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VÝCHOVNÝ ČASOPIS

PRO KATOLICKOU STUDUJÍCÍ MLADE2

Dr[R. M. Dacík: O mikulášském daru.

Vychází měsíčně kromě škol
ních prázdnin. Studentská cena
čísla: 5 Kčs, předplatné 50 Kčs
včetně poštovného, jinak 6 Kčs,
roční předplatné 60 Kčs včet
ně poštovného. Kdo si pone
chá jedno číslo, je považován
za stálého odběratele ÚSVITU
a je povinen předplatné včas
zaplatit.

Řídí: Profesor Dominik Pecka
a profesor Jaroslav Vrána.
Příspěvky rázu náboženskomeditativního, výchovného, po
učného a pod. zasílejte na
adresu P. Dominik Pecka, Brno,
Grohova 10/12. Příspěvky rázu
beletristického a poesie na
adresu prof. Jaroslav Vrána,
Brno 23, Kohoutovice 196.

Uzávěrka vždy
měsíce.

10. každého

Naše odběratele,
kteří obdrželi 3. číslo Osvitu
opožděně, nebo kteří je re
klamovali, prosíme o promi
nutí, že se tak muselo stát.
Není tomu vina administrace,
která expedici zavčas ve sta
novené lhůtě provedla. Stalo
se tak pravděpodobně zdrže
ním na poště.
Administrace.

K obrázkům na obálkách:
V 1. čísle
Portál chrámu Notre-Dame
de Paris.
Ve 4. čísle
Heřman Kotrba:
Detail Betlema - dřevo foto: prof. Hájek.

Dnes, kdy katolický student musí bojovat s nevěrou a nemravností svého
okolí, potřebuje zcela zvláštní pozornosti. Dnes musíme katolického studenta
zvlášť podporovat, protože nejde jen o to, abychom mu umožnili studie, je
třeba mu také pomoci, aby pronikl hlouběji do krásy křesťanského učení
a stal se pak sám horlivým apoštolem Kristovým ve svém studentském
prostředí. Ä tak je to nový důvod k tomu, abyste dnes byli štědří ke stu
dentům.
Hleďte! Katolické studentstvo je velmi důležitou složkou Katolické Akce.
Naši studenti pochopili výzvu posledních papežů o potřebě apoštolátu pro
středí. Jsou si vědomi odpovědnosti za své bratry a sestry, berou vážně svou
povinnost posvěcovat nejen sebe. nýbrž i své studentské prostředí. Vědí
dobře, že prvním apoštolem studenta je student, a proto chtějí být apoštoly.
Přehlédnéte-li jen letmo jejich apoštolskou činnost za poslední rok. budete
dojati jejich obětavostí, jejich horlivostí. Kolik to bylo exercičních kursů
jak v Cechách, tak na Moravě, jak pro nejmenší studenty, tak pro akademiky!
Kolik to bylo rekolekcí, všelijakých oblastních konferencí, náboženských
výchovných kursů, prázdninových táborů s programem opravdu náboženskovýchovným! Studentský časopis Úsvit si získal hned první rok velké sympa
tie mezi studenty, mnohdy i nekatolickými nebo krajně vlažnými, a je
mocným nástrojem apoštolátu. Studenti brání statečně zájmy katolické Církve
ve školách, na universitách, sledují film, rozhlas a protestují proti všemu, co
ohrožuje veřejnou mravnost. Zkrátka za uplynulý rok vykonali velký kus
práce na poli Katolické Akce. Věřte mi, drazí přátelé, že ten mikulášský dar,
který jste jim dali minulého roku, přišel do pravých rukou a bylo jej po
užito ke cti a slávě Boží, k prospěchu duším, k podpoře statečného boje za
práva Boží a Církve svaté. A tak vám mohu říci i dnes, že každá koruna,
kterou dnes přispějete na tuto sbírku mikulášského daru, bude jistě velmi
dobře uložena. Otevřte proto katolickým studentům své srdce, otevřte jim
své dlaně a buďte jisti, že Pán Bůh vám stonásobně odplatí vše. co jim dnes
dáte. Já pak jejich jménem.už napřed vzdávám díky vaší štědrosti a vyslo
vuji za každý příspěvek upřímné Zaplať Pán Bůh!

Nezapomeňte,
že redakční uzávěrka Úsvitu je v tomto druhém ročníku vždy 10. každého
měsíce á že příspěvky došlé do tohoto data mohou být uveřejněny nebo zhod
noceny vždy v nejbližším čísle, vyšlém po tomto datu! Příští zprávu redakční
budete čisti až po Novém roku!
Možná, že právě v této době adventní vytvoří někdo z Vás, nastávajících
umělců, kreslířů a malířů, básníků a prozaiků, hodnotitelů života a repor
térů všeho druhu, takové dílo, jež rozhodne o Vaší dráze umělecké.
Nepochybujte, že Vám k tomu všemu rád zatleskám!
Kresbou se vyjadřujete lépe než slovem. (F. M. D.) Ta „maličkost“ je za
řazena. (M. S.) „Slzy“ z Havlíčkova Brodu jsou slibné. (Z. P.) Radost? Kéž ji
máte stále, i za dvakrát, třikrát 17 let! (B. L.) Děkuji za důvěru, i za zprávu
o ohlasu Úsvitu v Itálii, ale důvěřujte i sobě a vždy jen srdce vzhůru! Ne
chtějte být módní v interpunkci! Buď jí užívejte důsledně, zvláště v delších
verších, anebo bez ní báseň rozvádějte opravdu volně, nikoli libovolně!
K bystrému „obrazu ze života“ gratuluji. Ve verších zůstal šťastný vliv Ho
rův. (V.) Prvá strofa „Marné touhy“ je pěkná, ale to nestačí. Na Vaše pří
spěvky z Plzně se těšíme. (M. V.) Uveřejníme jen „Rakovník“. (F. K.) „Pavučinka“ má pěknou myšlenku, ale když si to pokazíte zbytečnými rýmy! (V.
Ve.) Správně píšete, že úroveň časopisu závisí na přispěvatelích, to jest i na
Vás. (R. T.) Divím se, že jste svou prvotinu, jde-li opravdu o starší věc, ne
upravil jazykově a nevynechal v ní slabé verše! I verše o podzimu jste měl
upravit, třebaže v nich již je poesie. (V. P.) Vaše próza (Vykoupení!) je lepší
než verše, protože meditovat ve verších je těžké! Všecky byste mohl pěkně
rozvést v básně prózou! (J. N.) Pouhá deskripce podzimu, oblečená do rýmů,
ne! (J. V.) Škoda, že jste pěknou deskripci „Před úsvitem“ oslabila hledanými
rýmy! Uveřejníme jen „Reku“. (M. P.) Kdo má rád vítr, má rád i poesii, jen
zkroťte ten slezský severák ještě více než iste učinila! Schopnosti k tomu
máte! (A. H.) Napoprvé jste si vzala těžký úkol, vyjádřit v poesii to, co jste
slyšela! Jen zazpívejte na motiv jednodušší! (M. Ch.) A pokračujte bez obav,
nestyďte se tolik za chyby! Myšlenka o pádu a povstání byste určitě vyslovil
stručněji v próze! Báseň je matná a hlavně rozvleklá! Buďte stručnější! (J. N.)
V sonetu je jedna pěkná myšlenka: podzim platí hospodáři zlatém listí, jinak
rýmování! (A. H.) Něco uveřejníme. (J. No.) Oběma příspěvky slibujete,
zvláště Podzimem. (V. K.) „Osud“ Hessův uveřejníme. (J. P.) S „Písní“ nedělám
„drahoty“! (J. Z.) Mezinárodním jazykům, zvláště occidentalu jsme věnovali
pozornost značnou. Kdo z Vás má vážný úmysl osvojiti si jej, obraťte se na
našeho zasloužilého dopisovatele J. Karena v Praze XIX, Zelená 2. Přesvědčil
jsem se, že Vám o occidentalu podá informace cenné a přesvědčující. J. V.
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Závody MILO
X

národní podnik

OLOMOUC

Margarin, mýdla,
mýdlové prášky,

Knihy, které Vás povedou:

J. M. Grou:
Znaky pravé zbožnosti. Cena Kčs 30.—.
Prof. J. Lorenz:
Podle ducha žijte. Cena Kčs 39.—.
J. Balmes:
Katechismus základních pravd.
Cena Kčs 66.—.
P. K. Kubeš T. J.:
Pod korouhví Kristovou.
Cena váz. Kčs 160.—.
T. Vodička:
Kronika o so. Johance z Arku.
Cena Kčs 56.—
T. Vodička:
Obraz, maska a pečeť. Cena Kčs 54.—.
Nakladatelství Brněnské tiskárny
v Brně - Starobrněnská ulice 19/21

hořčice, ocet
K dostání u všech knihkupců.

Vladimír Hořava, výroba oděvů
Prostějov
Brněnská 3, tel. 672

Cyrillo-Methodějská
záložna

MORAVSKÁ BANKA
centrála v Brně, odbočka v Praze

X

Telefony: 13.080, 13.084-13.089, 10.389 a
10.380
Vlastní a svěřené prostředky Kčs 5.000,000.000-

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

v Brně

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

OLL&C^ moderní záclonové soupravy

Kostem nerezavějící ocelové slave

K doslání ve-všech odborných obchodech.
Vyrábí:

Pazderka - Železářský průmysl a. s.

Vyškov na Moravě

Tllctta

Oldřich Kodeda
továrna na dámské,
dívčí pláště a kostymy

JANK. LANG, kom. spol.
oděvní průmysl

Prostějov - ČSR
v Prostějově

Ant. Málek

Telefon čís. 702

K. Vysloužil & spol.

tovární

výroba koženého zboží

továrna na oděvy
•

Prostějov

Prostějov, tel. 408

B. Špaček a spol.

Bratří Wilhelmové

výroba dámských a pánských
klobouků, opravy všech klo
bouků se provádí v nejkratší
době

továrna na plátěné tkaniny,
pletiva, ploty, děrované plechy,
drátěné matrace, stavební
a strojní zámečnictví

Prostějov
Wolkerova dř. Petrská 8

E. Mayerová
majitel J. Slavík
továrna na klobouky

Prostějov
Stalinova třída J3-15

Prostějov

(/ořízka
výroba oděvů

Prostějov, tel. 248

EM. TOMAN
Ředitelství I esů a statků

CUKRÁRNA-KAVÁRNA

Velké Meziříčí - Morava

BRNO, Náměstí svobody 22
Telefon čís. 14.511, 13.539

Továrna na káble a gumové zboží

Vinárna za Starobrněnským klášterem
nájemce

L KOPPEL, a. s.
RADOSLAV

Velké

JURlSlC

Meziříčí

Františkov 4

BRNO

Založeno 1865

TEXTILIA akc. spol.
/

továrna na plyše, krymry
a textilní zboží
Jihlava - telefon 245

Továrna na prádlo

a konfekci

E. Kratochvíl a spol.
TŘEBÍČ - Jihlavská brána 4
Telefon 153

Oldřich Dania
velkovýroba kostelních soch,
křížové cesty, zařizování
kostelů sochařství
a pozlacovačbtví

BRNO, Mendlovo nám. 2
Telefon 10.139

Dr Silv. M. Braito O. P.:

Matka a Dítě
Marie nám dala Ježíše, protože uvěřila ta
jemství Vtělení a přijala úlohu prostřednice
Vtělení podáním svého těla a ustavičným, až
definitivním obětováním svého mateřství a
plodu mateřství přijatého v tak záslužné, pro
tože lidsky nepochopitelné víře a lásce.
Dává své mateřství Božímu Vtělení. Spěchá
s ním, počatým ve svém lůně, k duši spřízněné,
k Alžbětě, protože potřebuje s někým vyzpí
vat svou radost nad příchodem Vykupitele.
Ukazuje jej pastýřům i mudrcům. Její přítom
nost jest jim spolu znamením: „Naleznete dítě
s matkou jeho“.
Proto nikdy nenajdete plně Dítě — Božího
Syna — bez Marie, Matky jeho! Proto mu ne
rozumíte, proto nerozumíte jeho člověčenství,

spojenému s božstvím, neboť nepřijímáte Marii
a velikost její, protože v ní bylo spojeno toto
božství s člověčenstvím. Proto nerozumíte, jak
Církev katolická co nositelka Krista Hlavy —
to jest — Bohočlověka, přijímá všechno lidské,
respektuje všechno lidské a štípí to na učení
Jezu Krista a apoštolů. Protivníci úcty marián
ské jsou zároveň protivníky tohoto spojení lid
ského s božským v Církvi, které bere všechny
potřeby, všechny pokusy o naplnění lidského,
časného, dobového božským a věčným.
Úcta k Marii Panně a Matce, je zárukou, že
ono spojení božského a lidského, jehož ona
byla prvou nositelkou a proto na věky strážkyní, se nerozváže.

Dr Reginald M. Dacík O. P.:

Prameny apoštolské práce
Nejlépe vyjádřil apoštolskou práci sv. To
máš Akvinský známými slovy: Contemplata
aliis tradere. — To jest: podávat druhvm
z vlastní duchovní plnosti. Tím poukázal anděl
ský učitel zároveň na hlavní pramen apošto
látu a na jeho podstatné, charakteristické rysy.
Mluvíme-li nyní o apoštolátu, máme na mysli
apoštolát vnější, apoštolát slova a jakéhokoliv
jiného vnějšího výrazu. A tu si musíme být
vědomi základní pravdy: Jen ten vnější apo
štolát bude plodný, který bude vycházet z hlu
bokého života vnitřního. Už sv. Bernard mlu
vil velmi ostře proti těm, kdo se příliš rozpty
lují ve vnější činnosti a chtějí dávat dříve, než
přijali a rozdávat více, než sami mají. „Rozsý
páš a ničíš,“ píše světec, „jestliže dříve, než jsi
zcela plný, spěcháš rozlévati poloplný.“ Ber
nard přirovnává tyto apoštoly, kteří, ač ničeho
nemají, chtějí jen rozdávat, k průtoku, kterým
jen protéká voda, nic se v něm neuchovává.
A naříká si: „Věru mnoho průtoků máme dnes
v Církvi, nádrží však velmi málo. Takovou
lásku (jaká to ironie!) mají ti, skrze něž na
nás stékají nebeské proudy, že chtějí dříve vylévati, než načerpali, jsouce ochotnější mluviti než poslouchati a hotovi učiti. čemu se ne
naučili, a zpupně rozkazovati jiným, ač se sami
neumějí ovláaat...“ (In Cant. s. 18.)
Tak mluvil světec ve XII. století. A dnes? —
Ctěte, co píše o této věci s velkou bolestí autor
knihy Musí totiž kralovati; „Kroužky, kapely,
dramatická představení, kinematografy, obra
zy, koncerty, kongresy, schůze, noviny, konfe

rence, automobilistické závody, výlety na
kole ... Prosím, řekněte mi, kdybyste tak tro
chu konal zpytování svědomí, ale upřímně? —
Ö, zcela nemožno! Probůh, později, zítra! Ne
vidíte, že nevím prací kudy kam? — Bekněte:
Trochu rozjímání by vám způsobilo mnoho
dobra! — Ale jděte, nemluvte mi o tom; ne
mám kdy, jsem unaven, zahrnut prací... Také
já na to myslím, ale co chcete? Nemám minut
ky volné, rozumíte? Jindy, snad zítra, buduli míti kdy.“ (Str. 39.)
Taková je skutečnost. Setkáváme se stále
s lidmi, kteří by se zničili ve vnější Činnosti a
při tom nevidí opravdových výsledků. Kde je
však východisko jejich neúspěchů? Proč je
jich vyčerpávající práce nepřivádí duše v těs
nější styk s Bohem, proč neposvěcuje jejich
okolí? Nečerpají dosti z pramenů apoštolátní
práce, nedávají duším Bona, protože ho sami
nemají.
Jaké jsou tedy prameny, z nichž čerpá apo
štol? — Naznačím aspoň některé.

Chce-li kdo přivádět druhé k Bohu, musí nej
dříve sám žít s Bohem.

Být apoštolem znamená dávat z vnitřní plno
sti. jak oy mohl dávat ten, kdo sám nic nemá?
Apoštolská práce sleduje jediný cíl: získat
duše pro Bona. Jak by mohl pracovat tímto
směrem ten, kdo by nepatřil zcela Bohu? Zís
kávat duše pro Krista neznamená připravovat
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manifestace, to neznamená shromažďovat ma
sy, působit na velké davy. To znamená malou,
drobnou práci od osoby k osobě. A ten, kdo
chce pracovat tímto směrem, musí nejdříve
sám žít hlubokým duchovním životem, musí
žít ve spojení s Bohem.
Život s Bohem v plném významu tohoto slova
je první a nejdůležitější pramen apoštolátu.
A žít s Bohem, to znamená žít v jeho přátelství,
které bylo navázáno mezi Bohem a duší po
svěcující milostí. Pracovat apoštolsky to jest
pracovat pro Boha. Je však možno, aby někdo
vracoval opravdu pro Boha, kdo by nehořel
.£ němu hlubokou láskou? — Přátelství je
áska. Láska obapolná. Bůh nás nesmírně miuje. Už v řádu přirozeném. Život je dar jeho
stvořitelské lásky. Miluje nás však zvláště
v nadpřirozeném řádu. Dar milosti, kterou se
stáváme jeho dětmi, je darem jeho otcovské
lásky. Život s Bohem je život přátelství Božího
dítěte s nebeským Otcem. Je to život bratr
ského a sesterského spojení s Ježíšem Kristem.
Je to život oddanosti duše-snoubenky k bož
skému Snoubenci, Duchu svátému.
Posvěcující milost, která má vzrůstat kaž
dým dobrým skutkem, každým přijetím svá
tostí, je pramenem života s Bohem. Je proto
možné si představit apoštola, který by jen oka
mžik nežil ve stavu posvěcující milosti? — Jak
by chtěl pracovat pro Boha, kdyby byl smrtel
ným hříchem od něho odloučen? Jak by chtěl
pracovat pro zájmy Kristovy, kdyby byl
smrtelným hříchem v zajetí ďábla?

