory vlastní.

Jeden vysokoškolský profesor, kdykoliv
mluvil o sobě, nazýval se universitním učitetelem. Když se tomu kdosi divil, řekl: „Profe
sorem může být každý, kdo má dekret od mi
nisterstva: ale učitelem je jen ten,, kdo něče
mu naučí.“
•
Jsou tři způsoby učení. Buď se čiověk učí
sám bez učitele. To je samouk. Nebo se učí od
učitele. A to je žák. A konečně se člověk učí
tím, že učí jiné. A to je učitel. Vyučovat zna
mená také učit se. Kdo vyučuje neuče se, improvisuje — po lopatě řečeno, mlátí slámu.
A nikoho ničemu nenaučí. Naučí však ten, kdo
sám stále studuje. A umí-li profesor, umí i žák.

Slavomíra Nováková:

Oblaka

Když jsem byl mlád
chodil jsem rád
do skrytu zahrady tiše si hrát.
Tak — docela sám.
jsem mlčel a stál
a tiše jak myška jen dívala vzhuru:
oblaka bílá a velká,
tím větší pro mne, čím menši byl já,
který kradnými pohledy pozoroval,
jak rostou a divně se na sebe kupí.
To andělé stavějí hrady jsem myslel
a zatoužil tak.
až budu velký,
zde na zemi vystavět takový hrad.

Josef Zahradníček:

Slíbená věrnost

Až nám zas tentýž prach
pokryje obuv, šat i pleť,
budu-li jiná než jsem ted,
ať vyšinou se hvězdy z drah
Ať couvá měsíc přísně střeže
můj krok i hlas — ó, věz:
až uslyšíme oba jako dnes
odbíjet dvanáctou z tě věže,
já budu stejná, budu táž,
i když se měsíc s nebe ztratí,
i když snad ústa neřekla ti
téměř nic, i když se nezeptáš —

Michal Racek:

Pravdivý příběh

Věci v sobě také mají cit.
Čekal před výkladem.
Minuty jak zvony
chvěly se mu na provázcích žil,
kdykoliv je démon velkoměsta
mlžnou rukou času rozbušil

Že nemají věci v sobě cit?
Čekal před výlohou.
Kornout límce
prasklou skořepinu obličeje kryl
a nad ním lampa kašlala svůj plyn,
starý symbol sesinalých sil.
Nevěřím, že věci neměly by cit.
Čekal dole, chodník mlčel.
V meandrech
s mlhou o závod se kroutil dech.
O patro výš do křížovky parket vpisovaly
špičky střevíčku své náruživé škály.
Důkaz podávám, že věci mají cit.
Dole před výlohou
čísi vzdech se táli.
Matce doma chřestila smrt kostrou do dechu.
Ta, co měla přinést dolů útěchu,
utápěla vášeň v synkopách.

Důkaz podávám, že věci máji cit.
Ráno zatroubilo na komíny města,
kročejemi matek s dětmi bubnovala cesta.
Na výloze žaluzie, na parketách šrámy.
Dětská ruka ukazuje:
To sklo pláče, mami!

Ivo Severin:
Na rybníce v Poličce
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jiří Karen:

Píseň o návratu

Již lehce šeřilo se do zlatooa.
Já vím, já vím, právě tak pramen vytrysklý
zpěvem svým vítězným o slupky pukající klová.
Jablka zrála v girlandách,
ve stínu děcka hrála si, útlá hrdla džbánů
ojíněná a stoly prostřené a okny zpívajícími padal
zlatý prach.
Již rozednívalo se, na březích řek andělé míznaté
proutí
oklepávali nožíky stříbrnými pro zpěv píšťalek
vrbových.
Náhlá touha nedýchat, ničeho se nedotknouti

a pošeptat blizoučko u tváří uzardělých: Hle,
podzim nás na verandu zve,
měďáky lípa rozhodila a vítr temný počal dout
jako kdys v křižácké korouhve.

Byl den v závětří kde klidně zraje plod a nechvějí
se váhy.
kde slunce erb stínů lehce vytepává v plátky
zlatisté,
kde růže ve vichru a ouško od konvic i o pádu je
• jisté.

Hudolf Turek:

PítT nOVÍH(Íř

Vítr novinář padl na větev
a čechral krásu rodného kraje.
Maloval panorama zimy,
hvězdy bledly a v tichu plakaly,
hvězdy malověrné.
Vítr novinář, bratr můj,
bratr sirotků,
zvěstoval smutek bílým pěšinám
a všechny hodiny v noci chřadly.
Vítr novinář život miloval,
lidé nemilovali.
Půjdeme odpoledne jíst
krajíce jara
a hrozny sladkého času.

Slavomíra Nováková:

Sf'dcP 710 ulici

Minuty se líně vlekou
a mne rána tolik bolí!
Asi na mne zapomněli,
že tu ležím na ulici.
Zůstal jsem sám; jenom země
přijala mě měkkým klínem,
ale chladným, tolik chladným!
Pláče nebe slzou deště.
Asi na mě zapomněli,
že tu ležím na ulici.
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Libor Koval:

blzy

Teď vem ty oči v slzách vykoupané,
a v rukou svých je zahřej teplem svým,
tu slzu horkou, která zevnitř kane,
pak zachyť ve kalíšku obětním.
Ne, nedej se hned jimi zastrušiti
a láskou svou hleď úlevu jim dát,
a nezpečuj se do dlaní je vžiti,
by mohly v kráse ctnosti usínat.
Však ony dobře vědí za bdělými víčky
že projevem jsou citu bezelstným,
a zapadnou-li ve prach prosté hříčky,
přec solí života jsou, perlou zim.

Vlad. Vondra:

Stín

Jděte,
jděte,
jděte hřímat, volat
za čímsi, čeho v světě nikde není,
vy blázni ve vesmíru polapení,
jděte jen, pyšní na své ploché hříchy,
jděte, vy slavní pro svou slávu!
Však jděte dřív, než svět se zhroutí,
než na vás bude zase vzpomenouti,
že cosi je, oč prosit byste měli:
květ rozevřený a písnička včelí,
svět udivený a cesta neskončená,
rozcestí a Cosi beze jména.
Dálka,
jen dálka a hvězdnaté plání —
snad život
a snad umíráni.

Zdenka Machová:

Podzimní nálada

Ó ty kouzelný podzime,
vy měsíce mlh, šedých závojů a mraku,
které valíte se tak nízko,
že se téměř korními a věží dotýkáte,
měsíce mizivých rán a dlouhých večeru,
jak sytíte oko malíře,
jak rozechvíváte struny citu básníka.
Je úchvatný pohled na zem,
jež pokryta mořem barev spadlého listí,
ukládá se k spánku.
Ty jsi to, podzime,
který zhojíš rány země, vysílené a vyčerpané.
Tvé mlžení je balsámem,
tvé listy hebkým měkkým obkladem,
a řeč, kterou mluvíš je tichá, skromná,
jen vítr občas pohrozí létu.
Jak krásné jsou věže Prahy za mlhavých rán
jak velebné jsou stíny lesních velikánu
za podzimních soumraku.
To vše je dílem tvým, kouzelný podzime,
pohádko pohádek.

DOMINIK PECKA

JARNÍ SONÁTA
ru

STUDENTSKÝ ROMÁN

III.
ŽAČKA

i

Od podzimu chodí Mira do studentských tanečních
hodin. Říkají jí tam Polárka. Neví se, proč. Kromě ní
tam přece svítí mnoho jiných třpytivých a vábných
hvězdiček. A je tam veselo. Hudebníci, kteří hrají,
jsou hoši ze septimy. Jsou to hráči neúnavní, sotva
dohrají k tanci, už jako mezihru či vložku spouštějí
nějakou písničku. Kdo má u nich oko, může si také
poručit, jakou mají zahrát. Oko mají ovšem jenom
hvězdičky. Ty si smějí poručit. Ostatní bytosti, zvláště
nehvězdičky, si smějí jen přát, co by se mělo zahrát.
Blíží se jedenáctá — přestávka, poněvadž pan ta
neční mistr musí svlažit své vysychající hrdlo. A hle,
i Polárka jde zkusit štěstí, přistupuje k pianistovi,
potichounku mu něco neuměle předzpívá. a za chvíli
již zní ta píseň sálem:
A já pořád, co mě má hlavička pobolívá,
a já pořád, co mě má hlava bolí?

Ačkoliv je přestávka, všecky hvězdičky i se svými
měsíčky se hrnou do sálu v domnění, že tanec již se
opět začíná. Ach. jak stojí zklamáni! Melodie není do
tance! Je divná, tesklivá. Hněvivě se dívají na pia
nistu a ostatní hudebníky, co to hrají za nesmysl, jsou
úchvatně třpytivé i v tom hněvu — Polárka se směje
opřena o hranu piana. Směje se jejich zklamání,
směje se, vždyf to hrají její písničku. A hudebníci
opakují:
---------- má panenka zapomíná ...

Dohráno. Polárka již nebude tančit. Odejde. To jest
již její hodina. Opouští hudebníky, chce odejít do
přední místnosti k tetě, setká se však s tanečním
mistrem, který řádně posilněn se vrací k dílu. A ten
dobrý muž si zamlouvá Polárku pro poslední, rozchodný kousek. Vypadá přitom hrozně komicky, jej.
on má takové náramné břicho, jakpak by mu mohla
odříci, ovšem musí poprosit tetu, vždyf už to nebude
dlouho trvat — tu chvilku-----A když se blíží konec, vyhledává si ji taneční mistr
vypocující poctivě dva džbánky piva, jimiž se před
půlhodinou posílil, nabízí Polárce rámě, dává hudeb
níkům znamení k poslednímu kousku:
•

— naposled, naposled
rozvíjí se srdce tvého květ —

tak přizvukují tančící páry. Hvězdičky se točí, div
že se nerozletí do světového prostoru. A Polárka div
že nepukne smíchy, když vidí, jak se jejímu taneč
níku náramně nadhazuje břicho.
A potom se zamračí nebe polární, neb přísná teta
vytýká cestou do šatny, že se chovala nepěkně, roz