Tento život s Bohem je podporován především
modlitbou.
Každý apoštolát, který by nevyrůstal z hlu
bokých kořenil modlitby, neměl by trvalé
ceny. Bez modlitby lze udělat manifestace, bez
modlitby lze vyvolat chvilkové nadšení, zvláště
u mladých lidí, ale bez modlitby nelze posvě
tit duše, nelze je získat trvale pro Kristovo
evangelium. Každá apoštolská práce, která by
nebyla posvěcována, a to neustále, vroucí mod
litbou, by zůstala na povrchu, byl by to zvonec
znějící a měď zvučící.
Apoštol se musí umět modlit a musí se mno
ho modlit. Světci, kteří se věnovali apoštolátu,
jsou toho důkazem. A mnozí mluvkové také.
Ale s tím rozdílem, že světci, právě proto, že
se mnoho modlili, zanechali po sobě hlubokou
brázdu, kdežto mluvkové zanechávají po sobě
ubohou prázdnotu, poušť, úhor.
Je třeba, abych se tu zmínil o vnitřní neboli
rozjímavé modlitbě. Apoštolská duše musí umět
rozjímat a musí konat rozjímavou modlitbu.
Je to právě tato rozjímavá modlitba, která učí
duši žít v hlubokém přátelství s Bohem. Jaké
by to bylo přátelství, ve kterém by přítel ne
mluvil rád s přítelem? Jaký by to byl život
duše s Bohem, kdyby spočíval jen v jistém
řádu statickém, totiž jen v jistotě stavu posvě
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cující milosti, a neprojevoval by se skutky
v řádu činnosti?
Mám vám říci několika slovy, jak máte ko
nat denně rozjímavou modlitbu? Především
nepředstavujte si pod tímto slovem cosi příliš
složitého, snad nemožného. Nemyslete si, že
rozjímavá modlitba je pouze pro kněze a řeholníky. Každý člověk, který chce žít opravdu
ve spojení s Bohem, nesmí se omezit pouze na
modlitbu ústní, třebas sebelepší, musí věnovat
chvilky i modlitbě rozjímavé. Nuže, rozjímavá
modlitba je rozmluva přijatého dítěte Božího
se svým nebeským Otcem. To je nejvýstižnější
této modlitby. V této rozmluvě se účastní jak
rozum, tak vůle se svými city. Rozum vám
ukazuje cestu k lásce. Rozum rozebírá pravdu,
vůle ji přijímá. Rozum ukazuje, jak je třeba
žít, abychom se líbili Pánu Bohu, vůle se pro
tento život rozhoduje. Rozum ukazuje, jak
dobrý je Bůh, jak je vznešený, jak je milo
srdný, láskyhodný, a vůle svými city se mu
klaní, jej objímá, jemu děkuje a slibuje, že
ho bude napodobovat. Věnovat se vnitřní mod
litbě znamená být denně na chvíli vědomě
u Pána Boha a porozprávět si s ním o té či oné
věci. Ti, kteří nevědí,o čem by s ním rozprávěli,
naleznou v Novém Zákoně nebo v knížkách
rozjímání náměty, o kterých by rozjímali,
o kterých by si pohovořili s Pánem Bohem.
Z takové modlitby vychází duše zpravidla roz
hodnuta žít lépe, konat své povinnosti pocti
věji, pracovat pro Pána Boha ochotněji a hor
livěji. Není proto myslitelný duchovní život —
a stejně život apoštolský — bez rozjímavé
modlitby, která je jeho velmi hlubokým pra
menem.

Podobnou podporou života s Bohem a proto
také života apoštolského je dále duchovní
čtení.
A to soustavné. Nejen tu a tam, nýbrž každého
dne. A cílem této duchovní četby je jak po
učení, tak také povzbuzení.
Pracovník na poli apoštolátním musí umět
odpovídat na tolik námitek, musí být vždy po
hotový, musí znát dobře křesťanské učení. Je
to možné bez stálého sebevzdělávání v nábo
ženských otázkách? Dnešní člověk, který to
lik čte a ještě více slyší ve všelijakých před
náškách, v rozhlasu, tak také v soukromých
rozhovorech, má plnou hlavu námitek proti
víře. Kolikrát musíte odpovídat na tyto námit
ky, kolikrát jste tázáni, jak se má rozumět té
či oné křesťanské pravdě. Je možné, abyste si
tu poradili, nebudete-li se dále vzdělávat v ná
boženských otázkách, nebudete-li číst nábožen
ské knihy?
A konečně i sami potřebujete poučení a
zvláště povzbuzení, chcete-li vytrvat v životě
s Bohem a v práci pro Krista a Církev. Du
chovní četba utvrzuje člověka v započaté
práci, dodává mu vždy nové nadšení pro vše
chno velké a krásné a rozptyluje nejednou

temné chmury, které se objevují na obloze
jeho duše.
Ještě bych se tu rád zmínil o četbě Písma
svátého. Máme dnes alespoň Nový Zákon,
který je ostatně pro nás křesťany nejdůleži
tější, v několika vydáních, každý si jej může
velmi snadno opatřit. Dosavadní zkušenost
s četbou Písma svátého je však, bohužel, dosti
smutná. Je sice pravda, že Písma svátého se
prodalo velmi mnoho, budeme je mít možná
téměř v každé domácnosti, ale kolik je těch,
kdo Písmo svaté opravdu čtou? Jen velmi
málo. Většina katolíků si Písmo svaté koupila,
uložila do knihovny a nechává na ně padat
prach.
A přece je tak důležitá četba Písma svátého,
autentického slova Božího. Jestliže dnes duch
světa proniká i katolíky a jejich mravní život
— a to i život katolíků, kteří jsou přesvědčeni,
že žijí dobře podle svého náboženství — pak
je to především proto, že neznají ducha Kris
tova. A ducha Kristova nemají, protože nečtou
Evangelia. Ignoratio Scripturarum ignoratio
Christi est, napsal sv. Jeroným. Neznalost
Písma je neznalostí Krista. A jeho ducha. Do
kud duch evangelia nepronikne smýšlení a cí
tění křesťanovo, nemá práva se nazývat křes
ťanem. A tak může duch evangelia proniknout
naše smýšlení a cítění a celý náš život, když
nebudeme stále číst Písmo svaté? Křesťan musí
smýšlet tak, jak smýšlel Kristus. Musí se na
učit myslet slovy evangelia, mluvit jeho tó
nem, vyjadřovat v životě jeho ducha. Ale to
dovede jen tehdy, když evangelium tak pro
nikne jeho duši, že ji přetvoří, usměrní,
vtiskne jí svůj charakter. Čteme-li spisy sv.
Bernarda, velkého učitele středověku, můžeme
pozorovat, jak mluví slovy Písma, jak si osvo
jil ieho fráze, jeho způsob mluvy, takže se vy
jadřuje jeho větami. Písmo mu přešlo do krve,
abych tak řekl, a to nejen svým duchem, nýbrž
i vnější formou. Toho je třeba každému pra
covníku na poli apoštolátu. Ale toho nedo
sáhne nikdy, nebude-li stále číst a rozjímat
v Písmě svátém.
Apoštol musí mít ducha Kristova, který je
tak protichůdný duchu tohoto světa. Musí jej
mít, chce-li jej světu dávat. Ale ducha Kris
tova si osvojí jen pilným čtením a rozjímáním
evangelií, tak jako ducha tohoto světa získává
člověk viděním a slyšením, jak svět žije.

A ještě na jeden pramen apoštolské horli
vosti musím upozornit: je to
Život z Eucharistie.
Duše apoštolská je nutně proniknuta láskou
k Eucharistii. Je to samozřejmé. Bez lásky ke
Kristu, a to bez velké lásky ke Kristu, není
apoštolátu. A láska ke Kristu je láska k Eucha
ristii, protože Kristus je s námi v Eucharistii,
kde se s ním duše stýká jako se vým přítelem,
kde ho přijímá jako sílící pokrm, kde čerpá
veškeru pomoc pro svůj duchovní růst. Časté
svaté přijímání je pro apoštolskou duši záru
kou, že se uchrání hříchu, uhájí si stav milosti
a přátelství s Bohem proti všem útokům poku
šení, že si uchová neporušenou čistotu proti
všeliké špíně světa, s nímž musí neustále sama
bojovat, zatím co pracuje pro dobro druhých.
V častém svátém přijímání obnovuje duše své
síly, ochablé únavnou prací, posiluje své na
dšení pro království Boží, získává vždy novou
horlivost ve službě evangelia. Můžeme proto
říci, že časté svaté přijímání je nutnou pod
mínkou pronikavého apoštolátu a hlubokým
pramenem skutečných úspěchů na tomto poli.
Navykne-li si apoštolský pracovník nejen
Často přijímat eucharistického Spasitele, nýbrž
také často ho navštěvovat, jako přítel návště
vu fe přítele, naučí-li se s ním se radit, jakým
směrem má pokračovat jeho práce, s ním ho
vořit o svých plánech, u něho si vyprošovat
požehnání pro každý podnik, pak není po
chyby, že jeho práce bude milá Pánu Bohu,
bude jistě sledovat touhu Boží po příchodu
Kristova království a nikoliv sobecké zájmy
lidské, a proto bude přinášet také bohaté
plody.
To jsou hlavní prameny vašeho apoštolátu.
Z nich «musíte čerpat, nech.cete-li. aby váš apo
štolát byl neplodný, nechcete-li se honit za
přeludy, nechcete-li se uštvat prací, která ne
bude mít ceny před Bohem a nepřinese trvalé
plody ani vám. ani Církvi Boží. Je třeba často
o těchto věcech uvažovat, jak uvažoval i svátý
Pavel, když psal: „Trestám tělo své a podro
buji ve služebnost, abych snad kázav jiným,
sám nebyl zavržen.“ (I. Koř. 9. 27.) Jinými
slovy: Pečuji o své vlastní posvěcení, aby se
mi nestala apoštolská práce, která by nevy
cházela z hlubokého života vnitřního, cestou
k vlastní duchovní záhubě.

,|. Novotná:

Večer
Když měkké stíny padají do řas a do posledních
koutů mcho pokoje a jenom malá lampa šíří své přá
telství po ztichlém pokoji a židli lety zkroucené,
když stín mne hladí po vlasech a světlo konejší srdce,
přemýšlím často zadumána o starých láskách svých
a o zmařených osudech. Nejsou to slzy, není to smích.

Je to jen láska a soucit s nebohými. Ach, kolik na
dějí zkazil již synům lidí svět, kolik, ach. srdcí udusil
a kolik citů zdupal —
Je třeba soucit mít a vzpomínat — Ale ne pro krásu
či cit těch stínů, nýbrž pro desítky jim podobných
osudů, jež běží podle nás a čekající naší pomoci.
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Blažena Jadrná:

Na shledání!
Až se k nám zase podíváte, znovu pokvetou
louky a klasy budou zrát a budeme k vám opět
chodit a za vámi běhat — a budeme vás mít
tolik rády jako dnes a včera a vždycky —
opravdu ...
Proč ty posmutnělé oči?
Dnes jsem se tedy rozloučila a mám se těšit
na shledání.
Děti, rozcuchané a špinavé v potrhaných
zástěrkách a zamazaných šatech, zůstaly dale
ko za mnou a nechaly mi v hrsti kytičku udý
chaných slov ... Zase pokvetou louky ...
Proč ty posmutnělé oči!
Je to opravdu směšné, že vzpomínám. Právě
teď! Nic jsem neopustila a nic jsem neztratila
v zapadlé vesnici za olšemi starého Labe a nyní
jedu zpět, vracím se domů, do města skuteč
ného života. Mám se radovat a usmívat — a
mám se těšit! Těšit také na shledání!
Do skandování rozjetých kol si namlouvám,
že jsem za sebou nic nenechala.
Až k nám zase přijedete, opět pokvetou
louky...
Nevím již, kterou z těch nemytých holčiček
jsem naposledy políbila a které z nich jsem
naposledy pohladila tvář. Zůstaly u svých pa
nenek a mně zamávaly na pozdrav ... A ještě
včera večer u vrátek mi jejich roztěkané zra
ky pověděly pohádku o malém dětském srdci,
do něhož se skrylo veliké moře čisté lásky.
Zůstaly na lukách a budou čekat, aby křikem
a upospíchaným tancem uvítaly první květ

příštího jara, první krůček k našemu shledání.
Proto ty smutné oči!
Dívají se na mne v okně vlaku, trochu udi
veně se dívají a nesnaží se ani, aby zakryly
mé vzpomínání.
Děti zůstaly na lukách a lesy zůstaly v dě
tech. Nic z toho nevezu s sebou a mám se těšit
na shledání! Ráno, pokropené studenou rosou a
zahřáté mladým sluncem, trsy křehké trávy
pod bosýma nohama a černé vlny v letu roz
jásaných ptáků, slzičky Panny Marie na vy
prahlých mezích v odpoledním žáru, ticho lidu
prázdných uliček, udusaných dvorků a bílých
chalup, proteplené večery s táhle naříkavým
zvukem rozladěné trubky a ustavičné, neza
držitelné štěbetání venkovských dětí — to vše
cko se náhle skrylo za lesnatým vrcholkem
vzdáleného kopce a já si opakuji, že jsem nic
neztratila a nic neopustila v zapadlé vesničce
na břehu starého Labe.
Za několik dní leží na stole lístek s bílými
kopretinami a velikým písmem školačky Bo
ženky: Srdečný pozdrav ... a moc na vás vzpo
mínáme a těšíme se na shledání.
Posmutnělé oči zapadly hluboko mezi sešity
a knihy a ustoupily zvědavějším, které se nyní
ustavičně dívají do kalendáře a nepokojně hle
dají alespoň dva volné dny, kdy louky sice
ještě nepokvetou slzičkami Panny Marie, děti
však budou stejně umazané a země bude dý
chat touž vůní a láskou jako v létě ...
Ještě nepokvetou louky a já se těším — na
shledání!

Michal Racek:

O davové psychose
Sociologie: Kde se na přírodní základně sejde více
jedinců s organicko-psychickým ustrojením, vzniká
sociální situace, jež má povahu synthesy a vyznačuje
se novými jevy a potřebami.
Ano, zkušenost to potvrzuje. Typologie ovšem do
dává, že lidská individualita představuje skladbu
vrstev, uložených na sebe generacemi a stmelených
pevným pojítkem dědičnosti. Nelze vyvrátit svrcho
vaný význam zděděných sklonů, jež jsou podkladem
inteligence a charakteru. Ale lidé tvoří společnost a
navzájem se ovlivňují. Nechrne stranou, proč si na
vzájem pomáháme a sdělujeme. Přehlédněme sílu
rozumu a jemný aparát vznětů, jež bytosti vyzařují
a jimiž tkají společenský vzorek prostředí. Povšimně
me si činitele, který koření v podvědomí a mocně se
uplatňuje ve společenském životě.
Nejde o napodobivost, sklon specificky lidský. Kdysi
zdánlivě potvrzoval Darwinovu theoríi, dokud se ne
zjistilo. že za předem připravených okolností se ani
v nejvhodnější situaci necvičená zvířata od cvičených
ničemu nepřiučí. Ale znáte případ, kdy v nočním tichu
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zakokrhal kohout a hned mu jich řada odpověděla.
Totéž u psů. A již jen krůček k lidem. Neboť v na
šem povědomí je cosi jako vysílací aparát s repro
duktorem. Užívá dobrodiní společného vodítka, aby
přijímal popudy a šířil je dále. A ten vodič bychom
mohli přirovnati k pomyslnému drátu, který pojí vše
chny hlavy a po němž se šíří smyslové i mimosmyslové podněty jako elektrický proud. Nauka o sugesci
a hypnose nám ukazuje přímo až nadsmyslné mož
nosti lidského podvědomí. Ale sugesce spojená s in
stinktem napodobivosti vrcholí často až v davovou
psychosu, která se pohybuje netušenou silou a obáva
nou rychlostí, žádný rozum jí nepostaví hráze, žádné
mu citu se nezdaří ji zregulovat. Posudek davové psy
chosy byl v málokteré studii, románu a skutečném
příběhu lichotivý. Podívejme se na tři základní strán
ky davové psychosy.
Hned na počátku s lítostí zjišťujeme, že přes vše
chno odsuzování mnoho lidí bezděčně podléhá davové
sugesci. A přece by stačilo trochu autokritiky, pod
vědomý vliv by se přesunul do vědomí a zde by se

již pohotově uplatnil buď soudný rozum nebo ethická
regulace citu, případně obojí.
Napřažený prst. Znáte jej? Prst, který ukazuje?
Ten to byl, ten to udělal, o tom se to říká, jistě to bude
on. Tak zní šepot a neviditelné telegrafní dráty se
rozechvívají od ucha k uchu a od mozku k mozku.
Začíná to pomluvou a končí to křivdou. A o přechod
ná stadia mezi tím prvním a posledním se marně
opírají otázky: Proč člověk ochotně věří vždy tomu
horšímu? Proč to horší, čemu již uvěřil, nekriticky
a bez vlastního zjištění šíří dál? A proč tak rád i
z toho nepodloženého a neprokázaného vyvozuje dů
sledky aspoň ve své mysli, když už ne ve skutečnosti?
Narazili jsme na vosí hnízdo předsudků, jež se mezi
námi rojí. Přísloví podotýká, že důvěra budí důvěru.
Ale vždyť nejde hned o slepou důvěřivost. Stačila by
určitá vzájemná solidnost. Ale to bychom napřed
musili omeziti možnosti davové psychosy. Neboť po
mluva je jedním z jejích podnětů a křivda jedním
z jejích následků. Kolega mi řekl kdysi za dob oku
pace: „Jen počkejte, až se to obrátí, na koho ukáže
prst, ten si to odnese.“ Nebylo tomu tak na mnoha
místech? Naše hlavy jsou zapojeny do drátů, vodi
vých pro davovou psychosu. Když zlovůle nebo při
nejmenším nepředloženost uvede v pohyb neznámou
a nezjištěnou, ač tolik již zřejmou sílu davové psy
chosy, trhne to námi všemi — a reagujeme. Casto
mnozí z nás bez rozumu a bez citu, poslušní podvědo
mého popudu. To je první zjev davové psychosy:
V davu nemyslíš.
Dával jsem po školách určitý test. Co mi dalo práce,
než jsem chlapce a děvčata přiměl, aby pracovali sa
mostatně. A přece se test netýkal jejich vědomostí
a nelze tedy ten úkaz plně vysvětlit běžnou tradicí
opisování. Ale co budeš mít ty, budu mít i já. Když
to dopadne špatně, budem biti oba. aspoň nebudu sám.
Zdá se, že ta věta „Aspoň nebudu sám“ je jaksi po
sledním útočištěm společnosti. Přijdou-li pozdě dva,
už to není tak trapné, nevyzní to tak nepříjemně.
Krademe-li dva, dělíme se o společné nebezpečí. A
v žertovném rozhovoru se to často říká i v kroužku
přátel, když se někdo zmocňuje více méně nápadně
a s malou dávkou drzosti něčeho, co mu nepatří:
„Vezmi si také, aspoň budeme zloději oba.“ Casto

jsem vzpomínal — zvláště při tom testu — na známý
úkaz, že totiž v divadle, jakmile zakašle jeden, hned
se mu ozve deset jiných. Jedna hrubost budí druhou.
To je tedy ten druhý základní zjev: Davovým pod
nětům se pohotově podvolíš. Zvláště výrazně se to
jeví v menších kolektivech, zejména ve škole, kde
často stačí efektní gesto, sugestivní vystoupení, aby
třída šla s malými výjimkami bezmocné oposice za
svým starostou nebo mluvčím.
Co dál? Prominou milé mladé čtenářky? Ano. móda
je třetí pařeniště davové psychosy. Její působení ne
musí být závažné zrovna na poli morálky, ale často
bývá tragické v zorném úhlu estetického cítění. Vkusu
se nelze naučit, je právě takový dar jako hudební
sluch. Ale není tak vzácný a každý z nás, lépe každá
z vás, milé čtenářky, má disposice, jež by stály za
rozvinutí. Ale je tu zase davová psychosa. A tak tedy
útrpně pozorujeme křiklavé tvářinky, rudé nehty, ná
padné barvy, nevkusný střih. Móda zůstává kadlubem,
kam se k násilnému zpracování hází veškerá lidská
individualita s příkazem přizpůsobit se stůj co stůj.
Připadají mi někdy naše něžné družky jako loutky,
které visí na drátcích. Ty se všechny soustřeďují do
určitých míst, do prstů krejčíků, kadeřníků a pod.,
kteří strkají nosy dohromady, by se uradili, o kolik
se má co prodloužit a zkomplikovat. Tak před námi
defilují extrémní karikatury od rafinovaně vypočíta
vých až k staropanensky prkenným a zlatá střední
cesta, která by v sobě zahrnula něžný půvab a duševní
vytříbenost, nikde. Zde se davová psychosa uplatňuje
snad nejvýrazněji. Třetí základní zjev: Ve společné
šabloně se přizpůsobíš.
Nekriticky přijímáme gesta jiných jako jednotlivci
i jako celky. Vzpomínám na trefný veršík, který jsem
v dětství čítával v Bonzovi: „Nemít, co jiný má? Bon
zů popad vztek — nevěděl, co chtěl, a dostal náhubek.“
Tam bylo vyřešení přizpůsobené vtipnou tendencí dě
tem. Ale nebývá to tak humorné v životě, kde mnoho
jinak dobře vybavených jedinců bylo smeteno jen
proto, že svým rozumem čelili davové psychose. Těž
kou daň platíme davové psychose, která již mnoho
lidí otrávila a znechutila. Čelit jí lze jen rozumem,
autokritikou a obojím dohromady v rámci křesťanské
pokory.

M i rosla va-T erezie:

Dnešní Francie
Abychom porozuměli dnešní Francii, musíme si uvě
domit. že je to země, kde v letech 1850—1900 buržoasie
rozkvetla jako nikde jinde na světě. Její výhonky
sahají až do přítomnosti, i když dnes pomalu, ale jistě
odumírají následkem celkového ochuzení Francie.
Všechno vám tu připomíná starou Cínu. Pozorujete-li uzavřené a skoro neproniknutelné sociální a ro
dinné vrstvy, vzpomenete si na čínskou zeď. Takovou
zdí jako krunýřem je obklopen každý Francouz a
jeho zeměpisné znalosti jsou příslovně nedostatečné.
I při stolování máte ten dojem a stane se vám. že se
rozhlížíte, kdy vám přinesou hůlky; mnoho talířku,
vybraná jídla v malém množství, celkový dojem ja
kési titěrnosti. Zdá se vám, že tato země prožívá po
slední fázi kulturního života.

Všechno je zde svázáno zkostnatělou tradicí. Už je
jich bytová kultura. Domy se staví ještě dnes ve
stylu Ludvíka XIV. Kupuje-li se nábytek, vybírá se
podle starých slohů — ovšem napodobených. Náš hlav
ní požadavek — prostor a světlo — neznají; každé
místečko je zastavěno, stěny polepeny pomalovaným
papírem, za kterým se tak ráda usídlují různá zvířát
ka; především se však pěstuje dušené přítmí. Ve dne
v noci jsou zavřeny dřevěné okenice. Ve dne máte
pocit intrikánského ovzduší a v noci je vám na zaIkn utí.
S hygienou nejsou problémy. Totiž neuslyší se, aby
se o tom mluvilo. Měla jsem dojem, že ještě donedávna
bylo neslušné se koupat nebo se řádně mýt. Se špínou
se snášejí velmi dobře. Pokud se týká veřejné čistoty,
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zažijete a uvidíte věci, které vás pohorší. Procházíte-li
se brzo ráno městem, kdy už začíná vedro, uvidíte
hnijící odpadky před vraty domů s hejny much a
divíte se, že ve Francii neřádí epidemie. Kanalisace
je jen povrchová a všechny odpadky tekou po ulici
na okraji jízdní dráhy.
Francouzi však vynikají čistotou a upraveností odě
vu. Není to jejich zásluha, protože se pere většinou
v prádelnách nebo mají pradleny. Prostě vždycky to,
co je vidět, je pěkné (i pokud se týká morálky).
Bylo by velmi zajímavé udělat statistiku, kolik času
stráví Francouzi při jídle. Ráno při snídani aspoň ho
dinu, v poledne 1—1%, po déjeuner se ještě sedí a
odpočívá, pak je ve 4 hod. půlhodinová goůter, v 7 hod.
nebo později diner (trvá asi 2 hodiny) a o půlnoci
souper
hod.). Chodů je hodně, jídlo je rozmanité,
ale francouzská kuchařka si mnoho starostí nedělá:
v půlhodině je vše i pro velkou společnost připraveno.
Totiž ono se to především připravuje na mísy pro oči;
výhoda pro zeleniny — uchování vitaminů, nevýhoda
pro maso — jíst každý den podešve se znechutí. Nad
gáteaux — pečivem byste zaplakali. Zajímavé je také
to, že ač Francouzi pijí vždy několik druhů vína na
jednou, jsou málokdy opilí.
Nemají také patent na vkus. Hroby svých drahých
zdobí příšernými věnci z umělých květin, dá-li se to
nazvat květinami. Jsou schopni pobít překrásný ro
mánský kostelík čistého slohu mramorovými destička
mi se zlatým nápisem merci. My Češi jsme asi sku
tečně heretici, protože nás vždy napadne myšlenka,
kolika lidem by se dalo pomoci za ty peníze, tak
zbůhdarma vyhozené, nebo jak by se daly renovovat
staré fresky, kterých si nikdo nevšímá. Nebo nás bolí
srdce při těch svícnech nebo jiných nevkusných zje
vech v kostelích. Nebo co byste řekli tomu, že přímo
v kostelích se prodávají památkové předměty, pohled
nice, svíce?
Děvčata chodí prostovlasá, vždy a všude na boso a
jen velmi mírně, nenápadně namalována. Opak svědčí
o příslušnosti k polosvětu nebo o stáří. Jen na večer
je tomu jinak, ale to se dívky na ulici neukazují.
Cím starší žena, tím více se upraví. Zeny, jejichž
stáří je astronomické, dosahují v eleganci vrcholu;
obarví si své šediny třeba na modro a v nejparnějším
létě nosí předrahé kožešiny kolem krku, jen aby za
kryly vrásky. Opravdu, ženy zde neumějí s úsměvem
stárnout. Stárnout je zde hanba. Vždycky jsem si
vzpomněla na naše maminky a babičky, vrásčité, ale
usmívající se, chápající a chápané ...
Dvě věci jsem Francii skoro záviděla. Především se
tam člověk cítí jaksi volněji. U nás je člověk stále
ohraničován pocitem vlastní důstojnosti. Tam se hledí
na to, „co na to lidé řeknou“, jen jenom uvnitř vlast
ního, uzavřeného společenského kruhu. Profesorka
lycea skákala po ulici jako malá holčička a nikdo se
nepohoršoval, protože my jsme se nepohoršovali a
ostatním po tom nic nebylo. Člověk tam není také
tak — abych tak řekla — sešněrován zákony. Neza
kazuje se tam tolik. Lidé se také tak nehádají jako
u nás. V severních částech Francie se vám zřídka
ztratí věci ve vlaku nebo na ulici. Je to zase fran
couzské heslo: po tom mi nic není. Nebo na ulicích
»• procházíte mezi vozidly, nikdo vás nepřejede, pro
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tože řidiči dávají pozor na chodce. Doprava v úzkých
uličkách v Poitiers vzbuzovala z počátku ve mně
hrůzu, ale pak jsem si zvykla a chodila jsem v jízdní
dráze bezpečně, nebála jsem se, že mě někdo zajede,
a také jsem se nebála policistů, protože ti jsou pro
řidiče. Při tom dopravní nehody nejsou tak časté jako
u nás.
Osobní svoboda souvisí také s malým smyslem Fran
couzů pro celek. Celek znamená pro ně něco reálného
jen tehdy, když každého jednotlivce znají, nebo ve
válce, když vidí cíl reálně před sebou, jinak je to pro
ně něco, co je mimo ně a oč není třeba se zajímat.
Sociální rozdíly, tak frapantní pro cizince, nepramení
z hlavní části z odporu k nižším vrstvám, ale z na
prosté lhostejnosti. Jakmile někoho znají, jsou schop
ni jakékoliv oběti a charitativní činnosti. Jinak ne.
S tím souvisí naše otázka. Neznají nás a začnou se
o nás zajímat teprve tehdy, jsme-li řádně společensky
uvedeni a jsme-li my osobně zajímaví. Dají se velice
těžko pohnout ze své lhostejnosti, ale potom jsou ve
lice nadšeni. Je proto důležité vybírat lidi, kteří jedou
do ciziny, každý Čechoslovák musí cítit velkou od
povědnost a stále si být vědom, že každé jeho gesto
je pozorováno. Propagace záleží zde čistě jen na osob
ních kvalitách.
Nedostatek smyslu pro celek působí potíže v organisaci. Francouzi nejsou organisátoři a mají-li něco
dobře zařízeno, neudělali to oni, ale jistě aklimatisovaní cizinci, kterých je tu mnoho.
Řekla jsem, že Francouzi jsou omezováni svým spo
lečenským kruhem. Je to až směšné pro nás cizince,
jak se přísně dodržují některé mravy. Tak na př. žena
v kostele nesmí být s obnaženou hlavou a s krátkými
rukávy — ale může být při tom na boso. Nebo vy
hrazené židličky v kostele, kam si nikdo jiný ne
sedne atd.
Jinak se však necítí otroky společnosti, nemají-li ji.
touží po ní. Samota je pro ně nesnesitelná. Skoro celý
život prožijí v konversaci a moci si s někým „vymě
ňovat myšlenky“ náleží k představě ideálního života.
A přece je to někdy tak únavné!
Závidím Francouzům jejich pocit volnosti ve veřejuosti a ještě něco: jejich názor na ženu. Tam totiž
ctí ženu mnohem víc než u nás. U nás je to trochu
paradoxní: tím, že jsme ženu zrovnoprávnili, udělali
jsme z ní dvojnásobnou otrokyni. U nás má své za
městnání a navíc se musí starat o domácnost a děti.
U nás jsou ještě jiné „dobré“ nápady: odkládat děti
jako nepohodlné v jeslích a jít pracovat. V román
ských zemích kult ženy souvisí s uctíváním Panny
Marie a dnešní postavení ženy má své kořeny ve stře
dověku. Je skutečně paní domu a paní svého pána.
Má mnohem větší právo mluvit do všeho než u nás.
Při tom má třeba akademické vzdělání a stálou mož
nost zabývat se tím, co ji zajímá. Ale její hlavní úkol
je vychovávat děti, vést domácnost (není otrokyni
jako u nás) a usměrňovat muže.
Ještě před nedávném jsme četli, že ve Francii je
katastrofální úbytek porodnosti. Jakmile si Francouzi
nebezpečí vymření národa uvědomili, situace se změ
nila. Rodiny s početnými dětmi nejsou vzácností,
zvláště v katolických kruzích. Proti 600.000 nově na
rozených v roce 1938 je dnes 900.000.

Ant. Reček: Krajina.

O logice
Co říkáte? Je slovo logika odvozeno od slova logos?
Jaká ironie. Neboť slovy překypujeme, ale logika nám
často chybí. Jako onomu krasořecníkovi jednoho ne
dělního rozhlasu v Živých slovech. Začal poesií, skon
čil prózou Zápotockého. Lid, lid, lid! Ano, lid chce žít.
I Ježíš miloval lid. A nikterak nezanedbával jejich
tělesnou stránku. Jak to řekl? Je mi líto lidu, neboť
je hladov. A lid hladověl po chlebu i po lásce. Jako
dnes. Ale dnes se na tu lásku zapomíná nebo ji každý
čeká od toho druhého. Tělo se podporuje, duše ubíjí.
Logika?

Maličká ukázka. Slyšel jsem v rozhlasu několik re
plik na zamořené ovzduší někdejších barových pro
středí. Řečník byl doprovázen nekonečně líbeznou a
harmonickou jazzovou hudbou. Snad abychom si to
„někdejší“ barové prostředí uměli lépe představit.
Jako ten pan profesor, který vykládal žákům, že ne
mají rozkopávat tak zvané prašivky. Doprovodil ná
zorně: Kopl do prašivky a řekl: Tohle nedělejte. Pro
samou logiku asi zapomněl na starou moudrost Verbři
movent, exempla trahunt. A nepočínají si mnozí z nás
podobně?
Michal Racek.

Vykoupení
Nad silnici se zvedl malý obláček prachu. To pout
níkova noha ho rozvířila, noha vyzbrojená pevnými
botami. On však nevěnoval pozornost vířícímu prachu,
měl na mysli jiný vzruch. V hlavě se mu ozývalo
stálé vířivé šeptání slova snad nejtísnivějšího: Bezna
děje. Skláněl se pod touto tíhou, neboť její váha byla
větší každým okamžikem. Těžko se zbavovat břemene,
není-li síly, tížeji však, jestliže není nic, co by nám
jí dodávalo. A on nemá nic. Vleče se životem ode dne
ke dni, očekává konec a potom ..., potom snad tmu.
Sedá je beznaděje, šedá jako silnice, po níž ho
vleče. Ta zaprášená cesta únavy je také poutník bez
víry. Jde, neví proč. Vede do dálky a neví kam.
Končí kdesi v mlze a neví, co je dál. Je mrtvá, pro
tože nezná svůj smysl, svůj cíl. Poutníče, jdeš ještě
více shrben. Copak tak půjdeš věčně?

Vzpomeň si, muži, na doby, kdys býval šťastnější.
Pamatuješ? Ano, docela jistě. Bylo to tak krásné. Žil
jsi radostně a bezstarostně. Pravidelný, klidný běh
tvého života se měnil vždy jen v neděli. Nejdříve jsi
chodil s tatínkem a potom sám po cestě, vedoucí ko
lem zahrady, za níž byl kostel. Okolo cesty rostly
květiny a dívaly se vlahým pohledem, ve kterém bylo
cítit sluneční parsky, na každého, kdo jim rozuměl.
A ty jsi přece býval mezi těmi šťastlivci. Pamatuješ?
Již nejde mrtvý poutník, oživl. Přímí se a narov
nává si shrbenou šíji. Sám o tom ani neví. To myš
lenka osvobozuje. A zahýbá na vedlejší lesní cestu.
Také si to snad ani neuvědomuje. Až teď! Zastavuje
se a rozhlíží se kolem. Jak je dnes krásně! Že jsi vy
držel jít tak dlouho po únavně pusté silnici a nevšiml
sis svěžího lesa okolo sebe! Byl jsi asi slepý, žes ne-
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yiděl tu hravou zeleň, byl jsi asi hluchý, žes neslyšel
ten kolébavý šustot, přímo zvoucí do své náruče. Ale
nyní jsi oproštěn od toho, co tě zbavovalo smyslů.
Nyní jsi svoboden!
Proč se však nezastavíš, aby ses rozhlédl po všech
těch lesních drobnůstkách, které se spojují v jednu
velkou skladbu, znějící tiše, ale přece tak krásně? Ne.
nezrazuji tě od spěchu. Jdi, jdi za svým srdcem! Špatné
jsi ztratil, nyní si hledej něco jiného, lepšího. Nevíš

ještě přesně, co to bude, přece však již cítíš, že to
bude něco velikého, ale... ale odněkud to již znáš.
Není to cizí. Není to nikomu cizí. Stačí jen hledat a
najde každý.
Ještě několik kroků, poutník se zastavuje a přivírá
oči. Cítí, že je již u cíle. Nesnesl prudké světlo, které
ho zalilo při vyběhnutí z lesa. Pomalu však oči otvírá
a vidí polní kříž, ozářený palčivým letním sluncem.
Jaroslav Naňka.

František Zabranský:

V pokušení
Bylo to za války v době ».totálního“ nasazení.
Ve velké strojní dílně jednoho podniku, majícího
na svém štítě německý nápis, nad nímž jako upír roz
tahuje svá křídla mohutná orlice, hučí stroje. Frézy
jednotvárně ukrajují z materiálu hoblinu za hoblinou,
soustružnické nože se zakusují do chladné ocele a
vrtačky s pískotem pronikají mosazný plech. Čilý
ruch panuje v dílně. U strojů stojí sehnuti mladí
i staří; v rukou třímají úhloměr nebo posuvné měřítko
a občas mrknou před sebe na plánek plný kot s růz
nými ciframi, udávajícími rozměry. Zdá se. jako by
ti muži byli takovými živými stroji, kteří o krátké
přestávce doplní své pohonné látky buď v kantině
nebo ze svých zásob z domova přinesených, aby zas
mohli neúnavně obsluhovat hučící stroje.
Nedaleko ode mne pracuje u soustruhu Pavel. Je to
asi 171etý hoch-student, který podobně jako já byl
sem nedávno přidělen Úřadem práce na ..přeškolení“.
Pavel nemůže dobře srůsti s tímto rušným prostře
dím. Byl zvyklý na pero a knihy, což musil zaměnit
za montérky, soustruh a ostatní nutné nařadí. Brzy
jsem se s ním blíže seznámil. Poznal jsem v něm mi
lého a veselého přítele, a co je neobvyklé — i zbož
ného. Chodívali jsme spolu v neděli do kostela a když
to bylo možné, zašli jsme si tam i po práci, než jsme
se. rozešli domů. Později se mi Pavel svěřil, že by se
rád stal knězem. Těšilo mne. že jsem nalezl v dílně,
kde čišela ze všech koutů nevěra a nemravnost, tako
vého přítele.
Pavel se netajil svým náboženským přesvědčením,
čímž obrátil na sebe pozornost ostatních mládenců,
kteří ho zahrnovali různými lichotkami jako: pánbíčkář. svatoušek, farář a p.
Ale rozšafný Pavel si z toho pranic nedělal a pádně
vyvracel všechny námitky proti kněžírn a Církvi,
jimiž ho často napadali.
Brzy naši kolegové poznali, že posměšky a vtipy
urážející Pavla a jeho přesvědčení nejsou s to, aby
jej odvrátily od cesty, kterou kráčel. Začali tedy od
jinud.
„Máš děvče?“ otázal se jednou nevinně o přestávce
Pavla mladý nástrojař Mirek.
„Nemám," prostoduše odvětil Pavel.
„Co jsi to za kluka, vousy už ti rostou a děvčatům
se vyhýbáš,“ vedle dále svou mladý kolega.
Častěji se u něho zastavovali, různé dvojsmyslné
i hrubé vtipy nadhazovali, leč Pavel jako by neslyšel.
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„Musíme ho dostat, děj se co děj,“ zaslechl jsem
jednou, jak Pepík povídá svému kamarádovi v šatně.
Varoval jsem ihned Pavla, aby si dal na hochy po
zor. Ten mne ujistil, že jim jen tak nenalítne. Potom
jsem častěji viděl, jak některý z kolegů přišed k Pav
lovi, klepal mu na rameno a přívětivě jej zval na ve
čer do kina nebo na návštěvu k nim. Pavel však roz
hodně zamítal veškerá pozvání a nikam nešel.