pustile, neslušně, nevzdělaně, přemrštěně, pohoršlivě
a kdovíjak.
To se rozumí, že se to vícekrát nesmí opakovat, aby
něco zpívala hudebníkům, to se dělá na venkově, ane
bo aby si z tanečního mistra dělala šašky.
Avšak, hle, již konec kázání, neb přistupuje septimán Holina a prosí tetu za dovolení, aby směl vy
provodit dámy. V tom doprovázení je neúnavný, ale
Miru to nebaví. Holina zapřádá hovor, ale teta musí
odpovídati za Miru. Ostatně k Adamům není daleko.
Jeli by jinak autem. Jen málo kroků kolem městských
sadů dolů k řece a již jsou u vily.
Holina se poroučí a přeje dobrou noc. Teta otvírá
branku a rychle jde k hlavním dveřím, aby tam roz
svítila. Na okamžik stojí Mira sama s Holinou. Chce
mu podat ruku na rozloučenou. Tu vidí, že Holina se
jaksi divně postavil: měsíc mu ozařuje tvář se strany
a jeho nos, beztoho již dost veliký, je nyní ještě větší,
Miře se zdá. že větší nežli mohl míti Cyrano de Ber
gerac.
I směje se Mira a zatím co teta rozsvěcuje ve vesti
bulu, vystupuje na schodek, jen tak tak že odolává
pokušení zatahati ho za nos a praví:
— Jste roztomilý, děkuji vám za doprovod, pro
miňte, byla-li jsem protivná, vím to. že jsem skoro
nic nemluvila, přiznávám se. neposlouchala jsem vás,
viďte, že mi promíjíte?
Neodpověděl, jen smutně hlavu sklonil.
Vestibul již zářil. Mira zavřela branku. Dávala po
zor, aby to nebouchlo. Měla dojem, že by to Holinu
zabolelo. Chvíli zůstala tiše naslouchajíc, odchází-li.
Neodcházel, ještě tam stál jako bledý, zkamenělý stín
— ubohý Cyrano!
2
Druhá konference dopadla špatně pro Miru. Ztratila
vyznamenání. Nejhůře bylo s latinou. Komposice ne
dostatečné, ústní zkoušky podprůměrné — tak
zněl úsudek třídního.
Výsledek byl. že teta svedla všecko na ty nešťastné
taneční hodiny, v nichž se Mira nebavila a teta nu
dila, a že pan Adam požádal Juliána. aby pomáhal
Miře v latině.
Den nato vyzkoušev Reného vešel Julián do malé
ho, bílého pokojíku Miřina. Představili ho tetě a po
sadili do velikého fauteuilu. Mira rozevřela svého
Ovida a našla místo, které měli uloženo. Teta seděla
u okna a probíral se hromadou módních časopisů.
Později poznal Julián, že se nezabývala ničím jiným,
než že vymýšlela šaty pro Miru.
A Mira překládala pomalu hlasem školácky jedno
tvárným a skoro naříkavým. Julián pomáhal seřaditi
slovosled, najiti podmět, určití akcent.
Tak i|plynula první půlhodina. Dosud nepohleděl
Julián své žačce do tváře. Viděl jen její ruku polcže-
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nou na stole. Ta ruka se chvěla a skandovala s Ovidem — podobna bezkřídlé hrdličce, která by ráda
vzlétla k nebi.
Když dopřekládala, ruka se svezla se stolu a uklid
nila se. Julián po prvé pohlédl na Miru. Z obláčkň
světlých, bujně zvlněných vlasů vyzíraly na něho
plaše ebenově černé oči. A vzápětí se přikryly víčky,
jež se zdála těžká, a zlaté, dlouhé řasy se chvěly
na nich jako paprsky slunce.
Toho dne se vrátil Julián domů s duší zjihlou po
znáním čehosi nesmírně sladkého. Zdálo se mu, že
jest vytržen do vyššího světa, přetvořen v jiného člo
věka, a cítil, že se v jeho nitru zachvívají struny,
o nichž nevěděl. Ach, byl dosud opravdu jen ubohým
nevědomcem. Láska, krása, cit, myslíval si, to jsou
jen slova, hodící se básníkům, aby mohli v nudných
verších řečnit o všem a o ničem, ale v nich a pod nimi
se neskrývá nic. Nyní se mji zdálo, že jsou skuteč
nosti, jichž nelze vyslovit, skutečnosti krásy a citu,
převyšující všecky představy.
I počal se Miry bát. Právě neprostřední blízkost a
občasné osamění s ní ho naplňovaly pocitem, který
byl směsí ostychu a nejistoty. Nikdy by nebyl tušil
a věřil, že něco tak něžného může mu náležeti v urči
tém smyslu a v určitých okamžicích tak, jak nyní
cítil, že mu náleží. Byl tu ovšem jen učitelem. Ale
musil si přiznati, že vkládá do svých slov, čeho by
nikdy do nich nevložil, kdyby byl seděl s tupým syn
kem nějakého uzenáře. Vkládal tedy něco do svých
slov. Aby se zalíbil? Aby se zdál moudrým? Aby udi
voval důvtipem? Nevěděl sám přesně. Způsob, jak
opravoval chyby Miřiny, shovívavost a měkkost v hla
se — vše ho prozrazovalo více než si mohl myslit.
Uvědomoval si to obyčejně až doma. Chtěl zasednout
k práci a nemohl. Duchem byl u Miry a chtělo se mu
zavřít oči a vyvolat si její obraz a oddat se sladkému
kouzlu její osobnosti.
Cítil tak znenáhla, že se stává zajatcem své žačky,
že na ni musí myslit, i když nechce. A když přichá
zela, když se ukláněla. když divně vláčným pohybem
židli ke stolu přitahovala, a když ji cítil tak blízko
a mohl pozorovati chvění jejích víček s dlouhými
brvami, nořila se z jeho nitra otázka: Budeš ty mým
osudem? Nevěděl sám. proč si otázku takto formulo
val. Snad to někde četl. Snad se nikdy nezprostil po
citu své chudoby a nízkosti. Snad že ho oslňovaly go
belíny a zrcadla v domě Adamově. Ach, Mira byla
tisíckrát krásnější, když byla vzdálena, když hrála
za několikerými dveřmi Jarní sonátu a když se jen
občas mihla salonkem jako bílý stín.
A pak ještě jeden rozdíl: Mira s tetou byla jiná
než Mira bez tety.
Za přítomnosti tetiny se chová Mira pěkně, vážně,
slušně, vzdělaně, skromně. Odejde-li teta na chvíli,
hned tu máme jinou Miru. Skočí k budíčku, natáhne
jej, aby zazvonil, a zvolá: Zvoní, přestávka! Bouchne
Ovidem, protáhne se a pak mluví, mluví, nemůže se
namluvit. A Julián zvídá, že právě dočetla Pohádku
máje, že ten Ríša je vlastně náramný darebák, že
Dr Bureš je prima profáček, že ano, že už se těší
na svátky, přijede strýc Leo, chodí do tanečních
hodin, ale to jen tak kvůli kamarádce, víte, té s tím
zeleným baretem, ano, ale horší je. že bu<|e musit
k zubaři, ano. ach. nechat si vrtat zuby —
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A Julián poslouchá s úsměvem shovívavým a trochu
ironickým.
Za dveřmi se ozvou tetiny kroky. Konec spanilého
žvatlání. A Mira si myslí, že na jednom neštěstí nikdy
není dost: teta jde a on si myslí, že jsem husa. Rychle
sebere pohozeného Ovida a již skanduje, tentokrát
celým tělem:
Sanctius his animal mentisque capacius altae
Deerat adhuc, et quod dominari in cetera posset.
Natus homo est...

Doskanduje a překládá. Při tom čmárá po papíře.
A než jsou hotovi, už má ilustraci: Ovid jede na koze
s baťohem na zádech. Na rozcestí ruka: Do Tom.
Dole nápis: Weekend.
Ano, bylo by to bývalo vše velmi krásné, kdyby do
toho nebyla vlezla ta nešťastná psaníčka. Jednou,
když teta odešla a Mira třískla Ovidem. vyletěly
z něho dopisy. Julián se rychle shýbl.
— Nějaká psaníčka — zamilovaná, že? tázal se.
— Ach, ještě jsem to ani nečetla, pravila Mira lho
stejně. Jeden hlupáček z vaší třídy mi to posílá. Bom
barduje mě svými naivnostmi. Můžete si to přečíst.
Roztrhla obálku a podala psaní Juliánovi.
A Julián četl:
Ignoto, ty dobře víš, že jsi krásná, že jsi květ...
a co chce květ? Chce dáti med? Chce být utržen?
Chce omámit vůní? Jsou, Ignoto, květy, jejichž vůně
je těžká, až z ní hlava bolí a srdce stůně. Jsou, Ignoto.
květy. které mají prašulky těžké žlutavým pylem.
Jsou, Ignoto, květy, jež mají žíznivé blizny, a na dně
kalichů jejich voní med. To vše vím. Ignoto, a vím,
že jsi květ.
To bylo v květnu života mého. V oku mém hořela
touha. Byl lásky čas. Ty, Ignoto, nevtisklas polibek
na moje rty, ó, kudy jsi bloudila tenkrát? Ty ses
mihla jako stín zemřelého, tys splynula s mlhami,
dříve než jsem mohl zlíbati lem tvého šatu — Ignoto!
Jsi ztracena. A přece vím, že jsi krásná. Tvá slova
jistě zvoní jak stříbrné rolničky tichou zimní kraji
nou. Tvá duše je smutná a krásná, tvá duše jde ne
slyšně za mnou jako stín Eurydičin za milujícím Or
feem. A přece jsi daleko, kdesi v podsvětí, a já ne
mohu k tobě. Charon mě odhání od své lodice a Ker
ber hledí na mě zlýma a strašnýma očima. A přece
si jdu jen — pro květ.
Ignoto, věříš, že i po pláči za mrtvé a po slavném
rekviem může někdo žít? Věříš, že zářící, mladý
Foibos může vyjet s ohnivými oři na zamračené nebe?
Věříš, že po dusném a zoufalém večeru může být. já
savé sváteční ráno? Věříš, že z holých a mrazy a
větry ošlehaných ratolestí může za březnového jitra
vypučet květ žlutý jak zlato? Já věřím a přísahám
ti, že to vše je možno, dáš-li mi jedinou z růží, které
máš ve vlasech.
A nedáš-li a nepřijdeš-li, budu sedat u páchnoucí
řeky a budu se dívat, jak po její hladině plují oleje
z nečistého města a září všemi barvami vidma a budu
mít v srdci jen krvavou vzpomínku, bolestnou touhu
po tobě...
A budu si přát, aby tajemná postava stanula za
mnou, uchopila mě za vlasy a táhla někam dozadu,
a nebudeš-li to ty, budu si přáti, aby to byla Smrt —
To psal Miře Juliánův spolužák. Karel Morávek.

kterému ve třídě říkali Konsul. Julian dobře znal
jeho písmo.
Byl malý, kudrnatý, rezavý. Kdekdo se mu posmí
val. Nikdo neměl více přezdívek než on. To proto,
že se zlobil, když mu dávali jména. Říkali mu Konsul,
poněvadž vykládal, že bude konsulem. Jugurtha, pro
tože vyslovoval th a ne Jugurta, jako druzí, když četli
Sallustia. Thersites, protože byl nejošklivější z třídy.
Kudrnáč, Střapoň, Pačesatec. Absolon — byly pře
zdívky, vztahující se k jeho kudrnaté hlavě.
A mohlo se mu také jinak říkat. Bylo dost divné,
že mu neříkali Chaplin. Mohlo se inu tak říkat, ne
snad jen proto, že nosil plandavé kalhoty a rozšmaťhané boty, ale proto, že každý se mu smál — a on
byl nešťasten.
Žil bídně. Rodičů neměl. Ujal se ho strýc — chudý
švec v předměstí. Kdo pohlédl na Konsulovy ruce,
mohl tušit, že jeho údělem není jen seděti na poře
zané školní lavici, nýbrž i dřepět na verpánku, smolit
dratve a flokovat podrážky. Že Konsul roznáší pod
večer spravené boty, nebylo tajemstvím. A přece měl
Konsul duši vznešenou — snil přece o tom. že bude
jednou bydlit v krásném paláci v Rio de Janeiro,
v paláci se zelenými okenicemi a bude se dívat, jak
plují lodi k východu. Snil o tom — skutečnost byla
zatím jiná. Konsul ševcoval a hladověl.
Něco si vydělal, byla-li francouzská úloha. Vyráběl
letáky pro půl třídy — kus za dvě koruny. Vědělo se
skoro vždycky, jaké bude thema: článek nej častěji
opakovaný, báseň nejpečlivěji rozebíraná. Bylo dosti
těch, kterým nevoněla franština a kteří měli dvě ko
runy. Těm dodával Konsul své výrobky. Dovedl pat
nácterým způsobem rozebrati Hugovu báseň L’enfant
grec. Patnáct rozborů napsal na patnáct lístečků ne
větších, než je navštívenka, písmem drobounkým, a
přece zřetelným. Za dva večery to dovedl. Vydělal
30 Kčs. Jeho odběratelé pohodlně opsali úlohu z ela
borátu skrytého v rukávě nebo pod pijavým papírem.
A přitom ještě s ďábelskou radostí se ohlíželi dozadu
na Konsula, jak je červený a jak se potí vyráběje
šestnáctý rozbor Hugovy básně, hledaje nová slova
a nové obraty, jakých nebylo v patnácti předcházejí
cích rozborech.
Vybrav po škole své honoráře šel Konsul rovnou
na náměstí a tam si koupil salám na půl metru. Půl
ho snědl, než přišel domů.
Avšak ideálem jeho života nebylo toliko bydlit
v Rio de Janeiro a jisti dobré salámy.
Konsul se zamiloval. Napřed jen všeobecně. Slyšeli
i on pískání čížků, poskakujících ve větvích smrčin.
Slyšel i on dívčí smích, zvonící v šeru za řekou. A
dlouho mu bylo, jako by něco hledal — hned ve stínu
par, hned v dálkách nejzazších. Básníci mluvili o ta
jemství lásky. Ze žároviště snů stoupal sladký přelud
do výše. Byl utkán z měsíčního svitu a posázen dé
manty třpytnějšími než slzy nejkrásnějších očí. Pře
lud? Ne, skutečnost. Konsul se aspoň tak domníval.
Neměl rád dívky v gymnasiu. Mnoho mluvily. Pořád
by jen tancovaly. V přestávkách do sebe cpaly. Byly
nadřené z dějepisu. Po vyučování si natahovaly pun
čochy. Měly tlusté nohy a neučesané hlavy. Vřískaly,
,• když se něčeho lekly. Tyto a jiné vlastnosti jejich
byly příčinou, že Konsul chodil kolem nich mlčenlivý
a pyšný jako hidalgo zašlých dob nesa v duši sen