Nadešel konečně poslední den v kalendářním roce.
V dílně vládl nezvyklý ruch a šum. Dělníci si potají
svěřovali, kolik mají doma lahví vína či kořalky, a
zkrátka, jak dnes oslaví „Silvestra“. I stroje dnes
vrza-ly a pískaly více než jindy, jako by také mělv
..silvestrovskou náladu“. Ještě dříve než tovární siréna
ohlásila konec pracovní doby, stály již uklizené stro
je v dílně a my připraveni k odchodu přešlapovali
ti dveří.
V šatně zastavil Lojza Pavla a povídá: „Pavle, přijď
dnes večer k nám oslavit „Silvestra“. Sejdou se dnes
u nás všichni mladí soustružníci z naší dílny. Rodiče
by to mrzelo, kdybys nepřišel.“
Pavel se sice vymlouval, že nemůže, doma že ho
čekají, ale Lojza se nedal odbýt. „Víš co.“ naléhal
dále, „já pro tebe přijdu posedmé a odvedu tě k nám.
Ostatně nemusíš se dlouho zdržet a když se ti nebude
líbit, ‘doprovodím tě opět domů.“
Pavel konečně kývl, oblékl zimník a spěchal domů.
Druhého dne přišel Pavel pozdě do kostela. „Ne
obvyklé.“ pomyslil jsem si. „Snad asi šel pozdě spat
a trochu si přiležel. Nu. zeptám se ho potom, jak se
měl.“ Nemohl jsem se ho však otázati. protože Pavel
dnes už po „Ite missa est“ opustil kostel, což mi bylo
ještě více nápadné.
„Co se s tím Pavlem stalo?“ uvažoval jsem sám
u sebe, vida jej v dílně nemluvného stati u stroje. Za
čal se mi nějak vyhýbat a když jsem se ho ptal, co
mu je, odpovídal jaksi nejistě a vyhýbavě. Tušil jsem
příčinu Pavlova chování, když jsem jej vídal častěji
ve skupině hochů, s nimiž vedl dříve často vášnivé
debaty.

Jednou jsem náhodou zaslechl, jak Pepík povídá
Lojzovi: „Už se nemusíme o něho bát; je zcela v na
šich rukou.“
Pochopil jsem, kolik uhodilo. Znal jsem tyto vý
rostky jen z dílny, ale z jejich řečí dovedl jsem si
v mysli sestavit jakýs takýs obraz o jejich soukro

mém životě, jehož hlavní rysy lze charakterisovat
třemi slovy: alkohol, cigarety a děvčata.
Uplynulo několik měsíců. Pavel se mi zatím zcela
odcizil. Na silvestrovském večeru se seznámil s dív
kou, která jej zcela ovlivňovala. Ano, to byla jeho
slabá stránka! Děvče to bylo, které si Pavla podma
nilo a vodilo jej za sebou jako psíka na provázku.
Pavel se vůčihledě měnil. Chodil kdesi dlouho do noci
a ráno přicházel do práce nevyspalý, s velkými kruhy
pod očima. Litoval jsem ho a rád bych mu pomohl —
ale jak?
Začátkem června jsem zpozoroval, že Pavel je du
ševně zhroucen. Teprve asi za týden jsem se dověděl,
že děvče ho opustilo a proto je tak nešťasten.
Poslední červnovou neděli vyšel jsem si k večeru
na Petřín. Procházel jsem se zvolna po pěšinách a
kochal se krásou letního večera. Tu pojednou uviděl
jsem před sebou kráčeti Pavla, zadumaného v trud
ných myšlenkách, jak to prozrazovalo celé držení
těla. Chvíli jsem šel za ním, aniž o tom věděl. Teprve
když jsem naň promluvil, zdvihl zřejmě udiven hlavu,
ale pak zase beze slova kráčel vedle mne. Tušil jsem
asi, co se děje v jeho duši, a proto jsem ho nevyrušoval. Slunce se zatím chýlilo k západu a ptáčci pěli
v korunách stromů své večerní písně.
„Pavle, za 14 dní budeme míti dovolenou,“ protrhl
jsem náhle trapné mlčení. „Nejel bys se mnou na Sá
zavu do chaty? Mohli bychom tam pokojně žít v krás
ných lesích. Zapomněl bys tam na všechno a bylo by
ti zas doj>ře.“
Pavel chvíli neodpovídal. Po chvíli pravil: „Rozmys
lím si to, a pak ti ještě řeknu.“ Poté jsme se rozešli.
Pavel mi potom slíbil, že pojede a taky jel. Ta změ
na na něj působila blahodárně. Nabyl opět duševní
rovnováhy. Jednou, když jsme spolu trávili večer
černou hodinku a vzpomínali na minulé dny svého
života, začal jaksi nejistě: „Víš, Franto, myslím, že
si ani nezasluhuji tvé starosti a péče, jakou jsi mi vě
noval.“ A nyní začal mi vypravovat celý ten neblahý
příběh. Velmi podrobně líčil, jak na Silvestra přišel

k Lojzovi do bytu a prvého zklamání zažil, když shle
dal. že tu nejsou jeho rodiče, nýbrž několik mládenců
z dílny a hrstka veselých děvčat. Pili, tancovali a ve
selili se po svém. Pavel chtěl domů, ale hoši ho ne
chtěli pustit. Tam se také seznámil s Libuší, která
pak se mu přivěsila na paty. Kolikrát si potom umiňoval, že jí řekne své mínění, ale při pohledu do její
usměvavé sličné tváře nezmohl se na slovo odporu.
Chodil za ní jako zmámený a v ničem nedovedl ode
přít jejímu přání. Potom se slzami v očích mi vypra
voval. jak lehkomyslná dívka se mu vysmála a opu
stila jej, když poznala, že je opravdu do ní zami
lován.
.
„Zpronevěřil jsem se svým ideálům,“ končil svoje
vyznání, „a nyní jsem jako žebrák. Nevím, zda ještě
nyní mohu pomýšlet na kněžství, když jsem tak hlu
boko klesl.“
Pavel však nebyl zbabělec. Dovedl sice chybit, ale
měl ještě dosti síly i chybu napravit. V neděli vypra
vili jsme se spolu do kostela. Tam Pavel přistoupil ke
zpovědnici a pokorně se vyznal knězi ze svých hří
chů. Při mši sv. pak přijal opět po dlouhé době do
svého srdce Krále svátostného a slíbil mu svou věr
nost. Jak vzpřímeně a radostně kráčel od stolu Páně!
Nebeský oheň zaplál mu opět z očí. Šťasten a vesel
vrátil se domů s novou silou a pevným předsevzetím,
nikdy již nezraditi Krista.

Skončila konečně i válka a s ní vzalo za své i „to
tální nasazení“. Pavel odešel od strojů jako většina
mladých dělníků, dokončil gymnasium a udělal ma
turitu.
Potom jsem jej dlouho neviděl. Pomýšlel jsem, že
ho vyhledám a poptám se, co dělá, když tu jednoho
nedělního odpoledne kdosi zazvonil. Šel jsem otevřít.
Zůstal jsem chvíli stát jako přimražen, když jsem
spatřil Pavla v kolárku a klerice přepásané fialovým
cingulem.
„Jsem v semináři,“ pronesl radostně a srdečně mne
objal.

Ze zápisníku
starého profesora
Příznačná vlastnost dětské inteligence: převaha
obraznosti, nevyvinutý úsudek, neschopnost rozeznat
věci hlavní od vedlejších. A právě to vedlejší utkví
v paměti primánům, že je to konkrétní a životné. Při
výkladu o vráně řekl pan profesor biologie, jak se
tomu předmětu dnes říká — dříve to býval prostě
přírodopis — že vrána má maso tvrdé, které nezměkne, i kdyby je vařil čtrnáct dní. Ten údaj byl zřejmě
přibližný, ne-li nadsázkový. Ale byl konkrétní a
utkvěl. Přišel pan inspektor a primán, který měl po
pisovat vránu, nevěděl nic jiného než že je černá,
přilétá do našich krajin na zimu a má maso tak
tvrdé, že se musí vařit čtrnáct dní. A tak svůj kusý

popis vrány bezděčně doplnil kuchařským receptem,
konkurujícím téměř receptům veselého lékaře a ku
chaře Edouarda Pomiana. A když si pan profesor ve
sborovně stěžoval, co mu ten primán vyvedl před
panem inspektorem, utěšoval ho jeden kolega: „Co
chceš, dopadlo to přece dost dobře: vždyť ten kluk
mohl dokonce říci, že vrána se zaměstnává také tím.
že nosí děti!“
•

Přírodopis, jak se mu učilo a snad ještě učí na
středních školách, je soubor suchých fakt a jmen, jež
zatěžují mozek, ale srdce nesytí: je to přírodopis tyčinko-makadlo-tykadlový. Sýkora je mi milý pták, i
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když nevím, kolik má jakých peříček, petrklíč je
hezká květinka, i když nevím, kolik má v kvetu ty
činek. a střevlík pěkný brouk, i když nevím, jaká má
tykadla. Všimneme-li si, jaké otázky dávají děti, uvidí-li nějaké neznámé zvířátko, pochopíme hned, jak
by se mělo učit přírodopisu. Děti se neptají po makadlech, počtu noh a poloze prstů: ptají se, co to zví
řátko žere, kde spává, co dává mláďatům, jak si staví
hnízdo, kouše-li či nekouše. Dítě se zajímá o pohyb,
růst, potravu — tedy o život. A na ty dynamické
otázky dává škola odpověď statickou: čeledi, odrůdy,
názvy, pestíky, prašníky, palisty, řapíky. kusadla,
drápky, chvosty, ohony, ocasy.

V učebných osnovách středoškolských se dočítáme,
že účelem vyučování biologii je poznat zákonitost živé
přírody jakožto základ jednotného světového názoru.
Dejme tomu, že student si vskutku odnese z hodin
biologie poznání, že dějství přírodní není náhodné,
nespořádané, nýbrž vskutku zákonité. To poznání má
být základem jeho světového názoru. Biologie je věda.
Světový názor to už je filosofie. Lze tedy rozumět
těm osnovám tak, že student si má z přírodovědných
poznatků odvodit závěry filosofické. Jak si je má od
vodit a jaké to mají být závěry, se v osnovách ne
praví. Musí nám už být jednou jasné, že přírodo
vědný obraz světa není úplným obrazem skutečnosti
a že přírodní věda, která neviděla svět jako jednotu,
nýbrž jako netvárnou, byf zákony řízenou slátaninu,
mohla vydat jen kusá díla, cenná sice, ale kusá. Nad
řazený, jednotící princip, „duchovní pouto“, částí v pří
rodě, bylo úmyslně vyřazováno, popíráno nebo aspoň
metodicky vylučováno. „Odbožštěný vesmír“ se roz
padl na části. Nutným následkem byla neblahá tříšť
názorová. Nemá-li svět jednotný původ a jednotný
základ, nemůže nikdo mít jednotný názor na svět.
Je tedy třeba jen jediného předpokladu, aby částko
vé pravdy a názory se spojily v celek, předpokladu,
který není libovolný, nýbrž který je základem vší
filosofie. Vždyť který filosof byl důsledným atheistou?
Snad by bylo možné nějakého jmenovat, ale to byla
výjimka. Musíme tedy základem přírodovědného ná
zoru učinit to, co původně znamenalo slovo theorie:
nazírání Boha. Musíme vidět Boha ve věcech, za věc
mi a nad věcmi.
•

Když dokvete vlčí mák, zbude z květu makovička.
která má po uzrání nahoře kruh otvůrků. Zdálo by
se, že by bylo lépe, kdyby otvůrky byly dole. Ale ony
jsou ty potvůrky nahoře. Kdyby byly dole, vysypala
by se všechna semínka přímo dolů a po vzklíčení by
si vzájemně překážela. Má-li však makovička otvůrky
nahoře, vypadávají semínka jen když lodyha máku
se rozkývá větrem. Botanik R. Francé navrhl podle té
makovičky slánku na vysypávání soli. Dostal na ni
patent. Ten patent je vlastně plagiát. Ale nevadí — vlčí
mák nebude žalovat pro zcizení duševního majetku.
„Vynálezy“ přírody překonávají všechny lidské vy
nálezy tím, že se uskutečňují bez opracování mate
riálu, bez odpadků — a uskutečňují se bez nástrojů.
A nejen to: útvary tak vzniklé samočinně obstarávají
všechny opravy a po určité době místo sebe dodávají
nové, dosud neopotřebené exempláře.
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„Ne nadarmo byla rostlina nazvána velkým vyná
lezcem. Vynalezla v chemii nejsložitější synthesy, vy
nalezla padáky a katapulty pro rozšiřování semen,
optické čočky, vytahování vody do výše sta a více
metrů, vynalezla technicky dokonalé konstrukce na
tah, tlak i ohyb. Ovšem bylo by nespravedlivé při
pisovat jí více zásluhy než člověku. Také on vynalezl
podivuhodné věci nevědomky, daleko dříve než něco
vynalezl vědomě. Všecky ty technické vymoženosti
v organisaci rostlinného a živočišného těla učinilo
něco, o čem nic nevíme, řekněme život. Daleko za
jeho vynálezy pokulhávají naše vědomě dělané vy
nálezy.“ Tak píše profesor Dr B. Němec v knize Duše
rostlin. Pražská akciová tiskárna, Praha 1937, strana
40—41.
Vizme ty dialektické rozpaky pana profesora; „Vše
chny ty technické vymoženosti učinilo něco, o čem nic
nevíme, řekněme život.“ Nevíme, poněvadž nechceme
vědět. Něco, řekněme život, poněvadž nechceme říci
Tvůrce. Svatý Tomáš Akvinský není na rozpacích.
Říká jasně: „Počínají-li si bytosti, které rozumu ne
mají, jako by rozum měly, nemají to ze sebe, nýbrž
odjinud, to jest od Boha nejvýš moudrého.“ V naší
době se ovšem nehledá pravda, nýbrž názory. A tak
vidíme kolem sebe tvory, kteří sice rozum mají, ale
počínají si, jako by ho neměli.

V přírodopisných výkladech se stále jen připomíná,
v čem se člověk podobá zvířatům. Ale do přírodo
pisu patří také výklad o tom, čím se člověk od zví
řete liší. Správně připomíná Julian Huxley, že i kdyby
se chtěl člověk na sebe dívat jako na pouhého živo
čicha, musil by dospět k poznání, že je tvor jedinečný.
Mezi četnými vlastnostmi člověka, které ho odlišují
od zvířete, připomíná Huxley kromě pojmového myšle
ní i smích. (L’homme cet étre unique. Editions de la
Baconniěre, Neuchatel 1947, p. 44.) To ovšem není ob
jev, nýbrž věc známá. Přijde-li kocour o část svého
kníru, není obavy, že by se mu kočky smály. Vyjde-li
komicky ostříhaný pudlík na ulici, neběhají za ním
psí posměváčci jako běhají nezbedná děcka za člově
kem nezvykle a podivně oděným. Zvíře se nesměje.
A ani nám by snad nebyl směšný kocour připravený
o polovici kníru, kdyby nám nepřipomínal muže na
knír hrdého, ale ozdoby té zbaveného. Ani poloostříhaný pudlík by nám nebyl směšný, kdyby nám ne
připomínal nějakou lidskou maškaru.

Člověk člověku je směšný proto, že člověk před
člověkem se vypíná. Směšné je to, co vystupuje s ur
čitou jistotou, významností a důležitostí, avšak náhle
se objevuje jako ubohé a nicotné. Smích je v určitém
smyslu očista pravdou. Smích je dethronisace a strže
ní masky. Smíchem se odhaluje skutečnost, jaká je.
prázdno jako prázdno, ubohost jako ubohost. A tak
by se zdálo, že smích má vysokou hodnotu mravní.
Ale dejme pozor! Smějeme-li se někomu, bývá to také
tím, že se cítíme velikými proti někomu malému a že
si uvědomujeme svou převahu. A máme jakýsi pocit
ulehčení, poněvadž to, co se zdálo nad námi, se uká
zalo pod námi. Nemalý význam mravní by měl smích
reflexní: smát se sobě samému, kdykoliv jsme v po
kušení zdát se sobě velikými.
P.

F. M. Dulos: O berlách.
Poslední peníz v ruce mám
a ten si nechám na rakev.
Umřu sám bez lidí —
a kolem jen sůl a krev.
Měl jsem těch peněz víc
než přišli, než jsem dal.
Neděkovali.
Teď nemám nic,
jen jeden na rakev.

Byl jsem sám bez přítele a lásky.
Peníze vzali.
Tam na zemi,
kde počal krtek rýt,
tam leží peníz poslední.
Penízek na rakev.

Marie Svobodová:

Stesk.

Den jasný v měsíci zralých hroznu krás
v šepotu padajícího listí se usmívá
jak prchající dětství lem ...
Zelené větve zvadly do zlatova.

Úsměve dětí.
jen Bůh tě umí číst.
já lituji jen pohádkových míst.

Na čelo udělej mi křížek, maminko,
až půjdu do světa ...
F. M. Dulos: O berlách.
Věra Viskotová:

Rozloučení.

Na vížky holubí zas nasedejte ptáci,
vy z krajů přilétli, kde za nebem se ztrácí
i léto chrpové i podzim na odletu,
i marné závzlyky, co daly sbohem světu.
Však darmo nadarmo se za tím nebem skryly,
k věčnosti toužily a daly sbohem chvíli.
Však darmo, Chvíle tamta není jako ptáci.
Do větru odlétne a do květu se vrací.
Však darmo nadarmo. To bylo plaché sbohem.
Loučit se nechtělo. Vždy za nejbližšírn rohem
na pozdrav mávalo, dva kroky vpřed, krok
zpátky.
z kapsy nám vytáhlo dva propálené šátky.
K čemu to! Na uzel na uzlík zavažte si
do toho šátečku ranní déšť, písek, lesy,
stodolu, psí boudu, kouzelné kapradí.
K čemu to loučení? Loučení nevadí,
jen cesta — první krok, jímž vpřed se mění
v zpátky
Zvonidlo bijící tep čítá na obrátky —
šílenou rychlostí ujíždí automobil.
Za to, žes nepřišel, za to, žes často zlobil,
ujíždí pohádka, z hnízd vyletují ptáci,
babička usíná a starý strojek hrací
jí dodnes drnká tam — o čem, už nepovím
strunečka zvonivá bim bam bim bim bam bim

František Korb:

Rakovník.

Večery padají. Jak stužky krve teče
v matný oblouk dne lesk večerního svitu.
Rušené černání je světelnými zbytky
puzeno k blednutí a k modravému třpytu.

Usíná obloha a kolébána kouřem
narudlých komínů, mdlou záclonu si spřádá,
sálavé slunce letí jinam roznítiti světla.
Usnuly kameny. Přelud mé mysli padá.

Hermann HesseOaureát Nobelovy ceny pro r. 1946):

Osud.
Hněvem a nerozumem rozloučeni
Jak když si děti hrají,
Se naše cesty vyhýbají
1 bledý stud nás drží v chvění.
Nad námi roky nazpět jdou,
Žijeme, čekáme, litujeme
A když se jednou vrátit chceme.
V zahrady mládí cesty nevedou.
Přeložil J. P.
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Josef Zahradníček:

Píseň.

Na tebe myslívám víc a víc,
ale fy málo mě ráda máš,
ty jsi jak na nebi půlměsíc:
půl srdce dáváš mně, půl ukrýváš.
Půl srdce ukrýváš, nevěrná,
pro jiné, ale já jako ty
budu ti dělávat drahoty,
až budeš, panenko, až budeš má ...

Anna Pospíšilová:

Stipendia

Sedím za stolem oprýskaným,
listuji v arších stipendií.
List za listem jde. Všecky voní
a já tu vůni nevyžiji
za minuty, jež tady trávím
a dumám s trpkou úzkostí:
vyřídí nebo nevyřídí?
Sem srdce, tam hrst milosti,
sem trochu pohlazení dejte!
Kdybych tak mohla všude psát:
tady je poklad, vybírejte
a nemějte už nikdy hlad,
nenoste nouzi na obuvi,
na vetchých čapkách vítr zlý,
na rukou dlaně, které zmrzly
a pod víčkem stín šedivý
neklidných nocí. Tiše sedím,
roste mi z archu velký svět.

Ani vám všecko nevypovím:
je mně dnes dvacet let.

Vladimír Kopal:

Jedna v’ próze.

Vždy jsem si Tě představoval jako vodu. Čistá,
plynná, průzračná .. .
Bál jsem se, abych nebyl příliš žhavý.
Voda se teplem mění v mlhu.
Bál jsem se, abych nebyl příliš studený.
Voda se chladem mění v led.
Dlouho jsem Tě viděl jen před zavřenýma očima.
Jakmile jsem je otevřel, změnila jsi se o sen. A já
snil...
První a jediná,
jediná — první.
Ta slova jsem viděl napsaná na každém kameni,
ta slova mně šeptala každá květina, strom a vítr. Tu
píseň mně zpíval kos a slyším ji dodnes.

Kardan:

Zima?

Nač bát se zimy, nadešel-li čas?
Vždyť v zimě jaro, v chladu teplo dříme!
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Vilma:

Mládí.

V stín sněženky a v plátek sedmikrásy
naději s láskou zavírá si
podobou sladce marnivou
a ve studánce pod javory
čeká už zámek jantarový
na šťastný úsměv tváří dvou.

Mlčení lesů, přítmí zrána
rytířům koně osedlává
za práva utiskovaných
a ve tvář zítřků stříká pěna
měsícem smutků ojíněná
prastarý stud a dívčí smích.
Zklamání dávná melodie
umírá o nás a znovu žije
pro sny jež zítra zradíme,
padání kapek v černě věži
čekání marných čas nám měří
jako vám. předobrazy mé,

Jarmilo. Hynku, Viléme!

Anna Pospíšilová:

Básníkova milá.

Na ústech má vždy nevyřčená slova
a dobrý Pánbůh ví,
že každé noci milá básníkova
s korunkou veršů spí.

Ta korunka ji zrúžovělou rýžkou
po čele znamená.
A ruka těžkne nejnovější knížkou
milostně znavená.
Hle, řasa, dech i srdce stokrát daly
všecko, co básník chtěl —
ted osudy se větrem rozevlály
jen spoj je. touho, stmel

a tváře chraň, jež rozpáleny knížkou
do veršů prokvetly.
Nad brázdou slov, nad požehnanou rýžkou
s básníkem milá bdí.

V

M. Pešičková:

Reka.

Dovádivým šepotem rodí se o rychlém spěchu,
o něžném laskání plyne vášnivým obětím břehů,
z hlubokých propastí vodopádů, v prudkém
dechu
o blankytnou výši pošle náruč pěnivého sněhu.
Tisíce životů snivě proudí v žilách těch cest,
znovu se rodí a toužebně hledí ve výšiny,
žíznivě vpíjí mámivý odlesk třpytivých hvězd,
s tichým vzdechem znaveně padá v bezedné
hlubiny.
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hlad a že už týden nic nejedli. A děti ptaly doma
buchty pro pana faráře. Jindra Doležalova nechtěla
jít jednou odpoledne do školy, dokud jí maminka ne
daly do zástěrky buchet pro důstojného pána. A když
jim je ve škole přinesla ke stolku, ptali se jí, zdali
je sama pekla, a ona že ne, že maminka. A tak pan
farář povídali, že od maminky je nechtějí a vůbec že
už nemají hlad. Jindra dostala obrázek a buchty se
snědly ve třídě.
Brzo se naučil Julián říkačce: První třída kašička.
druhá třída růžička, třetí třída hodní žáci, čtvrtá třída
darebáci, pátá třída sami vojáci. Touhou kluků bylo
být už v páté třídě, kde byli sami vojáci. V růžičce
měli ještě pana rechtora, ale už se učili, že podstatná
jména jsou jména osob, zvířat a věcí. Ale co to pra
vidlo znamená, nevěděl skoro nikdo. Zajímavější to
bylo v třetí třídě. Tam učil pan učitel Sadovský. Při
nášel do třídy vycpaná zvířata, stereoskopické obráz
ky, kreslil na tabuli barevnými křídami. Aby děti
viděly, co je tisíc, dal si práci a nakreslil na tabuli
tisíc teček. Jednou vyprávěl dětem o zemi a přinesl
do třídy globus. Kluci se ptali, proč naši protinožci
nespadnou dolů nebo proč se mořská voda na jižní
polokouli neodtrhne oil země. Pan učitel říkal, že to
dělá zemská přitažlivost, a když tomu kluci nechtěli
věřit, vyložil jim to jinak:
— Člověk, pravil, je proti celé zeměkouli jako prá
šek — a ukázal na prach usazený na globu. A jako
ten prášek se drží a nespadne, tak ani člověk ne
spadne.
A potom vzal houbu a navlhčil spodní část globu.
— A tato vrstva vody, tak vykládal dále, se drží
tohoto modelu a nespadne. Moře je proti celé zemi
zrovna tak nepatrné jako tato vrstva vody proti celé
té kouli. A proto se moře drží země a nespadne.
Tak, vyložil věc pan učitel Sadovský u kluci byli
spokojeni.
Pan učitel někdy trestal kluky tím, že jim vyplácel
pravítkem na dlaň. Kluci dělali, že to tuze bolí. A Ju
lián si vzpomíná, že kdo byl takto potrestán, položil
se na lavici a dělal, že to bolí. Do konce hodiny ne
musil počítat ani psát. Někteří kluci schválně zlobili
pana učitele, aby dostali pravítkem a mohli pak celou
hodinu ležet na lavici.
Ve čtvrté třídě už jich bylo mnohem víc — ta třída
měla dvě oddělení, tam učil pan učitel Novák a byl
tuze přísný a nikdo nesměl při vyučování ani muk
nout. Tam byli i žáci o rok starší, Láďa správcův,
který nosil v létě bílé, hezky vyžehlené šaty, Janek
Škrobáků, který nikdy nedovedl vyslovit jak se patří
hlásku r. Václav Ondrů, který smrkával do dlaně a
otíral si nos rukávem, Francek Martinů, kterému pro
špatnou jeho výslovnost říkali Fňancek, Jožka Dole
žalu, vypravěč strašidelných povídek a zloděj hrušek
v zámecké zahradě.
A koně míjejí, práskání bičů zaléhá od obecní hos
pody a vzpomínky se rozptylují —

Dva dny před Štědrým dnem přijíždí Julián na vá
noční prázdniny. Městečko tone v blátě, jen k ránu
trochu mrzne, ale přes den se oteplí a silnice se rozbahní. To počasí není leda ke čtení. Tolstého Vojna
a mír — to vystačí na celé svátky. Julián sedí ve své
světničce a čte od rána do večera. A když ho už bolí
oči, vyhlíží oknem do ulice. Občas projede kolem
oken vůz — vozí se lignit z Dubňan a melasa z ho
donského cukrovaru. Těžké koně v lesklých postrojích
odfrkují do mlžného, sluncem neprozářeného vzduchu.
Chlapci v beranicích a vysokých botách pošvihují bi
čem. Janek, Francek, Václav, Tomáš, Cyril! Jak se
pochlapili ti synci! Není to dávno, co sedávali s Juliánem v lavicích obecné školy. Kvůli řemeslu se otec
přestěhoval z přifařené dědiny do městečka. A kvůli
škole také, aby chlapec nemusil přes pole.
Ty první kroky do školy — u dveří čekali pan
rechtor. Julián je vidí jak dnes — muž s prošedlým
plnovousem, mohutné postavy. Vzal Juliána za ruku
a odvedl do třídy. Tam už bylo mnoho jiných chlapců
i děvčat. Julián neměl mezi nimi kamaráda. Byl z dě
diny. Cítil úzkost. Nezvyklé a nevídané školní nářadí
však budilo zvědavost, co přijde. Pan rechtor seřadili
zatím všechny žáčky, přikázali jim, aby se vedli za
ruce a šlo se do kostela. Julián se vedl s Cyrilem.
Cestou nepromluvili slova. Až v kostele mu prokázal
Cyril jakousi pozornost tím, že ho nehty škrabal po
naškrobeném límečku. A když se vrátili do školy,
určili pan rechtor každému místo v lavici a chodili
od jednoho k druhému a ptali se: ..Budeš si pamatovat
to místo? Julián odpověděl: „Ano.“ V lavici byla veli
ká díra po vypadeném suku. První dny se chlapcům
ve škole líbilo. Pan rechtor rozdělovali tabulky, ka
mínky a tužky, žáci z vyšších tříd si tam chodili pro
písanky, tužky a pravítka. Julián s Cyrilem si hráli
pod lavicí i na lavici a malovali na tabulce panáky
a prasátka.
A Julián si pamatuje, že číst a psát se učil rád.
l uze pěkně nepsal. Písmena dat psával právě tak
dlouhá jako 1 nebo k. Z písmen se mu nejvíc líbilo ě.
neboť pan rechtor o něm vypravovali dětem povídku.
E se posmívalo i. že je jakési hubené a že má hlásek
jak myš. I se posmívalo e, že je nafouklé a že mečí
jak koza. A nakonec se ta písmena poprala. A to e
přemohlo i. přelomilo je v půli (a pan rechtor na
malovali na tabuli přetržené i) a ten spodek si po
stavilo na hlavu jako znamení svého vítězství. A od
té doby se nazývalo ě.
Počty ho tak nezajímaly, protože k nim bylo po
třebí pozornosti. Ale Cyril byl dobrý počtář, a když
2
bylo nejhůř, napověděl. Zato se těšíval Julián na ho
diny náboženství. Pan farář vypravovali o Abrahamo
Na Štědrý den to voní v kuchyni, ale nesmí se nic
vi a Isákovi. o Josefovi a jeho bratřích — to poslou
jíst. Přijede bratr Josef, který je na vojně v Kromě
chali všichni, ani nedutali. Ale když začali s katechis
říži. Frantina poslala jen psaní. Budou k večeři čtyři.
mem, už nebyla taková pozornost a dokonce se v la
Odpoledne se brzo stmívá a na návsi ozývají hlasy
vicích šuškalo. Pan farář vytáhli z kapsy peněženku
koledníků: čepice na uších, sotůrek v ruce, zkřehlé
s kovovým závěrem, otevřeli a hrozili, že tomu, kdo
bude mluvit, přiskřípnou do ní ústa. Z počátku tomu « ruce v záňadří obcházejí a prozpěvují o pastýřích
betlémských:
děti věřily. Pan farář s^ často vyptávali dětí/co měly
k obědu. A když někdo řekl, že měli doma buchty,
Anděl se jim ukázal,
vytýkali, proč jim také nějakou nepřinesl, že prý mají
do Betlema jít kázal —
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První rána z pušky houkne naproti. To strýc Mikúš
vystřelili ze staré dvojky. Jim odpovídá na Dolním
konci kovář, který umí střílet z kovadliny jako z ka
nónu. Však už je pět hodin, matka prostírá na stůl
v „hrubé“ světnici. Otec přichází z aílny, umývá se
a jde do sklepa pro víno. Panský mlékař přijíždí od
vlaku a přiváží Josefa. Matka ho čeká u vrat, pes
Mustafa se může zbláznit radostí. Josef seskakuje
s kozlíku, vítá se se všemi. Na rameni se mu blýskají
dva cvočky. A hned se hrne do kuchyně a hned po
vídá o té vojně. Včera ještě nevěděl, pustí-li ho na
dovolenou hned nebo až po Novém roce. Odpíná opa
sek, svléká plášť, ukazuje novou, pěkně vyžehlenou
uniformu.
Je vidět, že je v poddůstojnické škole. A už je ho
plný dům, nikdo nestačí odpovídat na jeho otázky,
co nového v městečku. A matka mu vypráví nejdřív
o pohřbech:
— Umřeli starej Trefilík, bylo jim už dvaadevadesát roků, pořád byli zdravej. nigdá nespávali v pe
řinách, v lítě na mlátě a v zimě u kamen na lavici.
Taky stará Búřilka sú nebožka, však ani dlúho ne
stonaly, naráz z ničeho nic se jim udělalo zle, tož si
poslaly pro panáčka a umřely tak, bez dochtora, ba,
naco taky dochtora, když je člověk starej, roste do
zemi a žádnej mu nepomože. A strýc Hubáček taky
umřeli, no jakej život, taková smrť, ve sklepě každej
den, v kostele nigdá. Ale před smrťú přej přikazovali
tetce, aby jim udělaly slavnej pohřeb. A tetka po
vídaly: Slavnej pohřeb budeš mět, ale do kostela tě
neponesem. Kdyžs tam nechodil za živa, nemusíš se
tam ukazovat ani po smrti. A co ještě? Mařena Stár
ková měla ohlášky — bere si ju ten Tonda Bernatůj.
staří to nechtěli, že Tonda nic nedostane. A on přej,
ať si tu chalupu nechajú, on že má zdravý ruky a
on tu Mařenu nějak uživí. A co bych ti ještě povídala
— leda o strýců Cabaňovi — to bylo minutej týden,
ráno šli lidi na roráty a co nevidíjú: kdosi leží na
silnici, jak dlúhej, tak širokej. Snáď néni mrtvěj?
Ale kde, povdajú tetky, dyť chrápe. Na ba, dyť to sú
strýc Cabaňa v kožuchu. Jej, strýců, vstávejte, už je
deň! A strýc nic. Tak co s němá? Lidi, povdá kdosi,
dyť oni sú přimrzlej za kožuch aj za vlasy. Tak dite
pro tetku. A tetka došly, naříkaly, že ten neznahaňba
starej už tři dni chodí po sklepách a dom se ani po
dívat nedonde. Strýc nemohli vstat, a tak milá tetka
mosely jít dom uvařit vody a strýca potom odpařit.
A co strýc? Šli taky na roráty jak druzí — a z kostela
zas do sklepa.
— A nebyli z teho nemocnej?
— Ale kde, ten majú kořeň — bolí jich za humnama
a v trní jich pchá!
— Tak nechrne strýca a pojďme, povídá otec, máme
už všecí hlad.
Na bílém ubruse talíře, uprostřed mísa s kouřící
polévkou. Všichni už stojí kolem stolu a modlí se:
— Otče nebeský, požehnej nás i tyto dary, kterých
ze štědrosti tvé budeme požívati. Skrze Krista Pána
našeho. A matka dodává:
— A pomodleme se za našich zemřelých, za stařečka
a za stařenku, aby jim dal Pán Bůh lehký odpo
činutí —
Pod okny práská pastýř kočárem a troubí na roh
— vždyť je to večer pastýřů, kteří první z lidí viděli
v noci narozeného Spasitele. A u dveří zazní hlasy
koledníčků. Matka má pro ně nachystány koláče a
ořechy.
A po večeři vypravuje Josef o vojně. Julián o stu
diích. otec poslouchá, hlavou pokyvuje, víno popíjí.
A vzpomíná i on na léta vojenská, jak byl ve světě,
co zkusil — než se naděješ, léta minou a nic se ne
vrátí, jen starosti zůstávají.
V noci přituhlo a do rána bylo všude bílo. Všichni
vstávají na jitřní.
Ozářená okna kostela zvou a zvěstují radost —
— Su zvědavej, povídá otec po návratu z jitřní,
jestli dnes osvítí slunko panáčka u oltářa.
To je jeho stará pranostika: sv'ti-li na den Narození
Páně slunko, bude příští rok hodně vína a bednář
bude mít plné ruce práce. Horší to bylo letos —
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ukázka byla slibná, ale potom přišla na to ruda; stří
kalo se skalicí, pravda, ale vždycky to také nepomůže.
Málo bylo vína. Trh v Hustopečích špatný. Nádol?
dost, beček, kádí, že by do nich Dyji mohl nachytat,
ale poptávka žádná.
A otec ukazuje Josefovi svou účetní knihu — lidé
zůstávají dlužni za práci, nemají čím platit a daně
jsou veliké.
— Tatínku, možete mně včil posílat míň, ozývá se
Julián, já budu mět o jednu hodinu víc a třeba si
nandu ještě jednu, kdybyste mně nemohli posílat
tolik jak dovčilku.
— Co dávám, dávám rád, nestrachuj se, chlapče.
Byly horší časy a Pán Bůh nás neopustil. Chtěl bych
enom, aby to nebylo nadarmo a aby z tebe něco pořádnýho bylo.
Odpoledne přichází na návštěvu strýc hajný, matčin
bratr. Psa uvazuje pod kůlnou, aby se neporval s Mustafou, v síni těžkými botami podupává, sníh' střásá
a vchází do světnice s křesťanským pozdravením a
přáním šťastných a veselých svátků.
A už usedá ke stolu, dýmku vytahuje, nacpává si
a promlouvá, jak je zvykem, o počasí, o zvěři, o ká
cení dříví —
— A co ty? obrací se na Juliána vybafnuv mocný
oblak dýmu, študuješ? Študuj! Máš dobrú hlavu. A tak
si kolikrát myslím, co se tam v tech školách učíte?
— To sú všelijaký předměty, strýčku: latina, franština, zeměpis, dějepis, matematika, chemie, fysika —
— No ty ternu říkáš předměty. Ale já si myslím,
když negdo študuje, tak na to, aby byl múdřejší než
druzí lidi. Já bych tak chtěl vědět, jaký múdrosti se
tam učíte.
— Múdrosti, strýčku? Na to je taky jeden předmět
— logika: to je nauka o správným myšlení.
— Tak, tak, pokyvuje strýc hlavou, to je potřeba,
aby lidi správně mysleli, ale to mně nejde, chlapče,
do hlavy — já znám dost tech študovaných lidí, ale
říkám si kolikrát, ve školách byls. lámal sis hlavu, ale
co je to platný, když ty nejsi o nic lepší než ti ostatní
neštudovaní lidi. Tak nač je ta logika a ty ostatní
předměty? Jak vykládá Kosmák o tem študentovi,
o tem chrtovi, jak on ho pojmenoval, študoval a přítem
to byl darebák, že v něm dobrej žilky nebylo. To mně
teda nejde do hlavy. Když negdo správně myslí, mosí
aj správně jednat. Ináč kde druzí s konopím, tam on
s kúdelú.
— Máte pravdu, strýčku, odpovídá Julián, zdravej
rozum može mět člověk aj když neštudoval logiku.
A k správnýmu jednání je potřeba aj dobrej vůle.
— A tej vůli se ve školách neučí?
— Taky se učí, strýčku, ale není to zvláštní před
mět. A krom teho, lidi sú už takoví, že se vždycky
podle rozumu neřídijú.
— Já vím, čím je to. povídá strýc. Ctu taky knížky.
Kolikrát jsem už přeříkal Dějiny světa od Hlavinky,
co vyšly v Dědictví cyrilometodějským. Tak to byli
\ seli jací potentáti na světě a chtěli dostat všeckých
lidí pod palec. Třeba takovej Napoleon. Div že nebe
čelem neprovrtal. A nakonec taky ztratil nitky a do
hořelo mu k prstom. A co lidí nadělal nešťastných.
Přemúdřelost. Lidi sú včil moc chytří. Všeckýmu roz
umí jú. do všeckýho strkájú nos a chtěli by srazit
dvanáct, kde jich je enom devět. Aj tady sú takoví
mezi sedlákama. Do kostela už nejdú. Pána Boha nepotřebujú. Povdal mně jednúc jeden takovej, však to
bylo tenkrát, když tu byli misionáři: Já žádnýho Pána
Boha nepotřebuju. Můj Pán Bůh — to je hnůj. Když
dobře pohnojím, tak mám. Když ne. nemám. No a co
včil? Šel do výměny a ulovil, nač nalíčil. Syna má
takovýho, jak je sám, jak ho vychoval, tak: ten syn
mu včil nechce dát ani pár polínek, aby si mohl tro
chu zatopit. Pohůnkovi bylo teho starýho člověka líto,
naštípal mu dříví a podstrčil, aby to hospodář nevě
děl. Mladej se to dověděl a ještě klukovi vynadal.
A starej včil chodí jak zmoklá morka a naříká.
Strýc má chvíli práci se zapalováním: jak se dá do
výkladu, zapomene bafat.
— Lidi se včil spúščajú Pána Boha. Onegdá tu taky
chodil jeden mudrlant, co študoval po krk, ale do