luznější než mohli vzbudit tito hluční tvorové, scho
pen občtovati mu své srdce v trojmoci lásky.
A přece — jednou ráno se setkal u školy s dívkou,
které si nikdy dříve nevšiml. Tvář sladká, až to v duši
zabolelo. Krok lehký', stvořený pro jinou zemi. Chvat
sotva znatelný. Šelest šatu rozevlátého chůzí a větrem.
Toho dne se zdálo Konsulovi, že jeho prsa jsou na
vždy probodnuta dýkou lásky. Byla to bolest z bod
nutí. Ne slast z opojení. Vidění se již neopakovalo.
Touha rostla. A hvězdy lhostejně plály na nebi ledo
vě chladném. Hledíval k nim ze své podkrovní svět
ničky mysle na tu, která byla ta pravá a kterou
spatřil jen jedinkrát. Toulal se za tmy předměstím
násobě v svém nitru bolest trpkostí samoty. A po čase
jí počal psát dopisy. A jeden z nich právě četl Julián.
Četl — a mlčel.
A mezitím roztrhla Mira obálku druhého dopisu u
začala sama nahlas číst:
Slečno,
slyšel jsem o Vaší nemoci. Snad je i příčinou, že
jste můj poslední list buď nedostala, buď nemůžete
odpovědět. Či jak si mám vysvětlit Vaše mlčení?
Byla jste nezvykle bledá již tehdy, když jsem
s Vámi naposled mluvil. Byl to symptom vážné cho
roby? Než odříkám nějakou nutnou frázi, mám Vám
říci, jak ostře se mi to vrylo v duši, když jsem
slyšel, že jste nemocna? Já posílám svou duši k ble
dým Vašim lícím, na ono místo, kde trpíte. Na
návštěvu posílám Vám svou duši. Nepřinese Vám
květů ohnivých, jež rostou jen pod jižním nebem,
vždyť v jejích zahradách rostou jen tvrdé, osinaté
plody kakostu. S prázdnou přijde má duše, ale bo
lestí zdrcená, protože trpíte. Ale ať se ještě napojí
hořkostí ze studny Vaší bolesti — ať je mycí hou
bou schopnou vssát do sebe poslední kupku z ka
licha Vašeho utrpení. Viďte, že nezaženete mou
duši?
Mira nedočetla. Smíchem se kuckajíc padla do židle
a mávala dopisem ve vzduchu.
— Tohle je k prasknutí! Zůstanu dva dni doma, že
mě bolí hlava a ten přítelínek už se chce proměnit
v mycí houbu a vstřebat mé bolesti. Já prasknu!
Potom otevřela geometrii, vytáhla odtud jiný dopis,
již otevřený, a tázala se:
.— Chcete si ještě poslechnout dojemný rozhovor,
který jsem měla s tím pánem v den své těžké nemoci?
Pozor, přečtu vám jej! On totiž si ten rozhovor vy
myslil a mně ráčil poslat A četla:
Je večer, já sedím v polotmě, venku slunce již za
padá. Vy se přibližujete potichu ke mně, ale já vás
téměř nepoznávám.
Já: To jste vy?
Vy mlčíte a díváte se na mne.
Já: Máte tak lehounkou chůzi, že vás člověk skoro
neslyší, když přicházíte. Ale já vám nebudu lichotit.
Vy chvějíc se: Jakou tu máte zimu!
Já: Skutečně! Ostatně bývá tu teplo jen ve svátek.
A je to tak lépe: když je teplo, člověk myslí tak
zbrkle — já však chci chladně uvažovat.
Vy: Vidíte, jak ráda bych rozehřívala vzduch vaší
chladné světnice, ale já nemohu, nemohu ... A kdy
bych to učinila, bylo by tu tak mile a příjemhě, pratda, ach ovšem, ale jak dlouho? Venku mrzne, ostrý
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vítr dere se okny dovnitř — když je tu zima, at je tu
zima pořád!
Já: Pod mými okny roste jabloň, vidíte ji?
Vy: Ano.
Já: Myslete si, že je to jabloň z Grimmovy pohádky
Zlatý pták!
Vy: Už si to myslím.
Já: Řekněte tedy, že na ní porostou zlatá jablka.
Ale vy je nebudete trhat, poněvadž se bojíte, abyste
nespadla se stromu. Lépe netrhat než trhat. Ať si je
pobere zlatý pták! Chci však býti k vám spravedlivý.
Je-li ta jabloň slabý stromek s křehkými větvemi,
lépe je netrhat. Zákrsky mívají sice také pěkná
jablka —
Vy: — ale co je po tom, když jsou to zákrsky.
Ovšem takhle mít silný, rozrostlý strom----- —
Já: Mně je smutno.
Vy: Jako byste mě neslyšela.
Já: Jak rád zapustil bych kořeny hluboko, jak rád
rozrostl bych se široko, ale slunce, slunce, nemám
slunce!
Vy: Kdybych já vám zasvítila na vašem nevlídném
obzoru, jakou byste měl jistotu, že svítím světlem
vlastním a že nejsem jen mrtvým zrcadlem, studeným
a vlastního světla nemajícím, jako ten svědek lásek
tisícerých, měsíc?
Já: Máte pravdu. A poněvadž v mé jizbě bude po
řád zima, já budu pořád čekat na své slunce. Vy jste
planetou mojí nejbližší! Já vás miluji, protože bez
vás je tu zima. Vy však nechcete vztáhnout ruku po
zlatých jablcích, či myslíte, že jsou jen pozlacena?
Jak vám mám dokázati svou ryzost? Kéž byste mi
uvěřila! A neuvěříte-li, budu smuten, nic víc, nic víc,
propustím vás z chladné své jizby tajnými dveřmi,
aby nikdo se mi nesmál... Jen smuten budu.
Vy: Těžko je se rozhodnout.
Já: Vše je ve vaší moci.
Vy: Ráda bych vám věřila.
Já: Děkuji vám! Budoucnost? Já budu čekat s oči
ma upřenýma v dálku, nejdete-li...
Vy: Slunce jest již krvavé a veliké. Je čas. abych
šla.
Já: Jak chcete. V ničem vám nebudu bránit. Navštívíte-li mě, budu vám vděčen.
Vy: S Bohem!
Já: Ani ruky mi nepodáte?
Vy s úsměvem mi podáváte ruku: Když tedy
chcete...
A odcházíte. Venku slunce veliké a krvavé padlo
za hory.
Já klesám volaje: Slunce, slunce, slunce!
Mira četla dialog přetvářejíc hlas. Dočetši hodila
dopis na stůl, vyhoupla se na pohovku a zalykala se
smíchem.
Dopis ležel na stole dosti blízko Juliána. Snadno
mohl přečíst podpis: J. Holina.
To psal Holina. Juliánovi bylo pojednou hořko
v duši. A Mira zvážněla, když viděla, že se tomu ne
směje. Sklonila hlavu jak dítě přistižené při něčem
nekalém. Sebrala listy Holinova dialogu a vkládala je
do obálky zvolna ... zvolna.
Julián neřekl nic, vstal a chystal se k odchodu.
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Když již se blížil ke dveřím, přistoupila k němu Mira
s hlavou stále sklopenou a tázala se ho tiše:
— Myslíte si o mně něco zlého?
—- Ne řekl Julián. A řekl to tak pevně a krátce, že
ji to až zamrazilo. Pravila:
— O ano, myslíte si něco zlého. Myslíte si, že jsem
nějaká — koketa.
— Nemyslím si to, ale je mi líto těch hochů.
— Já jsem vám to neměla číst, že ne?
Julián mlčel.
— Vy mnou pohrdáte, vidíte, já jsem věděla, ach,
já jsem to tušila, že vás urazím, já — ano, já jsem
špatná, ale já, já jsem vám chtěla ukázat, že — že —
Zadrhlo se jí v hrdle, obrátila se rychle a utekla.
Julián si vyčítal, že jí neměl dávat najevo, co si
myslí. Pravda, takto si ji nepředstavoval. Netušil, že
by se dovedla vysmát něčím citům. To nebyla Mira —
Bylo mu, jako by jeho vlastní cítění zesměšnila. Bylo
mu, jako by ho někdo zpoličkoval.
Stál ještě chvíli. Mira se nevrátila.
Učinil poklonu tetě v saloně a odcházel smutně.
3

Mira byla již ve své ložnici. Na kousíčky roztrhala
Morávkovy i Holinovy dopisy a rozmetala je po zemi
dusíc pláč i hněv. Hlavu měla plnou krve a srdce na
puknutí. Z prsou se jí vydral táhlý vzlyk, schoulila
se do rohu pohovky a plakala.
Kapešníček byl brzy prosycen slzami. Mira nebyla
plačtivá, ale dala-li se do toho, stálo to za to, poně
vadž v takové chvíli vstupovaly jí do duše i jiné
bolesti, které se dosud někde skrývaly jako zakuklenci, strhovaly své masky a šklebily se syrově a
krůtě. To proto, že neměla matky. Hloupé guvernantky, které ji vzaly, než šla do gymnasia, byly jí do
duše protivné. A neměla přítelkyně kromě staré Zu
zany. To byla služka. Uměla pěkné modlitby. Měla
nebeklíč a v něm svaté obrázky. Vykládala jí o Pánu
Ježíši. To bylo krásné. Ale stará Zuzana umřela. Mira
neměla nikoho. Tety se bála. Nikdy k ní nepřilnula.
Nikdo ji nepohladil. René by se chtěl jen rvát. A ta
tínek neměl pro ni kdy. Mluvíval vlastně jen s tetou.
Co mu teta řekla, tomu věřil. A podle toho si počínal.
Vyplísnil Reného, napomenul Miru a šel. Poslední
věta vždy stejná: poslouchat tetu. Vypadalo to, jako
by cílem života lidského nebylo nic jiného než po
slouchat tetu. — V tom je vaše štěstí, dodával vždy
vážně. —
V takových chvílích plížila se Mira do salonu, roz
svěcovala tam lustr a dívala se dlouze na portrét
krásné paní, která měla vlasy z dvojího jantaru.
— Proč jsi mi umřela? tázala se s bolestnou výčit
kou. Proč? Nemám nikoho, nemám nikoho, opakovala
si do nekonečna, jako by v těch mučivých slovech
nalézala útěchu. Proč je ten svět tak smutný? Proč
nemůžeme býti šťastni? Proč se tu trápíme?
Vyplakavši se počala Mira přemýšlet a trápit se
výčitkami. Teta jistě něco zpozorovala. Možná, že za
chvíli přijde. Napřed bude vyzvídat, potom bude mít
všeobecnou přednášku o pořádku, slušnosti a dobrém
chování a nakonec prohlásí, že Mira má tvrdou hlavu
a že to takhle dále nepůjde.

Ku podivu, teta nešla. Snad si ničeho nevšimla. Tím
lépe.
A viděla nyní Juliána, jak odchází v rozpacích a
jak se chladně, ano, jistě chladně uklání. Co si
myslil? Že nestál o takovou komedii, neslušnou kome
dii. Možná, že má rád toho hloupého Holinu. Jak to
řekl? Je mi líto těch hochů. Vždyť jim nechtěla ublí
žit. Ani vlas mu nezkřivila. Kdo za to může, že to
jsou takoví blázínkové? Měla jsem si ta psaní dát
za rámeček a ozdobit si je stužkou? Nebo odepsat
něco naivního či nepravdivého? Ne, ale neměla je
zesměšňovat. To je pravda. Posmívala se opravdovým
citům a upřímným slovům. A to se nelíbilo Juliánovi.
Nemohlo se mu to líbit.
Proč jen četla ty dopisy? Nyní to vidí a uznává:
bylo to nepěkné, hrubé, nelidské. Ach, proč je raději
hned nespálila, aby vůbec ani pokušení neměla je
číst někomu? Vždyť toho Morávka ani nezná. Nikdy
s ním nemluvila. Holina jest jí lhostejný, to je jisté.
Mohla mu to nějak naznačit. Nebo přímo říci. Mohla
mu říci, aby jí nepsal. Mohla mu vrátit dopis neote
vřený. Mohla jej spálit, hned když jej přečetla. Ano.
to vše mohla učinit. Ale neměla se tím bavit. Pravda,
musí si to přiznat: trochu jí to lichotilo, že je někdo
okouzlen, že na ni myslí, že po ní vzdychá. Proto si
ty dopisy schovala, i když se jí zdálo, že jsou naivní
a pošetilé. Lichotilo jí to! To je pravé slovo! Cekala
na to. chtěla se bavit myšlenkou, že někomu mate
hlavu, že kvůli ní dělá někdo hlouposti. Chtíc nechtíc
si to musí přiznat.
Julián se urazil. Proč mu to četla? Aby ho poba
vila? Dala si prašpatné vysvědčení. Ukázala jen svou
prázdnotu. Neměla nic vlastního, čím by mohla upou
tat, proto šla na trh s tou cizí troškou —
Aby se pochlubila? Bylo to ctí. že jí psal člověk,
jehož si nemohla vážit? Co si pomyslil Julián? Urazil
se, toť jisté. Byla příliš důvěrná k němu — ne. drzá,
tak to musí nazvat. Což nemohla užít té chvíle k rozuraějšímu a pěknějšímu hovoru? Prozradila jen. že
je hloupá, strašně hloupá husička. která zasluhuje
jen pohrdání, nic více a nic méně. Co jí to jen na
padlo? Všecko si zkazila. Jak ho nyní přesvědčí, jak
mu dokáže, že není taková, jak by si snad mohl
myslit? Bude se nutit do vážnosti, důstojnosti, rozum
nosti. a on pozná, že je to jen komedie a bude jí
pohrdat ještě více. Řekne mu. aby prominul, že se tak
nepěkně chovala, a on si bude myslit, že hloupost chce
napravili přetvářkou. Bude jí pohrdat. Všichni jí
budou pohrdat. Dozví se to Holina. Zanevře na ni.
Pomstí se jí. Poví to hochům ve škole. Budou na ni
prstem ukazovat. Ach. co to vyvedla! Co to vyvedla!
Chtěla udělat dojem, to je to. Tak jej udělala. Po
řádný. Teď to má. Je hloupá, drzá, směšná.
Když ten Holina psal takové nesmysly! Nedalo jí
to. aby si z toho neudělala smích. Dráždilo ji to zrov
na. To jsou výmluvy. Když on neměl rozum, mohla
jej mít ona. Mohla ukázat svoji povýšenost, ale jiným
způsobem. Už je pozdě. Teď muže chodit jak spráska
ný pes. Urazila a zarmoutila člověka, který jí byl
milý a na jehož úsudku jí záleželo nade vše. A když
on je takový Numa Pompilius. takový strašně ko
misní, takový zdvořilý a správný, takový pan učitel!
Račte to opakovat, to není správně, přečtěte to laska

vě znovu, dovolte, slečno, protiva je, Bože můj, sladká
protiva, vždyť ho chtěla trochu rozházet, nic víc, a
vtom se jí namanul ten mizerný dopis, a to je celé
to neštěstí. Nic se jí nepodaří, všecko si |M>kazí, je ne
šťastná, nešikovná osobička —