hlavy mu teho moc nedošlo. Nač přej chodíte do teho
kostela? Beztoho enom ze zvyku. Nejlepší by přej
bylo tu stání búdu zbořit a udělat tam parčík, aby
si měly děti kde hrát. Já jsem mu povdal: Milej pane,
to sú rozumy za zelena trhaný. Já teda do teho koste
la taky chodím a naši rodiči tam taky chodili. A bořit
nebudem nic. A on zas mlel, že nač ti lidi tam lezů,
latinsky přej neumijú a stejně ternu farářskymu
mrmlání nevijú konca ani zvonca. Lepší přej je sedět
negde venku a dívat se, jak je svět krásnej. Alebo
když se chce negdo mermomocí modlit, af přej se
modlí doma. Jářku, chodíte negdy do hospody? Co by
ne? povdal on. Jářku, a to nemožete pít doma? No to
je tak, povdá mně ten pán, v hospodě je společnost
— to je něco jinšího. No tak teda společnost, to se ví,
že společnost, přece nebudete trčet doma jak křeček,
když si zatluče díru. My se teda modlíme doma, ale
v kostele je společnost. My jsme zvyklí chodit tak
trochu na besedu. Tak co bychme nešli na besedu aj
k Pánu Bohu? Zvykli jsme si tam chodit od malička
a je nám tam dobře. A on mně na to povídá: Vy přece
věříte, že je Pán Bůh všudypřítomnej, tak nač cho
díte do kostela, když se možete k němu modlit všady?
Jářku, my chodíme celej týdeň, jak se říká v hadrách,
mrvíme se s odpuštěním v hnojů — to už tady díra,
tam záplata patří k všednímu dňu. Ale v nedělu — to
je ináč, to už se každej obleče, jak se patří, aj ty
děvčiska mají tu svoju parádu, vezmu si knížky a
voničku a idú do kostela. Přece se nebudem ukazovat
Pánu Bohu špinaví a roztrhaní! Vvšak vy taky, když
idete do tej svojej společnosti, něco lepšího na sebe
oblečete. A potom, milej pane, my myslíme, že Pán
Bůh nám má všelicos říct. Říkáme, že chodíme na
slovo Boží. No, Pán Bůh k nám nemluví sám. Na to
má svý sluhy, ti žijú mezi nama a ti nám vycingajú,
když je potřeba. To nebožtík pan rada, dej jim Pán
Bůh nebe, to s nama uměli: ve všední dny se poptali
po hospodářství, po zdraví, po děckách — to byli jak
každej jinší člověk — ale v nedělu, to když vystupili
na kazatelnu, to jste jich měli slyšet, uměli nám to
říct po lopatě. Tak třeba kázali o pověrách. Ide roba
do vinohradu, pukne jí šňůrka u zástěrky: Ach, můj
muž mě opúščá! Vař mu, robo, jak se patří, nemel
hubú a nebude tě opúščat. Toťkaj zase Kemusi pře
běhne zajc přes cestu: Budu mět neščestí — ale ten
zajc měl ščestí, žes ho nechytl, ty hlúpej! Zní mně
v uchu, povdá jedna ženská, to něco bude. Vymy si
špínu z ucha a nebude ti v něm znět. Toť zase jedna
ščuká: Kdo to na mě vzpomíná? Neper tak do teho
nácka a nebude se ti ščukat! To byli kazatel — to už
ten naši velebníček to tak neumijú. Ono to negdy vyfiadá, že se nad ty lidi povyšujú — a to do lidí vjede
urija a všecko vyjde v hať. Jak s Pánem Bohem, to
se naučí v semináři — ale jak s lidma, to se musí kaž
dej naučit sám.
Strýc vyklepává dýmku do popelníku u kamen a
narovnává si údy: — To jsem taky chtěl říct: oni si ti
páni v městách mislijú, že sú brúšení na dvě strany
a že rozumijú bílýmu aj černýmu a že my na ven
kově jsme si abecedQ enom hubu propláchli. A všeli
jací vizdohájci, co se ještě jitrnicú holijú, ohrnujú
nad nama pysky a majú nás za pohnětek. V lítě jsme
šli na púť na svatej Hostýn. Taky nějací mladí páni se
vysmívali a ukazovali si na naše růžence. Jářku, páni,
jestli nás chcete hladit proti srsti, tak vám něco řeknu:
Dokáď chodíme tady s tým — ukázal jsem jim růže
nec — je s varna dobře, ale jak začneme chodit tady
s tým — a ukázal jsem jim čagan, možete hledat psí
díru pod zadníma dvířkama. A žádnej už ani nemukl.
A strýc se obléká kožuch a ohlíží se po beranici:
— Tak abych zase už šel. Řeknete si, že jsem teho
už naplkal dost a že jsem tu hubu mohl aj nechat
doma. A ty, chlapče, študuj tedy tu logiku. Ale dej
pozor, abys nepřemúdřel. Kdo ví, jací sú ti vaši profe
soři. Ti učiteli u nás už nejsú, jak bývali — my jsme
jim lúbali ruky jak knězom, ale včil — darmo mluvit.
Tak s Pánem Bohem a dobře se vyspíte!
Večer nemůže Julián dlouho usnout. Doznívají mu1
v mysli řeči strýcovy. Strýc nemá rád přemúdřelost.
Co je ta přemúdřelost? Zvláštní stav ducha: Člověk si

myslí, že všemu rozumí a že není tajemství, že věda
rozřeší všechny záhady světa a života, že náboženství
bude nahrazeno vzděláním, ale zatím že je dobré pro
obyčejné lidi jako donucovací prostředek, aby konali
dobro a varovali se zlého. To je přemúdřelost. Ti pro
fesoři — skoro všichni mají spadeno na temný stře
dověk, poněvadž to byl věk řádu a proto jako veleduchy vynášejí každého, kdo se tomu řádu vzepřel.
Církev byla vždy nepřítelkou lidského pokroku, od
soudila Galileiho, rozum a víra se nesnášejí, bible je
^nůška židovských bájí, na místo pověstí o původu
světa a člověka je třeba dosadit vývoj od prabuňky
k člověku. Člověk je více nebo méně ušlechtilé zvíře.
Je třeba si vybudovat vědecký názor na svět a na ži
vot, nevěřit v zázraky — zázraky se nedějí a víra
v ně je nebezpečí pro soudnost. Modlitba nemá vý
znamu: v přírodě se všechno děje podle nezměnitel
ných zákonů — potopa přijde, af se modlíme nebo
nemodlíme. Křesťanství učí pasivitě, obrací mysl do
záhrobí, odvrací pozornost od tohoto světa a zná jen
odříkání a kazí lidem životní radost. Křesťanství se
lhalo, za dva tisíce let nepřetvořilo svět, — tak se
mluví ve škole.
A tak zápasí dva světy — svět strýce hajného, muže
zakotveného v řádu Božím a hrdého na svou víru, a
svět těch přemúdřelých. Je pravda, strýc Cabaňa se
opil, ale když se probral, šel hned do kostela jako
každý jiný pořádný křesťan. Ti lidé chybují, ale jsou
si toho vědomi, uznávají to, přiznávají se k svým po
kleskům a zpovídají se z nich — nechlubí se svými
neřestmi a dokonce nevymýšlejí nějaké theorie, aby
své špatné jednání ospravedlnili. Přes všechny své ne
dokonalosti jsou to dítky Boží, byť někdy nezdárné.
To ví i Tolstoj: Kutuzov je hrdina Boží: ví, že na vý
sledek bitvy budou mít vliv i věci, kterých nelze vy
počítat předem, že záleží také na silách skrytých
v srdci posledního mužíka a na pomoci Boží. Stojí
proti němu pyšný a nepřemožitelný Napoleon, který
se chvástá, že v jeho slovníku není slovo nemožnost.
A Kutuzov se modlí, při poradách generálů spí, ustu
puje z Moskvy, občas pořádá prosebný průvod s ob
razem Matky Boží — a nakonec vítězí nad přemúdřelcem.
Strýc poznával ty vzdělance z města — přijížděli
na hony. A ten Kosmákův Chrt — co o tom říkal pro
fesor Bureš? To není jen nějaké páterské povídání,
to je dokonalá kresba člověka bezcharakterního —
a patrně vůbec ne vymyšlená. Pamatujte si, studenti,
lepší ie charakter bez inteligence než inteligence bez
charakteru. A pak ještě úsměv — Julián vidí strýce
pod Hostýnem, jak hrozí čaganem přemúdřelcům,
kteří se posmívají růženci — a usíná.

3.

Na Štěpána není pána! Podle starého zvyku se končí
služební doba pacholků a dívek, kdo chce zůstat na
starém, zůstane, komu se nelíbí u starého hospodáře,
hledá své štěstí jinde. Vyplácí se chase celoroční mzda
a tak je veselo ve sklepech i v hospodě. I na ulici se
ozve píseň, vždyť ani sníh, ani bláto nevadí chlapcům,
aby nechodili městečkem objímajíce se kolem krku
a zpívajíce veselé i smutné písničky. A tak není ani
docela pravda, že když je bláto, nezbývá než sedět za
pecí:
Na vánoce, na ty hody,
zamrzajú blata, vody,
ej, blata vody hraběcí,
sedajú chlapci za pecí.

Však se to obrátí:

Na fašanky, na ty hody,
rozmrzajú blata, vody,
ej, nech je dobře, nech je zle,
chodijú chlapci pod šable.

A maminka hned ráno podává tatínkovi kalhoty a
vyzývá ho, aby si hledal službu jinde, že už se s ním
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nazlobila dost. A tatínek předstírá, že tedy půjde a
najde si službu jinde. Však svět je široký a všude zem
Páně.
— Ale ne aby ses zas večír vrátil — a k obědu už
taky nechoď!
— Když mě teda nechceš, tak půjdu, však ty budeš
banovat! A jde na ranní a po ní do sklepa se strýcem
Mikúšem, to jejich zvyk. Ale k obědu přijde přece,
třebas trochu pozdě. A maminka se dělá, že ho neče
kala, že nic nevařila, ale potom sleví a povídá, že se
snad něco v kuchyni přece najde.
— Ale večír doopravdy nedondu, vyhrožuje tatínek,
nějaká ta služba se do večera naskytne.
— Enom jdi, a hledej, já taky půjdu slúžit jinde.
Ale přes všechny prosby se večer tatínek přece jen
vrátí, všelijak se vymlouvá a nakonec sleví, že to tedy
ještě jeden rok zkusí, ale kdyby se v té službě měl
zle, potom doopravdy půjde jinam.
A po svátém Štěpánu přicházejí kamarádi: Jožka
Konečných, který studuje v Brně na technice. Metúd
z hodonské reálky a oktaván Vojta, spolužák Juliánův
ze čtvrté třídy obecné školy. Jožka má plán:
— Na Novej rok uspořádáme večírek: recitace,
zpěvy, nejakú aktovku. Děvčata nám pomožú.
Největší potíž je s tou aktovkou: kde ji honem vzít?
Loni hráli Strašidlo v ševcovské dílně — líbilo se to.
letos by to mohlo být něco vážnějšího. Vojta je proti
tomu. Předně vážných aktovek není, vždycky jsou to
jen zdramatisované anekdoty. A když se hraje něco
vážného a dojde k nějaké dramatické scéně, lidé se
stejně smějí. To je tím, že na divadle se mluví nepři
rozeně, afektovaně, herci si počínají hystericky a to
je těm lidem k smíchu. Nejsou zvyklí vyjadřovat své
city. A když je vyjadřují, zpívají pěsničky a v tom je
cosi, cosi neosobního, co dává tušit skutečný cit.
Metúd je pro něco romantického — ti lidé nechtějí
vidět na divadle sebe, svůj život, ale něco neobvyk
lého a tajemného. To je tak jako s pohádkami: ne
vypravují se dětem pohádky o obyčejných lidech,
o strýcích a tetkách, ale o králích, princeznách a ry
tířích. To se jim líbí a něco takového bychom mohli
zahrát. Julián souhlasí s Metúdem: ale kde vzít takový
kus? A tu se vytasí Metúd s nápadem:
— Tak si to napišme sami. Těch pár stránek nedá
toilk práce.
— Ale námět? ptá se Jožka, kde je námět?
— Já bych třeba něco měl, navrhuje Metúd, já si to
rozmyslím a zítra vám to povím.
— Ale ať tam néni moc osob! varuje Jožka.
— Však nebude, slibuje Metúd, ale dělá si výhradu,
smí-li to být trochu sentimentální, no tak trochu do
beču.
— Ne enom može, musí to být do beču, když to má
být romantika, ať je to romantika jak trám. Tak
dobrá, do zítřka ať to máš a ten námět sem dones!
Druhý den další schůzka.
Námět je opravdu sentimentální. Metúd se přiznává,
že jej tak trochu ukradl z jedné povídky Thomase
Hardyho.
— To nevadí, prohlašuje Jožka, to se tak dělá, říká
se ternu dramatisace.
— Ale enom námět, ostatní bude původní, vypíná se
Metúd, dialogy, všecko, aj ten konec.
— Tak ven s tým námětem, velí Jožka.
— Tak námět je taková beznadějná láska jednoho
husara k jedné krásné —
— To se rozumí, že krásné, vpadá Jožka, copak možem hrát něco o škaredé děvčici?
— Ta děvčica, to néni obyčejná děvčica, to je hraběcí dcera.
— A je už zasnúbená s nějakým starým chlapem,
že?
— Tak docela to néni — ale ona myslí vysoko.
— Od teho je princezna, nebo komtesa či co to bude
za zvíře.
— Tak ona se s tým husarem baví —
— Zkrátka, dělá jí to dobře, že ten husar je do ní
zblázněnej, to už ty princezny sú všecky takový, po
znamenává Jožka znalecky a netrpělivě —
— A do teho včil něco vleze.
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— To se rozumí, musí do teho vlézt nějaká překáž
ka, třeba že táta ju hlídá anebo má pro ňu jinšího
ženicha.
— Ano, táta ju hlídá a zakazuje jí mluvit s tým
husarem.
— A co dál?
— No ta princezna je pyšná.
— No to přece se už říkalo, rozčiluje se Jožka, a
taky se to rozumí samo sebú. A vůbec je to teda fiflena. Lidi, to je bída, my se musíme piplat s terna
lidskýma citama.
— Ale když se to má líbit a když to má být do
jemný?
— Ňo ano, nedá se teda nic dělat. Tak ona je pyšná
a teho husara si nechává enom tak v zásobě, kdyby
žádnýho jinšího neulovila, že?
— Ano, tak něco. A ten husar ji vyzná lásku.
— To tam dáme nejakú serenádu pod oknem á la
Cyrano de Bergerac.
— Serenáda tam taky može být. Ten husar ji vyzná
lásku, ale ona mu nevěří.
— Dělá, že mu nevěří. To ty ženský sú takový
zmije.
— Tak třeba dělá, že mu nevěří a on je z teho
zúfalej.
— Správně, to bude k beču. Metúde, ty jsi geniální
psycholog.
— A jeho pluk dostane najednú rozkaz k nástupu.
A ten husar se bojí, že ta komtesa na něho zapomene
a tak jí navrhuje, aby došla večír na mořskej břeh,
že spolem ujedú na nejakej ostrov, tam se dajú sezdat
a budú se mět dobře.
— To je náramně romantický, poznamenává Jožka,
a dokonce aj napínavý.
— A tak on zběhne od pluku, večír si pro tu komtesu
donde, ale ona se začne vymlúvat a nechce s ním
utýct, jak mu slíbila.
— Vždyť jsem to povdal. zmija!
— A ten husar včil —
— Je v kaši, kde by byl.
— Ten husar vidí, že k pluku se vrátit nemože, to
by ho stejně zastřelili, a tak se střelí sám.
— Brr! otřásá se Jožka.
— Střelí se pod jejíma oknama, ale ta rana néni
smrtelná. Komtesa vyběhne ze zámku, pozná, že jeho
láska byla opravdová, dá ho odnést do svých komnat
a tam ho ošetřuje. A otec, když vidí tu lásku, ujme
se teho husara a nakonec mu dá svoju dceru za man
želku.
— Výborně! Lidi, ono to má happy end — a skončí
to svatbú!
— Ano, ale u Hardyho to končí tragicky. Ten můj
konec je původní.
— To se rozumí, mosíme mět ohledy. Tak to sepiš,
Julián ti pomože a pozítřku si uděláme čtenú zkúšku.
A nazítří píší Metúd s Juliánem dialogy a rozdělují
scény. Osoby jsou jen tři: zámecký pán, jeho dcera
a husar. Zámeckého pána bude hrát Jožka, jeho dceru
řídících Helenka, husara Julián. Autor skromně ustou
pí do pozadí. Do večera je polovice hry hotova. Druhý
den se bude pokračovat.
Večer přemýšlí Julián o té hře. A její osoby se mu
nějak uživotňují. Ta komtesa je Mira, zámecký pán
je továrník Adam. Zdá se mu najednou, že má hrát
sebe. Ne, to ne! Za první není blázen, aby se do ně
koho beznadějně zahleděl. A vůbec se mu to nyní
protiví: zdá se mu, že by se veřejně přiznával k ně
čemu, co ani není docela pravda — snad někdy při
chází taková hloupá myšlenka, že by ho mohla mít
Mira ráda — ale ne, dokonce se bouchat na scéně,
lidé se budou možná smát, a pak tam nýt, jihnout,
vzdychat, sténat na jevišti — Ne. ať si to hraje, kdo
chce — Julián to hrát nebude. Pryč s tím pokušením
beznaděje, drážděním osudu, vyzýváním jakéhosi
deuse ex machina, který se zjeví, aby mu nečekaně
dal, več nedoufal! Štěstí není něco, co by člověku
samo padlo do klína. Nechci takové štěstí! Štěstí je
to, co si člověk dobude svou prací a svými obětmi.
Takové štěstí chci, ne nějakou zlatou padavku z rohu
vrtkavé Fortuny. A dokonce hrát jakousi prefiguraci