4
Dlouho tak seděla a nepozorovala ani, že venku je
bouře. Zadul vítr, otevřelo se okno. Útržky dopisů
povyskočily.
Mira přistoupila k oknu, aby je zavřela. Zůstala
tam chvíli stát hledíc, jak se klikatí na obzoru blesky
a jak se střech lijí proudy vod. Pojednou viděla, jak
černý krytý kočár ujíždí silnicí. Poděšené koně jen
velikou námahou zoufalého kočího byly udržováni.
Ten kočí byl zahalen v černý nepromokavý plášť,
jehož kapuce dávala tušiti ostré rysy a zlé oči.
A když znovu šlehl blesk a jeho koně ještě více
poděsil, jeho zakuklení bylo podivné a hrozné. Mire
bylo líto těch koní, jak trhali hlavami frkajíce a smý
kajíce povozem se strany na stranu. — A z okna
toho černého kočáru vyhlédla tvář bytosti, tvář
mrtvolně bledá jako tvář přeludu, a ta se ihned scho
vala při novém zablýsknutí a hlučném zahřmění.
Kdo to byl? Muž či žena? Míře bylo úzko a chvěla
se. V hlavě jí bušilo, a i když odstoupila od okna,
zjevoval se její mysli znovu ten tajemný kočár, ve
zoucí bledou, bojácnou bytost, muže či ženu — ach,
oboje mrazilo. A opět se jí zjevoval ostrý profil za
kukleného kočího, trhajícího opratěmi.
Musila však opět k oknu. V dáli bylo dosud vidět
obrysy vozu, koně však šli pohřebním tempem a
Miře se zdálo, že vezou bytost s mrtvým srdcem —
Posbírala útržky dopisů a spálila je v plameni
svíce.
Přemožena bolestí klesla do pohovky a oblečena
usnula. Zmítaly jí těžké sny. Kmitající blesky, černý
vůz, řízený příšerou, vzdálený hukot vod. Julián
v černém šatě s pohřební svící u okna. Stojí tam a
hledí do zahrady. Mira k němu přistupuje potichu
a táže se ho hlasem pokorným a tichým:
— Který je váš záhonek?
,
A on jí odpovídá nepohlédnuv na ni:
— Můj záhonek je všude, kam naplivnu.
Hrozný je Julián. T praví mu Mira hlasem ještě
pokornějším a tišším:
— Pojďme raději na zelenou louku, to je krásný
zelený koberec a měsíc tam svítí teskně a sladce!
A on jde s ní jak černý stín a vypravuje jí, jak
cestoval Východní Indií, vypravuje jí o neznámých
a záhadných lidech a věcech, jež spatřil v dáli, a jí
připadá, že prozrazuje i skrývá před nf příčiny svého
velikého smutku.
Přicházejí k potůčku. Julián jí podává ruku, aby
mohla přeskočit příkop — a tu se teprve setkávají
jejich oči. Jeho pohled jest jak záblesk ocele. Tu
měsíc zachází za malý mráček a jakýsi stín tajemný,
snad z dalekého východu přinesený, míhá se kolem.
Něco opojného je ve vzduchu — a oni jdou mlčky,
snad aby neprobudili sladkost nebezpečenství — za
kletý pramen žití.
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Reminiscence z Bruntálu
Copyright by Úsvit, komuniké zvláštního dopisovatele Molybdéna.
V srpnu 194? se sjeli v bruntálském semináři
zástupci SK A, re presentující jednotlivé ústavy
z celých Čech a Moravy, kteří se věnovali ve
čtrnáctidenním kursu jak duchovnímu vzdě
lání, tak kýžené rekreaci.

Černé ticho. Dlouhá chodba chladného semináře se
chví strachem. Sotva viditelný proužek světla, vychá
zející ze skulinky klíčové dírky dveří, se na okamžik
zatměl. Jako pod stiskem neviditelného fluida se ote
vřely s bezhlučným vrzotein dveře a nevyzpytatelná
silueta se sklonila k prahu. Temně tlumené zahara
šení, obrácený postup a plánovaný ústup. Klap, klap,
šustí speciálně sestrojené střevíce, v civilisovaných
zemích nazývané papuče. Vtom slyš, prásk, prásk.
Podívej se, plamen. Zachvěj se, smrtelný výkřik. Bosé
nohy v papučích se jen klepou. Krev tuhne v žilách,
protože je strašná zima. A chodba oživne. Rychle,
rychle, proč se však nevolá o pomoc, co se stalo?
Pachatel více méně známý vstrčil mezi dveře práskací
kuličky.
A ráno vzrušená debata. Kdo to asi byl? A kdo
zadrátoval skřínky na šaty tak, že byly zlomeny dva
nože při provádění reakce (t. j. oddrátování). A jaký
petrolín namazal kliky pastou na boty? O postelích,
které se rozpadávají jen mávnutím čarovného prout
ku, se již ví příliš mnoho, nebudeme tedy dávat špat
ný příklad dětem. A také se ví o tajemných duších,
kteří obezřetelně funíce obcházejí návštěvníky říše
snů, zlovolně mrhají pastou na zuby, porušujíce tak
zvyklosti šetrného národohospodářství a s ďábelsky
škodolibým šklebem pozorují nebohé oběti vyhlížející
jako Apači ve válečném tažení. Proto buďtež stavěny
barikády nejen z tramvají a dlažebních kostek, ale
taktéž z postelí obsazených či neobsazených, skříní,
židlí, nočních stolků a lavorů. Ovšem taková barikáda
se po bohaté večeři nemusí vždy rentovat. U nás se
zhusta vyplatila. Asi pro ty večeře.
Jdeme s duchem doby. Honíme tedy benderovce.

Odhalení vztahů Vatikánu
k nacismu.
V „Našinci“ píše pp.: Před 10 lety
řečníci a žurnalisté Osy obviňovali
Svatou stolici z nepřátelství k tota
litnímu režimu německému a ital
skému a ze shovívavosti k bolševismu. Dnes se vytýká Vatikánu,
že nadržoval nacismu. Kdo netrpí
krátkou pamětí, ví, že tyto výtky
jsou bezpodstatné, uvítá však s uspo
kojením uveřejnění knihy o vzta
zích mezi Svatou stolicí a hitlerov
ským režimem. Kniha se nazývá
„Naciónální socialismus a Sv. sto
lice“ (II nazionalsocialismo e la
Santa Sede. Michel Maccarrone,
edice Studium, Roma 1947, stran 272,
cena 433 lir.) Obsahuje 8 kapitol:
Konkordát s říší — Jednání v pro
vádění konkordátu — Boj proti ka
tolíkům a duchovenstvu — Ency
klika „S palčivou starostí“ — Na
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Není to věc tak snadná, jak se povrchnímu pozoro
vateli zdá. Musíme přece uklidnit postrašenou paní,
která se zapletla do drátoví tajné vysílačky, ukonejšit
krátkovlného fanouška, hodlajícího přepadnout tvrdě
ozbrojené záškodníky, aby se zmocnil jakýchsi pře
vzácných ervéček (prý elektronek či čeho) a slíbit
náruživému rybáři, že gloriola slávy věčné a ne
smrtelné mu zaručeně neujde. Také se přihodilo, že
místo honičky na příslušníky UP A jsme šli gratulovat.
Aby smrtelník benderovce nechytající rozuměl: Bylo
nám řečeno krásnou dívkou, že sestra představená
místního kláštera má svátek. Této blaživé zvěsti vy
užili chytači a ruče si opatřivše mohutnou kytici šli
blahopřát. A výsledek čistě materiální: lukulské
hody.
Nepřehlednou situaci a terén v semináři krajně ztě
žovaly kilometrové chodby a katakomby. Přesto, že
jsme dle veřejného mínění se mnoho nenachodili (po
venku nás vozila motorová vozidla), s pocitem hrůzy
si vzpomínám na znavená chodidla dolních okončetin
včetně nožního svalstva. Prosím, počítejte s námi:
Jedno poschodí od druhého bylo odděleno překážkou
28 schodu. Od těchto do naší spárny bylo 140 vojen
ských kroků. Naše bydlo se nalézalo ve třetím patře.
Během 24 hodin jsme tuto trudnou cestu urazili mini
málně čtrnáctkrát, nepočítaje to menší pouti místního
významu. K tomu je dlužno připočítat nezjištěný po
čet kroků v zahradě na sadě a množství těchto vy
potřebovaných při kopané, odbíjené a jiných spole
čenských hrách a stolních sportech. Do těchto nutno
započítat překážkové běhy s břemeny pálícími do
prstů z kuchyně do jídelny, které byly spojeny
s řecko-římskými zápasy jak u výdejny pokrmů, tak
u jejich konsumentů.
A závěrem. Tyto memoárv byly napsány pod tla
kem vnějších i vnitřních kausalit. I řečeno bylo mla
dým: — Pište — a pera byla rozepsána, inkoustové
vymrháni a původci zneškodněni.

cistický útlak v letech 1938—1939 —
Léta války I.. TI.. III. Po převzetí
moci v Německu Hitlerem Řím ne
mohl odmítnout nabídku k uzavře
ní konkordátu. ale nespokojil se
slovy, nýbrž žádal plnění jednotli
vých článků smlouvy. Poněvadž Hit
ler neváhal porušovat závazky, jež
dobrovolně převzal, vvpukl konflikt
mezi Vatikánem a Berlínem. Byl
nejprve skrytý, potom se jevil v lis
tech německých biskupů a proslo
vech sv. Otce. Ve své encyklice
..Mit brennender Sorge“ v březnu
1937 žaloval Pius XI. urbi et orbi —
městu i světu na soustavné porušo
vání konkordátu a pronásledování
katolíků hitlerovským režimem. Od
tud se vyznačuje politika Sv. sto
lice vůči Berlínu nepřetržitou řa
dou protestů proti stálému porušo
vání konkordátu. Jsou to ovšem di
plomatické protesty, ale nikterak
platonické. Mnozí budou překvapeni

a vzděláni rázností Svaté stolice ve
vývodech a výrazech jejich diplo
matických přípisů. Uveřejnění ency
kliky „S palčivou starostí“ vyvolalo
v Německu zuřivou reakci. V notě,
adresované kardinálu-státnímu ta
jemníku. Berlín obžaloval dokonce
papeže, že „bouří svět proti nové
mu Německu“. Německá vláda do
stala od Vatikánu odpověď, jíž za
sluhovala. V květnu 1937 kardinál
Mundelein, arcibiskup v Chicagu,
prohlásil ve své řeči, že nemůže po
chopit. jak óOmilionový národ může
přijímat tyranství rakouského ča
louníka a hrstky zlodějů, jako jsou
Goebbels a Goering. Hněv nacistů,
rozpálený již encyklikou Pia XL.
dostoupil vrcholu. Von Bergen, vy
slanec Reichu u Vatikánu, si pospí
šil s protestem u kardinála Pacelliho, doufaje, že Svatá stolice odsoudí
kardinála Mundeleina. Budoucí pa
pež odpověděl německému diploma

tu takto: „1. Mohu se vyslovit jen
o řeči, jejíž původní znční mám
v rukou. Zatím však nemám text
řeči kardinála Mundeleina. 2. Kdy
bych text měl. nemohl bych za
ujmout stanovisko, dokud bych ne
dostal od vás jasnou, rozhodnou a
uspokojivou odpověď na tuto otáz
ku: Co učinila německá vláda a co
zamýšlí učinit v budoucnosti proti
podlým nadávkám, pomluvám a po
tupám. jež se každodenně opakují
v německých listech a časopisech,
v projevech význačných osobností
proti Církvi, jejím zřízením, papeži,
kardinálům, biskupům a duchoven
stvu? Abych usnadnil úlohu vaší ex
celence — poznamenal kardinál Pacelli — odpovím sám na první část
otázky: německá vláda — přes vše
chny protesty Církve — neučinila
nic proti tomu všemu. Naopak je
za to sama odpovědná, protože orgá
ny státu a strany, zejména minister
stvo propagandy, organisují a řídí
z velké části tyto útokv ve svých
publikacích a spisech nebo aspoň je
podporují a povzbuzují všemi pro
středky. Na druhou část mé otázky
pouze německá vláda je s to odpo
vědět. Jak řečeno. Svatá stolice oče
kává jasnou, rozhodnou a uspokoji
vou odpověď. Tento dokument odha
luje. s jakou energií se Vatikán
stavěl na odpor proti tyranskému
režimu Hitlerovu. Stav se papežem,
pokračoval kardinál Pacelli v poli
tice svého předchůdce. S neochvěj
nou pevností vytýkal říšské vládě
jak protináboženská opatření, tak
i po vypuknutí válkv její zločiny
proti božským a lidským právům.
Hitler nedbal ve své zaslepenosti
protestu papežova ze dne 10. čer
vence 1939 ani jeho výstrahy ze
dne 31. srpna 1939 v předvečer války
s Polskem. Norimberský proces od
halil světu i noty, jež za války Va
tikán zaslal německé vládě na ochra
nu slabých a pronásledovaných, na
příklad Židů a Poláků. Veřejnost je
zná, ale někteří nepolepšitelní od
půrci Církve je zatvrzele ignorují.
Avšak uveřejnění diplomatických
listin, vyměněných mezi Vatikánem
a Berlínem, přicházejí zrovna včas.

závažné otázky studovat, rozbírat
a řešit s různých hledisek. Každá
přednáška byla bezprostředně spo
jena s kratší debatou a problémy
z ní vyplývající byly diskutovány
ve dvou komisích, jež zasedaly a
pracovaly paralelně. Přednášky se
obíraly otázkami hospodářskými,
směry filosofickými a theologickými,
současnými hypotliesami a koncep
cemi biologickými, tvorbou hudeb
ní. posledními objevy vědeckými,
otázkou jednoty světa, evropskou
civilisací. socialismem a poměrem
katolíka k němu, reformou univer
sit a hlavními směry politickými.
Pracovní dny byly proloženy něko
lika exkursemi, oficiálními recepce
mi. hudebním, folkloristickým ve
čerem a filmovými představeními.
Další část programu byla vyplněna
prohlídkami hradů a zámků na
Loiře, katedrály v Chartres, Paříži
a okolí a účastí na jamboree skautů.
Po stránce technické byly studijní
týdny připraveny francouzskou de
legací skutečně dokonale a fran
couzští akademici, mezi nimi též ně
kolik akademiček se všemožně sta
rali. aby jejich hosté ze zahraničí se
cítili naprosto spokojeni a hlavně,
aby prostředí těchto týdnů bylo na
plněno radostným duchem přátel
ství a čistého mladického elánu,
k čemuž hojnou měrou přispěla
možnost denního společného přijí
mání sv. svátostí. Odměnou francouz
ským hostitelům jistě bude vděčnost
cizinců, kteří se rozejeli domů do
svých zemí obohaceni cennými po
znatky, jež budou ku prospěchu ne
jen jim samým. nýbrž jež se stanou
i přínosem katolických studentských
organisací té které země.
Josef Plocek.

studujeme
Dvojka z mravů nevadí.
V rozhlasovém vysílání pro vyšší
třídy středních škol promlouvali
4. září 1947 k naší studující mládeži
čeští a slovenští národní umělci. To
to vysílání zasluhuje odsouzení ne
jen od katolických rodičů a učitelů,
ale od každého slušného člověka,
kterému záleží na výchově naší
mládeže. Nebudu se rozšiřovat
o tom. jak „opatrně“ mluvili někte
ří národní umělci, aby se jejich řeč
hodila pro každého, jak národní
umělec Jar. Kvapil děkoval osudu,
jak Ivan Krasko, který jinak mlu
vil ještě nejslušněji — dokonce pro
nesl otevřeně velmi krásnou myš
lenku: hriech robí člověka nešťast
ným. ale přece volal na pomoc Jovíša! — ale nutno odsouditi vysí
lání projevu V. Vydry st.: ..Dvojka
z mravů — to nic není, hlavní je
zdraví — cvič, sportuj — i když
proto dostaneš horší známku z dě
jepisu!“
Křest prvnímu semestru
pořádají medická a právnická sek
ce KLÁ v úterý 21. října od 19
hod. v všech sálech Měšť. besedy
v Praze II, Vladislavova ul. Vstu
penky po 20 Kčs v předprodeji
u vrátného v budově ČSL v Pra
ze I, Revoluční 5.
Tak čteme v Lidové demokracii
10. X. 1947. V Brně zahájili akade
mikové nový školní rok vzýváním
Ducha svátého a slavnou mší svá
tou. V Praze jej zahájili jakýmsi

Mezinárodni studentské týdny
ve Francii.

Mezinárodní sekretariát francouz
ské federace katolického vysoko
školského studentstva připraví* pro
letošní prázdniny „Semaines. Etudiantes Internationales’, jichž se
zúčastnili zástupci 14 národů (Fran
cie. Belgie. Kanada. CSR. Holandsko,
Itálie, Norsko, Maďarsko, Rakousko,
Švýcarsko, Španělsko, Litva-emigrant, Polsko-emigrant). Program
hlavní části těchto týdnů probíhal
na zámku de Varenne u Savenniěres,
který byl k tomu účelu propůjčen
francouzské federaci. Ústředním
thematem a předmětem studia byl
„Student a svět zítřka'*. Toto thema bylo rozvedeno různými docen
ty, kteří byli vybíráni z řad fran
couzských katol. i nekatol. vědců a
expertů tak. aby bylo možno tyto

Neobvyklý záběr. Režisér a herec „za“ kamerou. (Malostranské povídky.)

71

„křtem“. Od kdy křesťané smějí
nazývat tancovačku křtem? A činí-li tak akademikové hlásící se ke
straně s křesťanským programem,
je nutno jim to veřejně vytknout
a poprosit, aby takových žertíků
zanechali.
V cizině a u nás.
V rámci snah o upevnění míru
mezi národy dochází k velké vý
měně studentské mládeže všech stá
tů. Mnohé university v důsledku
těchto snah mění svou tvář: stávají
se tu více, tu méně z institucí ná
rodních mezinárodní akademickou
půdou, kde se členové jednotlivých
národů poznávají přímo, vnikají
v samo jádro národního charakte
rového rozrůznění, navazují četná
cenná přátelství na celý život, s je
jichž ovocem se v budoucnosti jistě
rádi shledáme. Prosněie nám. všimneme-li si zkušeností, které tito stu
denti v cizině učinili a vyvodíme-li
z nich důsledky. Jsme si vědomi to
ho, že jsme v něčem jiné národy
předhonili, a je jejich věcí, vezmouli si z nás příklad, v jiném za nimi
pokulháváme a záleží na nás. dámeli se poučit.
Oblíbeným cílem českosloven
ských studentů v poválečných le
tech se stala dánská vysoká škola
v Helsingoru. V poslední době do
šlo mezi československými studen
ty a vedením této školy k nemilému
napětí. Proč? Dánské vysoké školy
se od našich poněkud liší. Tyto ústa
vy, dávající možnost nejširším lido
vým vrstvám získat vyšší vzdělání,
kladou velký důraz na mravní vý
chovu. Žádají na posluchačích přís
nou kázeň: pravidelnou návštěvu
přednášek a pracovní povinnost
v hospodářském ústavu. Také před
nášky v důsledku této tendence
mají jisté rysy osvětové a popularisační. Tyto skutečnosti, jakož i ma
lá osobní volnost, jež je důsledkem
přísného školního režimu, byly pří
činou nedorozumění. Poučení pro
studenty, že tato skvělá dánská in
stituce není náhradou za promeš
kané semestry doma, ale dobrovol
nou výchovnou a příležitostí po
znat přímo vědecké i výchovné methody země, v níž jsou hosty, i ná
zory příslušníků ostatních národů
na tyto methody. Poučení všeobecné:
proč v Dánsku, jehož poctivost oby
vatel je příslovečná a ku př. krádež
pojmem dost nepochopitelným, proč
se klade takový důraz na výchovu
ještě u vysokoškoláků?
Sešel jsem se nedávno s přítelem,
který za války studoval v Anglii.
Co se mu líbilo nejvíc? Samozřejmé
uplatňování zásady fair play i ve
škole. Byli tam zapsáni žáci nadaní
i průměrní, a jako studenti na všech
školách světa ovládali zkušební
látku, ale také někdy měly jejich
vědomosti trhliny. Nebylo však mys
litelné, aby se snížili k podvádění,
opisování a fíxlování. Při písem
ných zkouškách, na něž se klade
v Anglii daleko větší důraz než u nás.
mohl dohlížející profesor klidně
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odejít, maje jistotu, že nikomu ani
nenapadne osvěžovat v poslední
chvíli své vědomosti pod lavicí. Stu
dent, který by se provinil tímto způ
sobem. byl by bez debaty vyloučen
ze studentského kolektivu. Hle. men
talita Anglie v kostce, té Anglie,
jejíž slovo gentleman bylo přejato
do slovníku všech kulturních ná
rodů !
Musím po pravdě přiznat, že nás
učili většinou profesoři dobré vě
decké úrovně a skvělí pedagogové.
A přece byli i mezi nimi takoví, z je
jichž úst nebylo vzácností slyšet
věty: „Když už opisujete, tak to ne
dělejte tak hloupě, abych to na prv
ní pohled poznal —nebo — My jsme
také opisovali, ale nedali jsme se
chytit. Byli jsme chytří.“ Nevím,
vyuču fí-li takoví profesoři na střed
ních školách dosud. Jestli ano. ať
se přece jen zamyslí, jednají-li
správně. Toto je laciný způsob zí
skání rychlé popularity a nejjistější
cesta, jak si vysloužil později trva
lé pohrdání. Jsme malý národ s vel
kou ctižádostí. To znamená: nic neslevit z vědecké úrovně české školy,
naopak, doplňovat a zlepšovat ji.
jak jen možno, a současně pronika
vě zvýšit mravní výchovu. Na učite
lích a profesorech záleží nejvíce,
jak brzy a do jaké míry ozdraví
mravně náš veřejný život.
Vladimír Vévoda.
Jsou dílčí zkoušky skutečnou
výhodou?

Stěží pro posluchače právnické fa
kulty, kteří studují normálně a mají
dosti času, aby se na zkoušky při
pravili. Pro ty jsou dílčí zkoušky
jen zdržením. Nutná reforma by
byla taková, že druhá státnice by se
skládala hned po 6. semestru, v kte
rémžto termínu by mohly být od
přednášeny předměty judiciální.
Nyní se totiž druhá a třetí státnice
skládá až po absolutoriu. V případě
dílčích zkoušek musel by tedy ab
solvent teprve po čtyřech letech
studia skládat celou řadu měsíců 2.
a 3. státnici v dílčích zkouškách.

David, (Československo) . . . 21.7
Daems, (Belgie)........................ 21.9
Kappelmann, (Německo) . . . 21.9
Monti, (Itálie)............................ 22.0
Paráček. (Československo) . . 22.0

400 metrů:
Reardon. (Irsko) ....
Hardmeier. (Švýcarsko)
Holst-Sörensen. (Dánsko)
Siddi. (Itálie)................
Chefthotel. (Francie) . .
Kunnen. (Belgie) ....
Noferini. (Itálie) ....
800 metrů:
Hansen ne, (Francie) . .
Storskrubb. (Finsko) . .
Liljekvist. (Švédsko) .
Bengtsson. (Švédsko) .
Linden. (Švédsko) . . .
Barthel. (Lucembursko)
Chefdhotel. (Francie) .

.
.
.
.
.
.
.

48.3
48.4
48.5
48.6
48.7
48.8
48.8

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

1:49.8
1:50.1
1:50.3
1:50.5
1:50.8
1:51.0
1:51.2

1500 metrů:
Strand. (Švédsko) ....
Eriksson. (Švédsko) . . .
Bergvist. (Švédsko) . . .
Kainlauri. (Finsko) . . .
De Ruyter. (Holandsko) .
Reiff. (Belgie)................

.
.
.
.
.
.

3:43.0
3:44.4
3:46.6
3:51.4
3:51.7
3:52.2

5000 metrů:
Sliikhuis. (Holandsko) . . .
Ahlden. (Švédsko) . . . .
Zátopek, (Československo) .
Nyberg. (Švédsko) . . . .
B. Karlsson. (Švédsko) . . .
Rickne, (Švédsko) . . . . .

8:10.0
8:10.8
8:12.8
8:15.6
8:18.2
8:19.0

5000 metrů:
Zátopek. (Československo)
Heino, (Finsko) ....
Ahlden. (Švédsko) . . .
Karlsson, (Švédsko) . .
E. Johansson, (Švédsko) .

10.000 metrů:
Nyström. (Švédsko) . .
Könonen. (Finsko)
. .
Tillman, (Švédsko) . . .
Maeki, (Finsko) ....
110 m překážky:
Brackman. (Belgie) . . .
Lidman, (Švédsko) .

dovídáme oe

.
.
.
.
.
.
.

Marie. (Francie)
Albanese. (Itálie)
Finlay. (Anglie)
Larsen, (Dánsko)

. .

....
....
....
....

.
.
.
.
.

14:08.2
14:15.4
14:27.2
14:33.2
14:34.2

. 30:38.0
. 30:44.8
. 30:46.2
. 30:50.2

. . 14.5
. .

.
.
.
.

.
.
.
.

14.7

14.8
14.9
14.9
15.0

400 ni překážky:
Nejlepší výkony evropských atletů
R. Larsson, (Švédsko) .... 53.6
v roce 1947 (do července).
Storskrubb, (Finsko) .... 53.7
100 metrů:
André, (Francie)........................ 53.8
Bally, (Francie)......................... 10.5 Cros, (Francie)........................ 54.2
Lupsa, (Rumunsko).................... 10.5
Katolická Církev má 52.827
Moina, (Rumunsko).................... 10.5
misionářů.
Braeckman, (Belgie) .... 10.6
David, (Československo) . . . 10.6
(K1S). Podle právě uveřejněného
Fischer. (Německo).................... 10.6
Monti, (Itálie)............................. 10.6 seznamu je v misiích katolické
Církve činno 52.827 osob. Mezi nimi
je: 14.825 kněží, 7017 bratrů-laiků a
200 metrů:
50.985 řádových sester. K nim při
Moina. (Rumunsko).................... 21.4 stupuje v misijních zemích ještě
Baliv, (Francie)........................ 21.6 6242 domorodých kněží. 3674 domo-

.. . citujeme
Citujeme slova p. presidenta Dr E. Beneše:
... Morava, která leží mezi často až jednostranně racionalistickými
Cechy a někdy až do vášnivosti citovými Slováky, ta země Moravsko
slezská, která ve svém národním charakteru zůstala podivuhodně
pevná, jadrná a svá, aniž přitom, byť i jen na chvíli, v minulosti byla
podlehla separatistickým svodům rakousko-uherských vládců, kteří roz
dělovali, aby mohli panovat, tato hrdinská a vždy věrná země by snad
byla zvláště uzpůsobena pro toto vyrovnání mezi naším národním a
státním západem a východem pro vytváření onoho duchovně i pova
hově souměrného harmonického člověka československého. I zde by
mohla — a to jsem také nové universitě chtěl říci — nová universita
hledati část svého programu a svého poslání.
Z publikace ..Otevření Palackého university v Olomouci 21. února
1947.“ která vyšla v nakladatelství Velehrad v Olomouci.