svého osudu a zaklínat nějaké neznámé zvraty a vábit
to, co je nemožné — A neskutečné!
A druhý den dokončí sice dialogy s Metúdem, ale
prohlašuje, že toho husara hrát nebude. A tak ne
zbývá, než aby slavnou úlohu převzal sám autor. Ju
lián se spokojí s úlohou nápovědy.
Autor se tedy vžívá do své úlohy, učí se zpívat se
renádu, jenom jednu obavu má: jak se střelit? Ze
skutečné pistole?
— Ne, na to stačí špuntovka na vrabce, prohlašuje
Jožka.
—Ale to bude lidem k smíchu a bude po všeckým!
Nakonec smluveno, že se střelí za scénou! — Strýc
Mikúš vystřelijú z dvojky, bude to rana jak hrom a
lidem to k smíchu nebude. Svalíš se. komtesa při
běhne k tobě a bude to.
A tak je ten večírek v sále obecní hospody. Julián,
aby ukázal dobrou vůli, recituje Nerudovu Romanci
o Karlu IV.. řídících Helenka hraje na klavír. Jožka
zpívá árii z Prodané nevěsty, Metúd hraje na housle,
vše jde krásně, nikdo se nesměje.
A nakonec ta hra s husarem. Julián sedí v nápo
vědní budce, dialogy klapou, Jožka hraje hraběte
s grandezzou, Helenka je půvabná, pyšná a ošemetná

jako pravá zmije, Metúd tklivě zpívá serenádu —
přemlouvá komtesu k útěku — a hle, zrádkyně se
vymlouvá a říká ne.
— Ó bídný světe, co mi zbývá? recituje Metúd.
A již vytahuje pistoli, namíří, stiskne---------- stiskne,
rána nikde, strýc Mikúš se opozdili, jistě šli na pivo
— co teď? Julián trne.
— Hřej dál, mluv něco! volá z budky na Metúda.
Metúd hledí chvilku do prázdna. Teď se začnou
lidé smát. Už tam kdosi vzadu vyprskl. Ne. Metúd ne
ztrácí ducha, vytasí dýku (má dýku — jaké štěstí —
husaři sice nemívají dýku, snad nějakou šavli, ale on
má opravdovskou dýku!) a deklamuje nezlomen:
— Když selhala jedna zbraň, neselže druhá! A bod
ne se do prsou.
Vtom však — běda! Opozdivší se strýc vystřelí za
scénou z pušky:
— Bum!
Metúd se skácí k zemi a komtesa místo aby vy
křikla bolestí, vybuchne v smích, hlediště se otřásá,
lidé se popadají za břicha, opona padá na rozkaz zá
meckého pána.
A v budce ztrnule sedí Julián — on jediný se ne
směje.

Jak se mluví
/. a) Byl Jidáš Kristovými slooy: „Lépe by bylo
tomu člověku, kdyby se nenarodil!“ předurčen
k záhubě? Po těchto slovech už těžko mohl lito
vat svého činu a být spasen.

b) Kristus řekl: „Široká je brána, která vede do zá
huby a mnoho je těch, kteří jí vcházejí. Těsná
je brána, která vede k životu a málo je těch,
kteří ji nalézají.“ A děde: „Mnoho je povolaných,
ale málo vyvolených!“ Buh ve své vševědouc
nosti věděl, že když dá lidem svobodnou vůli, že
většina nebude žít podle jeho přikázání. Nebylo
by tedy pro lidstvo lepší — když většina přece
jde špatnou cestou — kdyby je Buh nebyl
stvořil?
Obojí se týká tak zvané predestinace. Od věčnosti
ustanovil Bůh, že stvoří svět. Od věčnosti stanovil
také, že stvoří člověka a že mu dá svobodu a potřeb
nou milost, aby mohl dojít spásy. Od věčnosti také
předvídal, zdali a jak který člověk užije své svobody
a zdali a jak bude s milostí Boží spolupůsobit. Předvídal-li. že zemru v milosti, jsem předurčen k spasení.
Předvídal-li, že přes pomoc milosti Boží zemru ve hří
chu, jsem předurčen k zatracení. Buh mne stvořil a
vykoupil, aniž by se mne tázal na souhlas, ale mou
věčnost neurčil bez zřetele k mému souhlasu nebo
nesouhlasu. Tři věci jsou jisté: 1. Bůh ví vše od věč
nosti, jinak by nebyl vševědoucí. 2. Blili je spravedli
vý — nemůže tedy zavrhnout nevinného. 3. Člověk má
svobodu a muže se sám rozhodnout buď pro Boha
nebo proti Bohu. Že Bůh vše předvídá, je jisté — ale
jak to předvídá, je tajemství. Vidím-Ii. jak někdo padá
se střechy, musím uznat, že nepadá proto, že iá to
vidím, nýbrž vidím ho padat proto, že padá. Podobně
i zde: nehřeším proto, že Bůh mne od věčnosti viděl
hřešit, nýbrž Buh mne od věčnosti viděl hřešit proto,
že dobrovolně hřeším. Podle toho je třeba se dívat na
hřích Jidášův. Těsná brána — málo vyvolených —
svátý Bernard se jednou rozplakal, když na kazatelně
četl ty texty. Ale je třeba číst evangelium celé, zvláště
místa o ztracené ovci, o ztraceném penízi. o marno
tratném synu, o kajícím lotru. Brána milosrdenství
Božího je otevřena všem — ve dne v noci.
2. Jesuité, kteří k nám byli povoláni za vlády Fer

dinandovy, se řídili heslem: „Koho země, toho
náboženství.“

Heslo: „Cuius regio, eius et religio" bylo stanoveno
na sněmu augsburském 1555 a řídili se jím lutherští
velmoži v Německu, aby na svých statcích zavedli
tak zvanou reformaci, to jest donutili katolické oby
vatelstvo k odpadu od Církve katolické. Teprve když
se tím heslem začal řídit vítěz bělohorský a nechtěl
trpět nekatolíky ve své zemi, počalo se to heslo po
kládat za nemorální. Nemorální je. ale není to heslo
činnosti náboženské, nýbrž heslo činnosti politické.
Heslem náboženské činnosti řádu jesuitského bylo a
je: Omnia ad maiorem Dei gloriam.

3. Koncil kostnický odsoudil neprávem Mistra Jana
Husa hlavně pro popírání transsubstanciace.
Koncil tvrdil Husovi, že je čtvrtou b.ožskou oso
bou. (Obojí říká T. G. Masaryk v České otázce
na str. 336.)

Hlavní bludy, pro které byl Hus souzen, jsou: Vlast
ní církev je církev vyvolených a nikdo neví, zda je
jejím členem nebo není. Zakladatelem papežství je
císař Konstantin. Svatý Petr nebyl hlavou církve a
také papež není její hlavou není-li ctnostný. Preláti,
vydávající kacíře světským úřadům k potrestání, jsou
horší vrahové než Pilát. Rozkazy církevních vrchností
jsou jen nálezky lidské. Všecky skutky hříšníka (i
dobré), jsou hříšné. Hodný kněz musí kázat nedbaje
zápovědi svých představených. Původcem církevních
trestů, exkomunikace, interdiktu a jiných, je ďábel.
Biskup i světský vladař v těžkém hříchu pozbývají
své pravomoci. — Je pravda, že Hus přál tak zvané
remanenci, to jest učení Wicklifovu. že podstata chle
ba a vína trvá (remanet) i po proměňování, ale sou
zen byl jen na základě článků vyňatých z jeho spisů.
Druhé tvrzení, že koncil se prohlašoval za čtvrtou
osobu božskou, je tak nesmyslné, že je netřeba vy
vracet.
4. Papež Bonifác VIII. (1294—1303) si osoboval ná
rok na politickou vládu papežskou nad celým
světem křesťanským.
Bonifác VIII. proslul v boji o práva a svobodu Církve
proti francouzskému králi Filipu Sličnému jako jeden
z největších papežů středověkých. Ve své bulle Unam
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sanctam prohlašuje ke konci, že je k spáse nezbytné
věřit, že každý člověk je podroben římskému papeži.
Tento výrok je dogmaticky zcela správný, poněvadž
vyplývá ze slov Páně, řečených Petrovi: „ras ovce
mé ... Pas beránky mé.“ Každý člověk má náležet ke
stádci Kristovu a tudíž být podroben i jeho nejvyššímu pastýři. Jiná věta té bully, která by mohla budit

dojem, že si Bonifác osoboval politickou moc nad svě
tem, zní: „Časná moc (král) musí být podrobena moci
duchovní (papeži)“, avšak jen „ratione peccati“. Pa
pež jako nejvyšší duchovní a mravní autorita roz
hoduje, které činy královy jsou mravně dovolené.
Papež ovšem není pánem nad světským vladařstvím
krále.

Zrcadlo své doby
Výstup o 1 jednání.

(Mnozí mají jistě v paměti doby, kdy na střední
školy přicházela nařízení, že studenti mají chodit tak
oblékáni, aby mohli kdykoliv jiti na př. na nádraží
skládat brambory, nebo je rozvážet a pod. Jak to
brali studenti — bylo vidět z jejich oblékání. Jak to
působilo na profesory, tak dost nervově roztřesené —
tím snad poslouží tento obrázek.)
Profesor (vejde do třídy, sedne si a otevře třídní
knihu): „Je vás zde nějak málo! (Rozhlíží se po třídě.)
Kde jsou všichni?"
..------ sím šli na brambory.“
Prof.: „Tak to se zas nezapisuje?"
„------ sím nemá se to zapisovat.“
Prof.: „Tak žádný není zapsán a tolik jich chybí,
když bych nejvíce potřeboval zkoušet! ...Procházko!
(Procházka povstane.) Je na vás stížnost, že jste ne
byl včera ani ve škole, ani na bramborách. Kde jste
byl?“
Procházka: „—sím doma. Tatínek říkal, že necho
dím do školy proto, abych chodil na pole. Když prý
chodíme na pole.tak prý mohu jít na naše!“
Prof.: „Vy jste z venkova? (Procházka kývne hla
vou. Profesor rovněž zamyšleně pokyvuje hlavou):
Ano, ano, kdysi chtěli rodiče mívat děti doma. Aby
posílali děti do školy, k tomu je musel přinucovat
stát. Dnes, aby děti chodily do školy, chtějí rodiče,
— ...Pojďte k tabuli! Nováku! (Novák neochotně
vstává.) Nějak se vám nechce."
Novák: „Prosím my jsme byli na bramborách vče
ra, a tak já dnes nejsem připraven."
Prof, (v rozpacích): „Kdo byl včera na brambo
rách? (Všichni se hlásí mimo Procházku.) Já ubohý,
(vstane a chytá se za hlavu) já ubohý, já ubohý. Nás
už to pronásleduje celý život. Kdepak my! To když
my jsme chodili do školy ... Budeme opakovat! Tak
vy! (Žduchne Procházku.) Jděte k tabuli. Co víte o.
hm. muchomůrce?"
Procházka (přijde k tabuli a rozvážně spustí): „Muchomůrky patří mezi houby rouškaté, bedlovité a ro
zeznáváme jich několik druhů. Nejjedovatější je muchomňrka citrónová a----------- “
Prof.: „Dost. Čím se vyznačují houby bedlovité?“
Procházka: „Mají pod kloboukem lupeny na rozdíl
od chorošovitých, které...“
Prof.: „Stačí. Sednout."... (Spokojenějším a mír
nějším hlasem): „Tak Nováku (Novák jde k tabuli)
pokračujte.“
Novák: „Muchomůrky jsou houby nepříliš ve
liké ...“
Prof.: „Jaképak nepříliš veliké? To nám nic neří
ká! Reknu-li, že takový (ukáže rukou výšku asi 3\ m
od země) je slon, je to slon malý; když je taková
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blecha, tak je to blecha veliká. (Zastaví se a pohlédne
do třídy): Víte, jak to bylo s tou blechou a s tím slo
nem, když byla potopa světa?"
„Ne!-------sím jak to bylo?“
Prof.: „Když bylo po potopě světa, tak z archy
Noemovy vylézala zvířata. První šel slon a za ním
v patách hned blecha. Ve dveřích se slon náhle obrá
til a povídá: .Slečno, netlačte se tolik!* (Všeobecný
smích. Pan profesor je spokojen, pak ale vzdychne a
obrátí se ke zkoušenému): Tak co víte víc?“
Novák: „Houba muchomůrka roste v lese.“
Prof, (sáhne si na čelo a bolně vzdychne): „Já ubo
žák. Takové samozřejmosti! Nač to povídáte! (Zatváří
,.e kysele.) To je úplně totéž, jako bych řekl, že stu
denti chodí skládat a rozvážet brambory... Učil
jste se?“
Novák: „Pokud jsem mohl —“
Prof.: „Kolikrát jste si to přečetl?“
Novák: „Pětkrát.“
•
Prof, (znalecky): „To je málo. To se musíte učit!"
Novák: „Když my, prosím, musíme —“
Prof, (vpadne do řeči): „Ticho! (Rozmrzele.) Pomoz
te mu! (Ukáže prstem do třetí lavice — žák dělá, že
nevidí.) No tak, vostudo! (Žák vstane a mlčí)... Sou
sed!"
Žák: „Muchomůrka nemá —“
Prof, (zřejmě podlehl depresi): „Nevykládejte nám
co muchomůrka nemá, ale co má. Muchomůrka také
na příklad nemá automobil nebo učebnici botaniky.
(Ke třídě.) Víte, v tom je dnes vrchol myšlení, že
každý vše vymezuje a určuje jen záporně. Vždyť
znáte ty nynější hádanky, ne?“
„------ sím ne. Dejte nám, prosím, nějakou.“
Prof.: „Tak jaký je rozdíl mezi hromosvodem a
kostkou cukru? (Třída mlčí.) Žádný. Protože boty si
nemůžete čistit ani hromosvodem, ani kostkou
cukru.“
(Třída halasí): „Cha-cha-cha-cha —“
Prof, (nechce se již zřejmě dopalovat): „Kolikrát
jste si to přečetl?“
(Vyvolaný pohlédne na Nováka a vzpomene si, že
pětkrát je málo, a proto odhodlaně): „Desetkrát.“
Prof.: „A vy?“ (Obrátí se k jeho sousedovi.)
(Ten pohlédne na Nováka, na souseda a pak stej
ně odhodlaně): „Patnáctkrát.“
Prof.: „No, to už by se kůň naučil. (Třída halasí.)
...Všichni sednout! (Posadí se opět ke stolu, otevře
knihu.) Posledně jsme brali rostlinná pletiva —“
..— —sím ne. Mechorosty."
Prof.: „Nelžete! Vždyť to mám zde poznamenáno!"
„------ sím. to asi brali ti, co jsou dnes pryč, my ne.“
Prof, (mlčky, zcela zničeně dá hlavu do dlaní,
vzdychne).
ale
Opona padá.

debatujeme
Postačí reformovat jen školu?
Mládí usiluje vždy o velké věci.
Také první názory na život a jeho
problémy se tvoří v mládí, kdy cha
rakter nabývá formv. Je [známo,
že řediny profesor, kterv rozumí
studentům, dovede v těch letech za.
sáhnout svým osobním příkladem a
laskavým slovem v život svých
žáků tak hluboko, že se stávají pra
vými hrdiny, neboť poznali smysl
velkorysosti, krásu velkodušnosti,
sílu enthusiasmu a plodnost heroismu: poznali, že usilují-li o takové
statky duševní, plní dobře úkol
svého mládí. Takovým studentům
nepřipadá práce a studium nikte
rak obtížným, ba naopak dychtivě
po nich touží.
Avšak tam, kde žáci marně hle
dají ve svém profesoru vzor, kde
nalézají neustále jen chladný zákaz
nebo strohý rozkaz, kde vidí, že
slova učitele se neshodují vždy
s jeho jednáním a že si dokonce často
i odporují, tam v duši mladého stu
denta se usídlí zklamání a melan
cholie. A poněvadž mládí chce na
sebe upozornit, dá se taková mladá
bytost cestou nejrozliřnějších vášní,
a tak nikoliv jen vlastní vinou promarňuje nejkrásnější dobu svého
života, po níž mnohdy následuje
život ne o mnoho plodnější a šťast
nější.
Proto chceme-li, aby naše mladá
inteligence ozdravěla, musíme se
snažit nejen o reformu střední školy,
nýbrž současně také o to. aby její
vychovatelé měli pro ni pochopení,
v ní milovali svůj národ a jí byli
vždy nejlepšími vzory. Většina vel
kých a vynikajících osobností vděčí
za svůj duchovní vzrůst některému
ze svých bývalých učitelů, který
měl pro ně vždy jen to nejkrás
nější. i když sám byl mnohdy živo
tem zle stíhán. A bude-li mít náš
stát takové profesory, kteří nechá
pou své povolání jen jako placenou
výrobu inteligentů na běžícím pásu
školního roku, nýbrž vidí ve výcho
vě každé další a další svěřené gene
race své nejvyšší životní poslání,
v krátké době se bude český národ
s hrdostí zhlížet ve svém student
stvu, které si vepsalo po slavném
vzkříšení státní samostatnosti ve
svůj štít slova Karla Havlíčka Bo
rovského: „Jindy mužové umírali
pre čest a blaho svého národa, my
však z téže příčiny budeme žít a
pracovat.“
Jaroslav Kuchař.