— Není hanbou chyby míti, ale setrvávati v nich, pravil Řehoř Kníže.
Měli bychom snad tajiti zázraky, které Bůh způsobil v našich srdcích
a hanbiti se, že jsme povstali? —
Z románu D. Pecky „Matka Boží v trní“, který právě vyšel v Praze
ve „Vyšehradě“ již ve 3. vyd.
...Nic se tak neprotivilo Skřivánkovi jako každá polovičatost v myš
lení, řeči i skutcích. Sám celý člověk, povaha jako ze žuly, nesnesl
žádné bezpáteřné mluvení ani jednání. Říkával často: ,,Náše řeč muší
byjt podle biblí ,ano ano’ — ,ne ne‘. Jenom židi říkají ,asi‘ — ,možná
— ,snaď ha podobný marnostě. Hdyž svarba. tak svarba. ha dyž funus,
tak funus. Ildyž se má člověk potěšit i hdyž má zaplakat, hajt to za
to stojí. Co má byjt sladký, hajť je jako med, ha co kyselý, hajť je
jako šťovík. Sloužím-li Pánu Bohu nebo ďáblu, muším mu sloužit v kos
tele i v hospodě pořádně. Rači nic. než chtít a nemoct.“
Ze „Skřivánka" J. Š. Baara. který vyšel v nakladatelství B. Ruppa
v Praze ve 12. vydání.

„Vděčnost, nesmírná vděčnost prolinula nyní mužnou hruď Tomšovu.
když si připomenul, oč jeho osud byl příznivější nežli těch tří dětí rodu
Jamborova. Širý svět otevřel mu nesčíslné své půvaby, poznal vzneše
nou cenu a kouzelnou moc usilovné práce i sladkost jejího ovoce, zje
vila se mu oživující síla občanské svobody i mužných ctností obyvatel
dalekého západu.
Po letech utrpení a plavby na života moři rozbouřeném kráčí dnes
milostným jarním večerem k tichému přístavu, kde doufá v pokoji
sloužiti Bohu a pomocí i příkladem také bližnímu. Jamborův grunt jest
majetkem jeho svěřence, dnes prvně budou spat pod jeho střechou a po
neděli začnou první zrno rozsévat...
Je doma, zůstane doma a pomůže tu zasadit kmen nový, ratolest
zdravou v půdu domácí.“
Z Karníkovy knihy Soumrak rodu Jamborova. Vyšla v Brněnské
tiskárně r. 1947 již ve 2. vydání.

NOVÉ KNIHY
Pět studií o Petru Bezručovi. Vydal universitní fond v Olomouci
v generální komisi „Velehradu“ v Olomouci r. 1947. Stran 220. brož.
Kčs 60.—.
Vkusná publikace! Každá studie v ní říká něco nového, tak hned J. L.
Fischera o poměru básníka Petra Bezruče k člověku V. Vaškovi. J. Š.
Kvapil komentuje skrovné Bezručovy prózy a zdůrazňuje jejich vtipnost, satiričnost, humor. Prózy Bezručovy jsou „ještěrské“, odhalují
Bezruče člověka, jeho zájem o život v Brně i na Hané, parodují profe
sorskou učenost i bodrost prostomyslných venkovanů.

rodých bratří-laiků a 25.790 domo
rodých řádových sester. Katolická
Církev má na misijním území 65.237
kostelů a kaplí, 393 seminářů, 37.200
škol, 221 učitelských seminářů, kro
mě velkého počtu mužských a žen
ských klášterů.
Dědictví Karla IV.

(KIS). Před šesti sty lety, 2. záři
1347 byl korunován Karel IV. spolu
s chotí Blankou na krále českého,
líni vstupuje na trůn potomek Eliš
ky Přemyslovny, který na křtu svá
tém dostal jméno svátého Václava,
knížete a dědice české země. Meš
kaje při dvoře francouzském byl
biřmován na jméno Karel a tímto
jménem vstupuje také do dějin.
Díváme-li se dnes po prožití hroz
né války nazpět do doby, která prá
vem je označována jako karolinská.
dovedeme znovu a pozorněji oceniti
jeho dílo.
Vedle děl viditelných jsou ovšem
také díla duchovní, která každému
není dopřáno poznat, neboť i když
tak často jsou mohutnější a trva
lejší, jsou skryta a přístupna pouze
těm. kdo je poznat chtějí. Bylo by
možno uvést velmi mnoho trvalých
památníků, jimiž se Karel IV. za
psal do srdce národa, který podnes
jej nazývá Otcem vlasti. Vedle ka
tedrály sv. Víta, Vysokého učení a
mnoha jiných stavitelských pamá
tek jsou však díla, snad nikoliv
všem na první pohled patrná. Zří
zení pražského arcibiskupství, zna
menající duchovní nezávislost na
cizině, zbudování kláštera Na Slo
vanech, kam povolává hlaholské
mnichy, aby jazykem slovanským
velebili Hospodina, jsou jenom na
mátkou naznačená díla, jimiž Ka
rel IV. vyslovil svůj program du
chovního rozmachu českého národa.
Mluvíme-li o Karlu IV., nesmíme
nikdy zapomenout na Arnošta z Par
dubic. Toho muže svaté pověsti do
vedl nám tak krásně vylíčit Bohu
slav Balbín ve své Vita Ernesti.
Označuje přímo arcibiskupa Arnošta
za iniciátora duchovního rozvoje ná
roda. Balbín, historik a vroucí vlas
tenec, prožívající pozvolnou obrodu
národa po hrůzách války třicetileté,
jakýmsi vnitřním instinktem, jenž
dnes bývá už tak vzácným zjevem,
srdcem poznává to, co si ověřuje
také historickými prameny.
Jsme na prahu Karlova roku.
Oslavujíce slavného vladaře neza
pomínejme nikdy, že to byl duch
naplněný vzdělaností své doby a
při tom duše, která nachází vždy
čas, aby dala Bohu, což jeho jest.
Ne lesk koruny, ale mnoha očím
skrytá záře duchovních ctností Kar
lových nás nutí, abychom se vra
celi k němu jako vzoru a příkladu,
který i v dnešní době nesporně
může vésti k jistotě a pevnému cíli.

Jungmann a jeho učitel St. Vydra.
(KIS). Roku 1947 uplynulo již (11.
listopadu) sto let ode dne, kdy ze
snul v Praze obnovitel naší národ-
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ní literatury Josef Jungmann. Po
studiích na piaristických školách
přichází na pražskou universitu,
kde se stává nejen posluchačem, ale
oddaným žákem a vděčným ctite
lem rodáka z Hradce Králové, pro
fesora matematiky, horlivého vlas
tence a neméně horlivého kněze P.
Dr Stanislava Vydry. Jungmann ne
tajil se nikdy vděčností k tomuto
svému učiteli, který otevíral svým
posluchačům nejen brány matema
tických věd, ale také daleko obtíž
nější cestu národního uvědomění.
Vydra vždy dovedl najít cestu a
způsob, jak zapáliti a rozdmychovati oheň vlastenecké lásky. Není
nadsázkou řekneine-li, že bez Vyd
ry nebylo by Jungmanna a řady,
byf z počátku neveliké, nadšených
vlasteneckých a národních pracov
níků. Vzpomeňme jenom, jak vděč
ně mluví Jungmann o Vydrovi ve
svých „Zápiscích“ a čteme-li dnes
jeno „Elegii na smrt St. Vydry“,
oživujeme si jenom význam tohoto
skromného, ale ohněm vlastenecké
lásky vždy planoucího kněze, pro
fesora a především věrného Čecha.
K němu nejpevněji přilnulo srdce
Jungmannovo a my chápeme tuto
vděčnost: oheň vlasteneckého na
dšení zapálil v Jungmannově srdci
Vydra, jediný z profesorů, který
přednášel svým posluchačům česky.
Mexiko bude napřesrok hostit
ibersko-americké katolické
studenty.
Friburg (K1S). Studijní rok 1947/48
bude pro vysokoškolské studenty,
sdružené ve světové organisaci katol. studentstva a inteligence, na
zvané Pax Romana, rokem iberskoamerickým, nebof r. 1948 přivede
Pax Romana akademickou mládež
do Nového světa, aby v duchu
sbratření zmizely hranice jazykové,
politické a kulturní a studenti ka
tolického světa ve vzájemné lásce
a bratrství srdcí zasvětili se novým
cílům: jednotě v duchu a pravdě
Kristově.
Je to již třetí kongres iberskoamerických katolických studentu.
První schůzka byla uspořádána
v Kolumbii, která má dvě katolické
university v Bagotě a Modellinu.
Schůzka se konala za války v roce
1941. O dva roky později sešli se
katoličtí
vysokoškolští studenti
v Santiago del Chile; tehdy byl
také ustaven sekretariát Pax Roma
na pro latinskou Ameriku. Druhý
ibersko-americký kongres byl uspo
řádán v Limě. Zúčastnil se ho také
president Pax Romany, francouzský
vicepresident a několik delegátů ze
Spojených státu. Zakrátko potom
delegáti ibersko-amerických studen
tů odcestovali do Evropy na návště
vu svých zámořských bratří.
Zásluhou dona José Gonzales Torrese, který jako prvý příslušník
ibersko-amerických národů se stal
presidentem světového mezinárod
ního hnutí, uskuteční se tedy příští
rok sjezd Pax Romany v Mexiku.
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Daleko nejzávažnější studii o Bezručovi napsal pro sborník Oldřich
Králík, třebaže celá prvá polovina jeho rozsáhlé studie zpracovává
látku velmi roztříštěnou a autor si ji ještě zkomplikoval čtverým roz
vrstvením Bezručových básní. Podařilo se mu však nade vší pochyb
nost dokázat, že rok 1899 byl pro VI. Vaška zrozením i smrtí Bezručovou a v druhé polovině studie opravdu objevitelsky prokázal, že Bezruč vyrůstal ze struktury symbolistické. Paralela mezi Březinou a Bezručem patří k nejcennějším estetickým vývodům, jaké doposud u nás
o Bezručovi byly učiněny. Strukturu Bezručova verše prozkoumal ve
sborníku Karel Horálek, zvláště roli daktylu a jeho poměr k jambu.
Jaromír Bělič pak shrnul přehledně všecky Bezručovy názory na spi
sovný jazyk a zaujal k nim spravedlivé stanovisko. Sborníkem uctila
Palackého universita 80. narozeniny Bezručovy dosud ze všech nej
krásněji. Posloužila básníkovu dílu, jeho velikosti.
J. Vrána.
Otevření Palackého university v Olomouci 21. únoru 194“. Vydalo
péčí Olgy Uhrové-Vávrové nakladatelství Velehrad v Olomouci. I. vy
dání, brož, za Kčs 42.—.
Tento slavnostní památník, doprovázený dokumentárními fotografiemi
z únorové universitní slavnosti, pro Olomouc navždy památné, je krás
ným dokladem, jak si kulturní představitelé naší Hané uvědomují du
chovní pouto krajové s duší národa.
Jana.
J. Š. Baar: Skřivánek. V nakl. B. Ruppa v Praze vyšel v roce 1947 ve
12. vydání. Str. 180 za 48 Kčs.
Čím více bude čten J. Š. Baar, klasik naší prózy, tím lépe pro našeho
čtenáře, protože jednak pozná rázovitost chodského sedláka, jadrnou
jeho řeč a způsob života, jednak se přesvědčí, že velikost umění není
ve faktech, v předmětu uměleckého díla, nýbrž ve způsobu, který u to
hoto populárního a současně nevšedního spisovatele je prostě strhující.
Skřivánek je jedna z nejpodmanivějších postav Baarova díla. Má-li
v naší próze pendant v Raisově Pantátu Bezouškovi, byl asi autor po
stavou výjimečně sympatickou pro svou chodskou typičnost. Velké Baarovy postavy jsou ostatně všecky typické, svým způsobem — antipodem
optimistického Skřivánka je na př. vážný Jan Cimbura — tak vznikly
autorovy chodské obrázky. Chcete-li potěšit své srdce, přečtěte si tento
obraz o Skřivánkovi, nej bohatším sedlákovi v obci a sledujte ho od
chvíle, kdy ovdověl, až po tu chvíli, kdy jako výměnkář si brzy po
světové válce líhá do rakve, aby ji vyzkoušel a poradil truhláři, jak
dělat rakve důkladné. Rodina, svatba. Praha přeci válkou a po válce.
Praha již naše, ale co tu všude životního jasu i při těch trampotách. To
je veliké umění, tak vidět život a tak jej podat jako J. §. Baar!!
Jana.
Jan Dokulil: Tváří v tvář. Verše. Vyšly jako 1. svazek nové knižnice
poesie v nakl. Vyšehrad v Praze r. 1947. 110 stran. 69 Kčs.
Ve svérázného básníka vyrostl J. Dokulil v této bohaté knize veršů Ne
chci o něm opakovati po jiných nevinnou frázi, že je z rodu Březinova,
třebaže se tím jistě správně rozumí řetěz bratří duchovních, spjaiých
společným kolozpěvem srdcí. Měří ti jej však Březinou nemůžeme, nechceme-li říci, že Dokulilova poesie je slabým odvarem Březinova díla!
Vlivy tu ovšem jsou. V přítomné knize na př. alexandrin a celá into
nace sonetů „Svatého růžence“, z nichž 1. a V. jsou zvláště krásné.
Prosba, Smír a j. Ale stejné hluboké vlivy tu naleznete z J. Durycha.
a kromě durychovských tónů (viz V listopadu. Když jsi byla, Vzývání!)
mihne se tu i tón Seifertův a Holanuv, ba zazní tu i nota dětské poesie
sládkovské (Ukolébavka a j.) — a jsou to tóny krásné! Jan Dokulil je
zřejmě duchem sublimačním, duchem hledajícím a nalézajícím jako
pilná včela medovinu líbeznou. Říkám to k jeho chvále, nikoli haně,
nebof Dokulil je při všech vlivech básníkem osobité imaginace a vy
hraněné formy. Nechci to na tomto místě rozvádět! Básně jako Písně
svatební, Z dvou pramenů. Matce. Křtitelnice. Tváří v tvář. Pokušení.
Vzpomínka, Příslib (té zpěvnosti hálkovské!) a Slunečnice (kromě shora
již jmenovaných) stanou se ozdobou české současné poesie. Neobávám
se, že při takové ukázněnosti, jakou projevil touto knihou, zamění Jun
Dokulil svou výraznou zpěvnost za lacinou volnost některých svých
vrstevníků.
Jaroslav Vrána.
Rudolf Holinka: Svatý Vojtěch. Brněnská tiskárna. Brno 1947, stran
122, cena neváz. 39 Kčs.
Svaty' Vojtěch je první Čech evropského formátu a jeho činnost dovo
luje nám tvrdit bez nadsázky, že Cechy jsou kolébkou křesťanství ve
střední Evropě. Holínková monografie, byť byla jen předzvěstí vel
kého díla o době a osobnosti svátého Vojtěcha, je založena nejen na
bedlivém studiu doby a poměrů, ale i na správném předpokladu, že
životní cestu Vojtěchovu nemůžeme náležitě ocenit, nevžijeme-li se do
duchovního ovzduší desátého století, jež přes všechny své zmatky a roz
pory dávalo vzniknout heroickým ctnostem a přes všechno počínající
zesvětštění Církve vytvořilo ohnisko náboženské obnovy. Holinka
správně vidí svátého Vojtěcha především jako odchovance reformního
hnutí clunyjského. jež sice původně bylo zaměřeno jen k obnově be-

nediktinského mnišství, ale nakonec přispělo k obnově náboženského
života a církevního řádu vůbec. Kniha, psaná s vědeckou přesností, ale
i pietou a láskou, odezírající od racionalistického výkladu pramenů
a založená na úsilí po objektivitě, je hodna nejvyšší pozornosti a oce
nění.
I), p.
Gilbert Keith Chesterton: Svatý Tomáš Akvinský. Přel. Timotheus
Vodička. Universum, Praha 1947, stran 222, cena neváz. 63 Kčs.
Není pochyby, že knížka o svatem Tomáši Akvinském. byť nevelká
rozsahem a podávající jen náčrt či jakési vzorky myšlení svátého To
máše a skromně pomíjející jeho theologii, šla Chestertonovi od srdce:
on sám podává ve svých knihách filosofii zdravého rozumu a v nikom
jiném nemohl najít vzor filosofování střízlivého, věcného a reálného
než právě ve svátém Tomáši, jehož noetika vychází od smyslu a jehož
anthropologie zahrnuje celé lidství s tělem i duší a jemuž není cizí nic.
co je přirozeně dobré a správné, i když se to vyskytuje v knihách po
hanského Aristotela. Ve srovnání s moderními filosofiemi, jež větši
nou nejsou filosofiemi, nýbrž pochybováním, zdali vůbec je možná ně
jaká filosofie, je soustava svátého Tomáše jedinou vskutku konstruk
tivní a osvědčenou filosofií, která je způsobilá zabránit, aby svět nebyl
zatemněn ani nepravou duchovostí ani nepadělaným hmotařstvím. Jako
všechna díla Chestertonova, nese i knížka o svátém Tomáši pečeť jeho
osobnosti a umění vyjadřovat se v kontrastech a paradoxech a hlavně
jít věcem na kloub. Dokonalý překlad Vodičkův je vskutku vzácným
darem českému čtenáři, který by s povděkem přijal i další překlady,
zejména překlad posmrtné Chestertonovy autobiografie.
D. P.
%
Dr Miloslav Skácel: Filosofie práva. Universum, Praha 1947. stran
64, cena neváz. 50 Kčs.
Kniha thomisticky orientovaného myslitele o filosofii práva přichází
jako na zavolanou. Moderní theorie právní jsou vesměs založeny na
filosofii Kantově a zejména na brněnské fakultě právní se traduje
právní positivismus pod jménem normativní theorie, podle níž předmě
tem právní vědy jsou veškeré normy, jejichž normovým subjektem je—,
stát — a neuvažuje se, že podle toho každá, byť nerozumná a nespra
vedlivá norma, by byla zákonná, jen když ji vydá stát. Je na čase, aby
se zúčtovalo s tou nehorázností a aby se právní theorie vrátily k zá
kladům práva přirozeného, jež konec konců není ničím jiným než roz
šířením desatera na život sociální. Autor se sice omezil na věcný roz
bor základních právních pojmů, ale o to právě jde, aby se vycházelo
ze správných principů zdravého rozumu a skutečnosti a ne ze subjek
tivních výmyslů různých filosofů, kteří odlučují řád právní od řádu
mravního a blýskají se na katedrách znalostí Kanta, ve skutečnosti
však představují jen pozdní plody nominalismu, jenž trhá vše na kusy
a odlučuje od sebe. co přirozeně k sobě náleží. Kniha prospěje zvláště
studujícím práv a měli by ji číst zejména ti, kteří jsou nuceni poslou
chat naše normativce.
D. P.
Dr Reginald Dacík O. P.: Mravouka. Krystal. Olomouc 1947, druhé
vydání, cena Kčs 120.—.
Dacíkova Mravouka našla zaslouženou pozornost hned po vydání
jak u studující mládeže a odborníků v řadách duchovenstva, tak mezi
širokými vrstvami lidovými. Je to obsáhlé dílo, zpracovávající látku
s přesností vědeckou a naprostou srozumitelností. Jen tak je možno
vysvětlit, že tak obsáhlé dílo vychází tak brzo, za necelý rok. v no
vém vydání.
Dr Konstantin Miklík: Pracovní smlouva. Krystal. Olomouc 1947. str.
112, Kčs 25.—.
Miklíkova Pracovní smlouva se obírá theoriemi o práci a otázkou
jejího právního titulu na vlastnictví, právě tak jako morálními a práv
ními náležitostmi, a to jak s hlediska zaměstnance, tak s hlediska za
městnavatele. Autor aplikuje a uplatňuje všude mravní zákon, ale obí
rá se stejně důkladně povinnostmi a právy, kvalitou práce a výrobku.
Eracovním výkonem a odměnou, zásadami svépomoci, právem na stávy atd. Je to vzorná studie o ethice povolání, kterou by měl mít na
stole otevřenu každý, kdo je na kterémkoli pólu pracovního poměru.
Britannie osamocená. Stran 216. Cena brož. Kčs 90.—, váz. Kčs 110.—.
Vydalo nakladatelství „Universum“ v Praze 1947.
Jedním z nejnižších bodů na křivce našich nadějí za minulé války
bylo jaro a léto 1940. Francouzská armáda ležela po celou zimu na Maginotově linii, počítajíc s její nedobytností; na jaře onoho roku obsa
dili Němci náhle Norsko a Dánsko. Spojenecké jednotky překročily
belgické a holandské hranice; avšak brzy potom byla Francie pora
žena. Tehdy stála německá vojska na pobřeží kanálu La Manche a po
hlížela nepřátelsky k anglickému pobřeží. Anglie stála samotná proti
nepříteli, který byl oddělen jen úzkým pruhem moře. Anglie vydržela,
a dnes můžeme poznat, co všechno předcházelo oné chvíli, kdy Němci
obsadili velkou část poražené Francie. Zprávy této knihy jsou od oči
tých svědků, kteří většinou všechny líčené boje prožili. Jedním z autorů

Řeholní a charitní ošetřovatelské
školy plně obsazeny.

(KIS). Zatím co bylo nutno, aby se
zaplnily všechny nové civilní oše
třovatelské školy, jež byly zřízeny,
podniknout náborovou akci, jsou
řádové a charitní školy plně obsa
zeny. Žadatelek bylo tolik, že všem
přihláškám nebylo možno ani vy
hovět. Je to nejlepším důkazem,
jaké důvěře se těší tato učiliště, a
nej pádnějším argumentem proti
snahám zavést na poli zdravotnické
ho školství státní monopol. Žačky
řádových a charitních ošetřovatel
ských škol jsou velmi žádány do
nemocnic a léčebných ústavů. V le
tošním roce je v činnosti 11 ošetřo
vatelských škol, které vvdržují
řády a kongregace nebo Charita.
Sedm pracuje na Moravě, tři v Če
chách a jedna na Slovensku.

Kongres Pax Romany bude r. 1949
v Nizozemí.
Rotterdam (KTS). Představitelé
Newnanovy Společnosti britského
sdružení akademiků navštívili nizo
zemské zástupce Svazu nizozem
ských akademiků, kde kromě pro
jednání vědecké spolupráce bylo
jednáno také o prvních přípravách
k sjezdu Pax Romana, který bude
v Holandsku r. 1949.
Sv. Benedikt — Otec Evropy.
Rím (KIS). Při slavnosti, uspořá
dané 18. září k 1400. výročí smrti
sv. Benedikta, pronesl sv. Otec la
tinskou oslavnou řeč, v níž označil
sv. Benedikta za Otce Evropy. Pra
vil: „Nyní ve svatem zástupu ne
bešťanů září sv. Benedikt takovým
jasem, že nebylo většího po vše
chny věky a mezi všemi národy a
nebude ani v budoucnosti. Kdoko
liv probírá dějiny, nemůže popřít,
že sv. Benedikt je Otcem Evropy.
Když se římské imperium stářím a
mravním úpadkem rozpadlo a jeho
území zaplavili barbaři, tu on. na
zývaný posledním velkým Říma
nem, spojuje římanství (budiž dovo
leno užiti slov Tertulliánových) a
evangelium v jedno, čerpal z toho
sílu ke svému dílu, které vytvořil
ku prospěchu spojených evropských
národů, shromážděných pod prapo
rem a ochranou Krista a k obecné
mu dobru křesťanstvu. A tak se vy
tvořily šiky benediktinů od zálivu
Kodaňského k moři Středozemní
mu, od Atlantského oceánu k hrani
cím Polska a vzdělávaly křížem,
knihami a pluhem kraje divokých
a v lesích se potulujících kmenů.
„Ora et labora!“ Zda toto heslo be
nediktinů nevyjadřuje v stručnosti
to, co je zákonem lidskosti a vzděla
nosti? Bůh nám káže, abychom se
modlili; stejně je příkazem Božím,
abychom pracovali. Máme tak činil
k Boží chvále a k prospěchu našich
duší i těl. Evropa se odklonila od
cest sv. Benedikta, popřela Krista a
Církev i samého Boha a sama jsouc
bezbožná a nečestná, naučila tomu
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ostatní národy. Proto vzápětí je po
stižena tresty, zakouší nesmírné po
hromy a bědy, z nichž marně usi
luje sc dostat, aniž si je vědoma
hromadících se příčin své bídy.“
Poukázav na rozvrat v Evropě,
upozornil sv. Otec, že záchrana Ev
ropy spočívá jedině v tom. najde-li
cestu k jednotě, t. j. shromáždí-li se
kolem apoštolského Stolce, neboť
římsky Velekněz jako nástupce kní
žete apoštolů je hlavou Církve a
otcem celého křesťanstva. K tomuto
sjednocení ukazoval sv. Benedikt,
nabádaje k duchovní jednotě ev
ropských národů.
Poté se obrací sv. Otec k rodině
sv. Benedikta, aby zdůraznil záslu
hy benediktinského řádu. Přitom
zdůraznil zvláště péči, jakou věnuje
řád liturgii.
Beatifikační procesy.