Pražské studium Catholicum
definitivně potvrzeno.
(KIS.) Koncem září potvrdil J. E.
ndp. arcibiskup pražsKy Dr Josef
Beran definitivně studijní ústav
Studium Catholicum v Praze. Ústav
vznikl r. 1937, kdy byl ad experi
mentům potvrzen J. E. kardinálem
Dr Kašparem. Poněvadž se ústav

opravdu osvědčil, došlo nyní k dal
šímu rozšíření studijních oborů. No
vinkou ústavu je zřízení sboru čle
nů. složených z vynikajících vědec
kých osobností, který má jednak
v občasných poradách shrnovati
pracovní výsledky k budování ka
tolické životní synthesy. jednak zaujímati stanovisko k současným
aktuálním otázkám.
Studium je rozděleno ve dvě hlav
ní třídy: akademickou a akční. V le
tošním zimním semestru čítá aka
demická třída šest oborů a třída Ka
tolické akce dva. Rektorem Studia,
potvrzeným J. E. pražským arci
biskupem, je P. Dr Jan Ev. Urban,
exprovinciál řádu františkánského.
Rádných docentů je pět, mimořád
ných sedm.

nost sv. Vincence de Paulo byla vý
květem mládeže. Ze šesti jinochů,
kteří utvořili první Konferenci, ani
jeden nebyl starší dvaceti let. Zná
me dobře veliké dobro, jež vyko
naly tyto Konference a jiné organisace katol. charity.
Charita nesmí se dívat nazpět,
nýbrž stále jen kupředu. Počet mi
nulých dobrých skutků je vždy
malý, kdežto přítomná a budoucí
bída, kterou třeba zmírnit, je vždy
nekonečná. Chtěli bychom jako
Ozanam vidět všechnu mládež, po
kud má otevřenou mysl a srdce,
sdruženu v těchto Konferencích. Ne
jde o to. dávat peníze, nýbrž o umě
ní dávat sebe sama. Takový apošto
lát by oživil jejich víru, usměrnil a
ustálil by jejich postoj k pomíje
jícím věcem tohoto života, probudil
Katolická škola není nepřítelem
by sílu vůdcovství a zároveň by
státní školy.
mocně pomáhal odstranit všechna
zla sociálních a rasových nesrov
Paris (KIS). Katoličtí kardinálové nalostí.
a arcibiskupové, kteří se shromáž
dili na biskupské konferenci fran
Účel světí prostředky.
couzského episkopátu v Paříži, na
vštívili společně katolickou školskou
Kolikrát už jsme slyšeli pomluvu,
výstavu. Při této příležitosti podě vmetenou ve tvář Církve, že hlá
koval kardinál Liénart pořadatelům sala nebo hlásá heslo: Účel světí
výstavy a zdůraznil, že svobodná prostředky. Už svátý Pavel si na
katolická škola není v žádném pří říkal v listě Římanům: „Býváme
padě nepřítelkou školy státní. Fran pomlouváni a někteří o nás tvrdí, že
couzská mládež musí býti samo říkáme: Čiňme zlé, aby vzešlo
zřejmě jednotná, k tomu však ne dobré“ (TTT. 8.). Dr Kolman v kníž
potřebuje, aby také její školní vý ce Přednášky o základech vědecké
chova byla sjednocena.
filosofie, ve které — mimochodem
— je mnoho komunistické agitace,
ale málo vědy a filosofie, mluví
Charita ozvěnou Kristovy lásky
o jesuitském původu tohoto hesla
k člověku.
(154). Své urážlivé tvrzení nedoka
Rím (KIS). Svatý Otec Pius XII. zuje tak jako nedokazuje mnoho
ve svém — anglicky proneseném — jiných urážlivých výroků. Zato
rozhlasovém projevu, vysílaném při však na jiné stránce, ač nechce, do
skončení sjezdu americké katolické kazuje, že komunisté jdou ve sto
Charity v Novém Orleánu, vyzdvihl pách nacistů v hlásání tohoto hesla.
pravý význam Charity.
Ctěte: „Mravnost (totiž komunistic
Význam slova charita je často ká) je ... ve vědomém masovém
chápán příliš povšechně jako jaký boji proti vykořisťování... v . boji
koliv druh dobročinné anebo lidu za upevnění a dovršení komunismu.
milné činnosti. Ale pro katolíky má Morální je vše, co tomuto boji na
slovo charita posvěcený význam. pomáhá, nemorální vše, co tento
Charita se totiž odlišuje od každé boj brzdí“ (151). Doslova tak to
jiné lásky tím. že ie ozvěnou tvrdili nacisté. Pro komunistu je
Kristovy lásky k člověku. podle zásad jeho morálky dovoleno
„Nové přikázání dávám vám. abyste všechno, co napomáhá jeho boji za
se navzájem milovali, abyste milo pronikání a upevnění komunistic
vali jeden druhého tak, jak jsem kých principů. Tak kdo hlásá zá
já vás miloval.“ To je charita. Ne sadu, že účel světí prostředky, Cír
dr.
jak se lidé navzájem milují, jenom kev, jesuité či komunisté?
proto, poněvadž jsou druhy stejné
ho lidského pokolení. Křesťané mi
Konstatujeme.
lují, poněvadž vědí a vyznávají, že
Není naším úmyslem štvát; ne
všichni lidé jsou příbuznými Boží
mi, syny Nejvyššíno. A co miloval můžeme však nevidět skutečnost,
Kristus v lidech jiného, než Boha? nemůžeme o ní mlčet, aby nebylo
Ne v tom smyslu, že našel Boha jednou pozdě. Mnozí katolíci se
v každém člověku, ale tak, že dou ukolébávají tvrzením, že komunis
fal obnoviti Boha v každém člověku mus není proti náboženství, že
strach z komunismu v této věci je
— láskou.
Charita znamená, že milujeme je zcela lichý. Nuže, přečtěte si tyto
den druhého proto, že chceme při věty z poslední knížky ideového
nést Boha do života každého z nás. vůdce komunismu u nás univ. prof.
Když velký vzor křesťanské chari Dr A. Kolmana. Přednášky o zákla
ty, Fr. Ozanam. po prvé zahájil své dech vědecké filosofie, která vyšla
Conference (pozn. red.: z nichž po letos v nakladatelství Svoboda. „Jazději vzniklo dnešní charitní hnutí), koékoliv náboženství je předsudek
chtěl dokázat, že učení Kristovo a proto neslučitelné s vědou ... Spo
platí stále, i v přítomnosti. Společ lečnost se nemůže lhostejně dívat
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na náboženství a nevyhnutelně musí
překonat náboženství jako Jprotivědecký způsob myšlení“ (126). Na
Eotvrzení svých zásad se dovolává
enina, jehož cituje: Každé hájení
nebo ospravedlňování ideie boha,
byť i nejrafinovanější, jest ospra
vedlňováním reakce“ (127). ..Dů
slední socialisté musí být nesmiři
telní k jakémukoliv náboženství...
Úkolem boje proti náboženským
předsudkům, jak známo, se socialisté
a komunisté zabývají již dávno“
(150). „Jsme přesvědčeni, že nábo
ženství vymře, zmizí poměrně
brzy ... Ovšem, my stoupenci vě
deckého světového názoru ... nemů
žeme se spolehnout na to. že nábo
ženství automaticky vymře. Naší
povinností ie pomáhati tomuto pro
cesu. pomáhat tomu, aby nábožen
ství iako předsudek škodlivý pro
člověka a lidstvo — vymřelo“ (155,
150. „Mv útočíme a budeme i na
dále útočit na nebe... a ovládneme
nebe a celý svět“ (158). — Nemlu
vili podobně všichni diktátoři od
^•exandra. římských césarů až po
Hitlera? Žalmista však už dávno na
psal: Dixit insipiens in cn^de snn;
non est Deus. A také řekl: Quid
gloriaris in malitia ... ? Deus destruet te in finem ...
dr.

Z diskuse.

bychom neměli sice analfabetů ro
zumových. ale zato mnoho analfa
betů mravních. Analfabetů, kteří
sice umějí psát, ale píší-li, píší
urážky a oplzlosti, kteří sice umějí
číst litery, ale čtou jen bezcenné
románky, štvavé časopisy, rozbíje
jící naši jednotu rodinnou, národní
a lidskou, kteří sice umějí mluvit,
ale mluví-li, pomlouvají, lžou, pře
krucují pravdu, štvou bratra proti
bratru, děti proti rodičům. Věřte
mi, pane učiteli, mravní analfa
beti jsou hrozní lidé a je jich vel
mi mnoho.
Vy říkáte: — K čemu pak je
kostel? Já jdu do přírody a tam se
pomodlím lépe. A pročpak vy ne
učíte v přírodě? Pročpak nutíte cho
dit děti do školy? Do školy, kde
mnohde je vzduch všelijaký, a kde
není slunce? S vyučováním v pří
rodě máte smutné zkušenosti, viďte?
Kostel je místo modlitby a škola je
místo vyučování. Tak se to oboje
patří.
Myslíte, že vzdělání není věc sou
kromá? Proč stát nutí a pod tresty
hrozí, nařizuje, aby do jistého věku
každé dítě navštěvovalo školu a
učilo se? Vždyť vzdělání je věc kaž
dého jednotlivce. Jednotlivec sám
musí mít na něm zájem. A přece
stát nutí. A dobře, že nutí. Proč se
tedy zlobíte na Církev, když pod
tresty časnými nebo věčnými naři
zuje věřícím chodit do chrámu, zpo
vídat se. přistupovat k svátostem?
Prý svati a sochy, obrazy, všelijaké
symboly, kříže, růžence, průvody —
to vše je zbytečné. Ale proč tedy
učíte děti ctít presidenty, vojevůdce,
spisovatele našeho národa? Proč
visí obrazy ve třídě? Proč učíte děti
mlčet, stát v pozoru, když se hraje
určitá píseň? Proč mají mít úctu
před kusem vlajícího plátna, když
symboly nemají významu? Proč nu
títe děti chodit na manifestace?
Proč na nás se rozčilujete, že si vá
žíme svatých místo „vůdců“, že svě
tíme svátek „narození Páně“ a vy
„svátek práce“?

— Já vám povídám, že nábožen
ství je docela zbytečné.
— Faráři isou docela zbyteční.
Kdvž už někdo chce v Boha věřit,
nepotřebuje k tomu prostředníka.
To je věc soukromá a každý sám
na ní bode mít záiem
— Výchova náboženská a vyučo
vání náboženství nemá smyslu.
— K čemu kostel?
— K čemu obřady, symboly,
křest? To je nesmyslné haraburdí.
To se pozná. Pan učitel Vomáčka,
osvětový referent vychovává a pro
bouzí lid. Tak jsem také prohodil:
— Nezdá se vám, že každá věc
má rub a líc, plus a minus, klad
i zápor? Vy jste viděl tu stránku
temnou. Teď ještě přemýšlejte o té •
Náboženské poměry před
světlé. Vy jste učitel. Tož já vám
řeknu: — Vyučování je zbytečné!
Bílou horou.
— Vyučování a náboženství to je
Pohlédneme-li do dějin XVI. sto
rozdíl. Bez náboženství člověk mů
letí, zjistíme, že stav českých kato
že být. ale bez vzdělání?
— Myslíte? Náboženství je nejen líků byl v té době velmi neutěšený.
víra — ale i mravnost. Tu uzná Asi tříčtvrtinovou většinu měli prováte? Uznáváte. Tak půjdeme na testanté. jednu desetinu obvatelstva
věc takhle: Když potřebujete vy tvořila Jednota Bratrská a zbytek
stavět dům. potřebujete stavitele. náležel ke katolíkům a staroutraKdyž potřebujete šaty, potřebujete kvistům. Za tohoto stavu zahájiti
krejčího. Když potřebujete poradit dílo katolické restaurace nevzbuzo
v nemoci, jdete k lékaři. Když jste valo mnoho nadějí. Ale synové sv.
nespokojen, závidíte to a ono. hně Ignáce z Lovoly vnesli do Církve
váte se na toho či onoho, kam pů již aktivnějšího a bojovnějšího du
jdete? Komu se svěříte? Kdo vám cha. než tomu bylo v době vystou
poradí, jak se zbavit těch dušev pení Lutherova.
Do Cech povolal Tovaryšstvo Je
ních nemocí? Tady vám poradí jen
lékař duše, stavitel duše — kněz. žíšovo král Ferdinand I. a tím či
Kdyby nebylo náboženství a kněží, nem můžeme říci, že nastala církev
kdyby nebylo svědomí, které upo ní obnova v Čechách. Poněvadž
zorňuje. že je třeba nebýt spoko v tomto století byly náboženské
jen se sebou, že je třeba také du otázky nejdůležitějšími politickými
chovně růst, dobývat, tvořit, záležitostmi celé Evropy, musel ten,
bylo by opravdu zle na světě. Pak kdo chtěl dosáhnouti na tomto poli

96

úspěchů, obrátiti se v první řadě na
politicky významné činitele.
V českých zemích největší poli
tickou moc měli král a šlechta. Po
něvadž čeští králové z rodu Habs
burků byli Církvi vždy věrni, do
stalo se katolické věci u nich pod
pory. Na př„ když Ferdinand I. po
sílil postavení katolíků, že vymohl,
aby bylo obnoveno pražské arci
biskupství.
Avšak šlechtický stav v tehdejší
feudální struktuře českého státu
byl právně i mocensky silnější než
panovník. Poněvadž česká šlechta
z většiny byla nekatolická, nezbvlo
než aby se utvořila aspoň, i když
menšinová, ale mocná strana kato
lických šlechticů. Postavení této
katolické strany zesílilo, když v čelo
se jí postavili neipřednější Dánové
čeští: Vilém z Rožmberka. Vratislav
z Pernštejna a Jiří z Lobkovic.
Avšak úmrtím prvých dvou a ne
zdařeným spiknutím a uvězněním
třetího, bvli katolíci v devadesátých
letech XVI. století velmi oslabeni.
Proto se podařilo na začátku nové
ho století straně protestantské dosáhnouti některých úspěchů, jako
mír libeňský. Majestát a sesazení
Rudolfa II. Ale již roku 1617 záslu
hou vedoucích nové katolické gene
race: Zdeňka z Lobkovic. Jaroslava
z Martinic a konvertity Viléma Slavaty, dosáhli katolíci úspěchu vol
bou arciknížete Ferdinanda Štýr
ského za následníka českého trůnu.
Mírový vývoj zastavila v následu
jícím roce pražská defenestrace,
kterou byla zahájena třicetiletá
válka. Vojensky a politicky pro
hráli protestanté svou věc na Bílé
hoře, takže katolíci plně podporo
vaní státní mocí mohli začíti dílo
obrácení země.
Jaroslav Bakala.

Není tajemství.
Kolega četl ve Vodičkově knize
Obraz, maska a pečeť, která
vyšla nedávno v Brně, stať o Franzu Kafkovi. Pozastavil se nad slovy
Vodičkovými, že středem každého
života je tajemství. Ne, s tím nesou
hlasím, řekl. Středem života není
tajemství.
Odpovídám mu nahlas: Středem
tvého života tedy není tajemství.
Tobě je všechno jasné, srozumitel
né, vysvětlitelné.
Víš třeba, proč ses narodil v této
době? A proč’s musel strádat, když
tvůj otec přišel o místo, proč se to
muselo stát právě vám. A proč ti
sestra umřela na spálu. A proč’s
potkal svého spolužáka Karla, věr
ného přítele a proč vůbec potkáváš
jisté lidi a ne jiné. A vůbec, proč
každý strom rozpíná větve určitým
způsobem, vždy podle druhu stále
stejně. A proč nevzroste zrnko obiliny. přesně chemicky vyrobené,
navlas stejné jako pravé, když se
zasadí do země. A miliony, miliony
věcí všem lidem tajemné jsou Tobě
jasné. Středem tvého života není
tajemství. Ale přece do něho vstou
píš svou smrtí.

. . . citujeme
z románu Jana Čepa „Hranice stínu“. (Vyšel v nakl. Vyšehrad v Praze
již v 6. vydání.)
„Měl jsem také dceru.“ řekl. „Ženy, to je vždycky něco nestálého.
Není na ně spolehnutí, a není to jejich chyba. Neznají samy sebe, ne
mají moci nad svým osudem. Najednou něco přiletí jako bláznivý vítr,
a jsou tytam ...
Z téhož románu Cepová:
Pak zas vidí jabloň v zahradě, tak krásně zelenou, oblitou světlem
tak podivně líbezným a sladkým, a všude je ho nastláno, světla jeho
dětství, které si zvykl pokládat za věc nenávratně ztracenou — a hle.
najednou vidí, že se zmýlil. Už už po něm natahuje ruku, ale vtom se
na něho spustí oblak bělavé mlhy, vniká mu do úst a do očí — chce
se nazdvihnout, chce odhrnout ten dotěrný závoj — a padá do podušek,
proklán ostrým paprskem, který si k němu znenadání prorazil cestu.

NOVÉ KNIHY
Dr Josef Kubalík: České křesťanství. Církev Kristova a jiné nábožen
ské společnosti v naší vlasti. Boh. Rupp v Praze 1947, stran 240, neváz.
50 Kčs.
Kniha Kubalíkova podávající jednak výklad o podstatě Církve Kris
tovy a jejím zřízení, jednak přehled nekatolických společností nábožen
ských v našem národě, v němž je zahrnuta i látka jeho dřívější, poně
kud kusé knihy Nekatolíci v Čechách a na Moravě (nakl. Kultura.
Fryštát 1947), je příručkou nadmíru potřebnou už z té příčiny, že po
druhé válce značně se oživila činnost těchto společností většinou k nám
z ciziny importovaných a odtud také podporovaných, takže na těchto
útvarech křesťanství v naší vlasti je pramálo českého. Obsáhlé pojed
nání o nauce a dějinách církve československé, která se jeví jako spo
lečnost mimo půdu positivního křesťanství stojící, ve svém učení vše
chny tak zvané modernistické bludy shrnující a v ethice holý Subjek
tivismus hlásající dává celkem za pravdu názoru Cinkovu. že církev
československá je jen organisovanou společností nevěrců. Svou knihu
zpracoval autor na základě obsáhlého materiálu: jeho kritika nikde ne
překračuje mezí objektivity a po stránce methodické vyniká přehled
ností a jasností.
D. P.
Zdeněk Kalista: Cesty ve znamení kříže. Dopisy a zprávy českých
misionářů 17. a 18. věku ze zámořských krajů. Vyšehrad v Praze 1947.
stran 534 neváz. 126 Kčs.
Již v druhém vydání vychází soubor zpráv českých misionářů z krajů
zámořských, který uspořádal a pečlivými poznámkami doprovodil
Zdeněk Kalista. Je to dílo nejen svrchovaně zajímavé, ale i záslužné
proto, že misijní činnosti Čechů se dosud nedostalo v české historické
literatuře náležité pozornosti, ač představuje nepochybně jednu z nej
krásnějších kapitol v dějinách české národní energie a zároveň výrazné
poučení, že ani sebehorší vnější poměry, bědný stav národa po Bílé
hoře, nedovedly zlomit jeho životnost. A že je i dnes potřebí národu
i světu povah hrdinných a průkopnických, odhodlaných bojovat za lepší
duchovní tvářnost světa, je četba takovéto knihy opravdovou vzpruhou.
Ať je to Jindřich Richter, který inspiroval Františka Křelinu ke knize
Amarú, syn hadí, ať je to Karel Slavíček, který pronikl do