Kongregace obřadů zabývala se
zkoumáním spisů známého katolic
kého sociologa Josefa Topiola. který
roku 1917 zemřel jako docent uni
versity v Pise. Podobně pokročila
i causa mexického jesuity P. Mi
chala Augustina Pro, který byl za
střelen jako mučedník za víru za
pronásledování Církve roku 1927.
Katolické studentské organisace,

sdružené federativně v Pax Romaně,
vycházejí si navzájem vstříc v pod
poře úsilí o zlepšení mezinárodní si
tuace. Druhé číslo časopisu „Pax
Romana“ věnuje tomuto stěžejnímu
problému dneška obsažný referát,
v němž vedle konstatování všech
potíží je zhodnocena práce P. R.. af
vlastní anebo ve spojení s jinými
mezinárodními studentskými organisacemi, hlavně s FESE (Světový fond
universitní pomoci). Letošní kongres
P. R. v Římě a týden konferencí
v Anziu znamenitě přispěl k roz
hodnému stanovení úkolů i prostřed
ků k jejich splnění, a to v otázce
pomoci materiální vybudováním
knihoven, laboratoří a fondů pro
umožnění vzdělání, v otázce rekon
strukce mravní utvořením studijních
komisí, jež se budou starat o vážnou
ideovou akci v jednotlivých zemích
i ve vztazích mezinárodních. Vedle
spolupráce s Fondem mezinárodni
studentské pomoci jde akce Pax Ro
many za společným cílem, který si
stanovila mezinárodní instituce
UNESCO. Červený kříž a pod.

Zaznamenáváme s politováním.

Sokol a svatovojtěšské oslavy.
ObČ brněnské sokolské župy Jaua Máchala a Dra Jindry Vanička
v Brně, upozorňují sokolské jed
noty ve svých oblastech, že Sokol,
jako spolek, nemůže se podle zá
sad usnesení COS účastnili slav
ností žádné církve. Letáky a
plakáty Výboru svatovojtěšských
oslav jsou rozšiřovány bez našeho
vědomí a svolení.
Cin (brněnský deník), 29. V. 1947.
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knihy je známý spisovatel Eric Linklater, který vypravuje na základě
záznamů o událostech, v nichž se objevuje statečnost a vytrvalost spo
jeneckých vojsk, i když musila ustoupit. Válečný zpravodaj Jan Ilay
popisuje válku ve Flandrech a ze zpravodajských zpráv je sestavena
poslední část knihy Bitva o Britannii, vypravující o podzimní bitvě
o Anglii v roce 1940, která stála Luftwaffe veliké množství strojů a pi
lotů. Mapy, které doprovázejí text, usnadňují čtenáři orientaci a ilu
strují dobře vypravování.
Josef Poul: O křesťanské rodině. Velehrad v Olomouci 1947, stran
36. cena neváz. 5 Kčs.
Rodina je základní buňkou lidské společnosti. Právě v současnosti je
život rodinný v těžké krisi a nelze ji překonat jinak, než v příklonu
k zásadám evangelia. Směr té obnovy naznačuje Poulova knížka.
Peter Ratkoš: Sv. Cyril a Metod. Počiatky křesťanstva u Slovákov.
Ústredná katolička kancelária v Bratislavě 1947. stran 83. cena neváz.
40 Kčs.
Úkolem knížky není přinést něco nového v oboru bádání o době
cyrilometodějské, nýbrž spíše vylíčit význam tradice cyrilometodějské
v utváření národního věpomí slovenského. Ne ve smyslu nečasového
historismu, ale ve smyslu věcného hodnocení je třeba naplnit přítom
nost stále živým odkazem svátých bratří.
Encyklika Pia XL: Qudragesimo anno. Přel. Dr Bedřich Vašek. Páté
vydání. Stran 99, cena neváz. 15 Kčs.
Sociální problémy stojí stále v popředí našich zájmů. Je třeba znát
a studovat sociální nauku Církve a to přímo z autentického zdroje:
a tím je právě encyklika Pia XI. Je potěšitelné, že vycházejí stále nová
vydání. Měla by se probírat ve všech kroužcích SKA.
Pius XL: Encyklika o kresťanskej výchove mládeže. Katolička škol
ská rada v Bratislavě 1947. Stran 49, cena neváz. 30 Kčs.
lato encyklika, vydaná v r. 1929, shrnuje zásady o křesťanské vý
chově mládeže. V době zápasů o školu a směr výchovy poskytuje ency
klika bezpečnou orientaci pro všechny, kteří chtějí mít jasno v otáz
kách výchovy.
Kalendář katolického studentstva 1947/48. Edice Akord. Brno 1947,
stran 171. cena 16 Kčs.
Oblíbený kalendář katolického studentstva vychází letos již po třicáté.
Zvláště hodnotná je část článková, do níž přispěli J. E. arcibiskup Dr
Josef Beran. Dr Silv. M. Braito, opat Anastáz Opasek, Timotheus Vo
dička, Dr Antonín Mandl. Dominik Pecka, Jakub Demi a Ivan Klimeš.
Kalendář je zároveň dobrou studijní příručkou s přehledy různých
vědních oboru a informacemi o studiu a jeho možnostech. Sestavil osvěd
čený Dr Josef Banzet.
Jolana Gerelyová: Dospívajícím dívkám. Bohuslav Rupp v Praze 1947.
Stran 141, cena brož. 54 Kčs.
Málokterá kniha může tak dobře posloužit studujícím dívkám pokou
šeným démonem modernosti a mravního autonomismu. jako kniha Gerelyové. Výchova dospívajících dívek se octla celkem na mělčině: rodina
spoléhá na školu, škola zase na rodinu a tak je dívčí mládež vydána na
pospas pochybné literatuře a pokoutnímu poučování, které bývá záro
veň i svodem. Autorka nebuduje na písku: za základ pokládá dobrou
výchovu rodinnou a mravní zasady evangelia. Kniha, prostá jakého
koliv mentorování a šťastně unikající manichejským skresleninám
křesťanství špatně chápaného, řeší otázky dívčí výchovy formou drob
ných příběhů ze života, rozhovorů a osobních vyznání projevujíc všude
bystré oko dobré pozorovatelky a delikátní ruku dotýkající se všech
bolavých míst mladé duše s porozuměním a láskou. Knížka, vycházející
již v druhém vydání, patří do rukou všech dospívajících studentek i do
rukou vychovatelů a rodičů.
D. P.
F. X. Vilhum: Hrdinové vědy a víry. Misionáři a zeměpisci. Velehrad
v Olomouci 1947, stran 186, cena neváz. 70 Kčs.
Kniha Vilhumova je přehled zeměpisné činnosti katolických misio
nářů bez nároku na úplnost, poněvadž naše země nejsou země misio
nářů a naše znalosti o misijní činnosti se opírají vesměs o cizí knihovny
a archivy. Je pochopitelné, že misionáři již z povahy svého povolání
se stávali i kulturními historiky, filology, ethnogrufy, ethnology a geo
grafy. Novodobé výzkumy zeměpisné vesměs dávají za pravdu zprá
vám starých misionářů, kteří bývali často prvními Evropany, kteří
vstoupili ďo neznámých končin, takže není upřílišeno tvrzení, že dějiny
misií jsou z velké části i dějinami zeměpisných objevů a pokroků země
pisné vědy. A to ukazuje přesvědčivě Vilhum ve svém nástinu misijní
činnosti ve vztahu k vědě zeměpisné, založeném vesměs na cizích pra
menech. takže, v něm postrádáme zmínky o českých misionářích — tak
jistě Slavíček z Tovaryšstva Ježíšova, jehož listy vydal před časem
Vraštil, by mohl spíše být uveden než leckterý nám jinak neznámý
misionář.
D. P.
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HÁDANKÁŘSKÝ
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KOUTEK

I

Veškerou korespondenci zasílejte na adresu pořadatele: JENDA HOUŠŤ
Bučovice, Nová ul. 676

Milí přátelé!
Dnešním číslem zavádíme opět hádankářský
koutek. Vždy v něm najdete pro pobavení kří
žovku. někdy pěkný kreslený taj i jiný hlavo
lam pro bystření úsudku.

1. Křížovka hudební.
Vladimír Benda.
1

2 3

456789 10

A
B
C
D
E
F

G
H
I
J

Vodorovně: A. Skladby pro 3 nástroje.
V hudbě „silně“. B. Ledovec. Lidové přitakání.
C. Zkratka kilometru. Skladba pro více zpěvá
ků. Pobídka. D. Zvuk nástroje. Francouzsky
„zlato“. Park. E. Hon. Souhlas. F. Básnická
číslovka. Dívka. G. Foersterova opera. Zasmá
ní. Zájmeno. H. Zápor. Hudební theoretik.
Ruský veletok. T. České město. Hudební skla
datel soudobý. J. Skladba pro 8 nástrojů. Část
opery.
Svisle: 1. Rozdělení not. V hudbě hodně
„zvolna”. 2. Škůdce šatů. Předložka 3. Kon
covka zdrobněliny. Značka bud. písma. Latin
sky „avšak". 4. Latinsky „umění". Citoslovce.
Bohoslužba. 5. Finské město. Ozvěna. 6. Modlit
ba lat. Chlapecké jméno. 7. Velikán. Zápor.
Španělské ženské jméno. 8. Egyptský bůh slun
ce. Hra jednoho hudebníka. Angl. zkratka
titulu muže. 9. Předložka. Souhlas. 10. Cvičná
skladba. Hudební nástroj.
2. Kreslená sloučenka.

Vždy jeden řešitel z každého čísla, který
rozluští aspoň jednu hádanku, křížovku nebo
jiný úkol, získá pěknou knihu. Řešeni zasílejte
do týdne po vyjití čísla pořadateli, jemuž buď
te zasílány i příspěvky pro tuto stránku.

3. Výpustka.* (á)
Jar. Kostiha.
Označené učedníky
*paže dívky řadí v šiky.
4. Přesmyčka (zranění).
M. Smetana.
NOR NABÁDÁ.
5. Rebus.

Y
NNNNNN

6. Přesmyčka liter.
VĚRNÁ-LI TO LÁSKA ?
7. Roháček.
................. Zvíře'známé, prosté,
.
.. .
na poli zas roste,
.
..
spisovatel katolicky,
. .
motor zkratku tu má vždycky,
spojku značí, to už stačí.
8. Číselka.
74532 56782 32 54176 1456728
v hustém lesním mlází,
než zaiíc, jenž KVÍTKO chrupá
v nedaleké hrázi.

9. Citoslovka.* (25255)
Jar. Kostiha.
Svitu „ždibec“ slední zmírá,
stín vše halí v náruč svou,
satan z temných koutů zírá,
jak *u Mže se hoši rvou.
Řešení zasílejte spolu s kuponem pořadateli.

HÁDANKY 1.

I

Upozorňujeme čtenáře,
že do tohoto čísla jsou vloženy složenky na za
placení předplatného. Předplatné má odtud
jméno, že se platí předem. Není možné vydávat
časopis bez finančního podkladu. Prosíme proto
všechny odběratele, aby předplatné zavčas
poukázali, nejdéle však do konce února. Do

dalších čísel již složenky vkládány nebudou.
Rubriku: vplátce na složence vyplňte tak. aby
se shodovala se jménem a adresou, která je na
obalu každé zásilky Úsvitu. Ušetříte nám tím
mnoho energie a času a sobě zbytečné upomínání a vysvětlování. Děkujeme. Administrace.
i

Všechny čtenáře,
kteří z jakéhokoliv důvodů jsou nuceni nám některé číslo vrátit, prosíme, aby je posílali
na adresu: Administrace Úsvitu. Brno. Běhounská. I ypos. Někteří je posílají na Brno. Pe
trov, t. j. na adresu Ordinariátu brněnské diecése, který je majitelem a vydavatelem, ale
administraci nevede. Rovněž veškerou adminístraění korespondenci a objednávky adresujte
na nás. I šetříte nám mnoho času a práce a sobě zbytečně dlouhé čekání na vyřízení. Děku
jeme Vám.
Na četně žádosti o zaslání složenek pio zaplacení předplatného sdělujeme, že budou vlo
ženy do listopadového čísla.
Administrace.
/

Soutěži telé!
Skončila odběratelská soutěž, skončila in
tensiv ní činnost spojená se získáváním nových
odběratelů. Pro krátkost lhíiiy od konce sou
těže k datu vyjití tohoto čísla, můžeme ozná
mit výsledek soutěže až ve 4. čísle. Pořadí ví
tězil soutěže není také ještě konečné, neboť
za odběratele lze považovat jen odběratele
platícího. Proto bude každému vítězi zaslána

cena, jakmile všichni jím získaní odběratelé
poukáží předplatné.
Protože jsou v tomto čísle vloženy složen
ky, prosíme zvláště naše nové odběratele, aby
předplatné dle svých možností poukázali co
nejdříve, abychom mohli každého vítěze od
měnit již k vánocům některou z krásných cen.
Redakce.

Z díla Dominika Pecky byly v naklada
telství Vyšehrad v Praze II, Karlovo nám. 5.
vydány tyto knihy:

Assunta. Román. 4. vydání, neváz. 66 Kčs.
Matka Boží v trní. Román 3. vydání, neváz.
69 Kčs.
Umění žiti. Katolická mravouka. Neváz.
90 Kčs.
Cesta k pravdě. Základní otázky nábožen
ské. 2. vydání, neváz. 69 Kčs.
Kamarádka. Studentský román. 3. vydání
v tisku.

Ze zápisníku starého profesora. 3. vydání,
neváz. 57 Kčs.

Umění stárnouti za školou. 2. vydání, nevíz.
40 Kčs.

Neviditelný prsten. Román, neváz. 102 Kčs.

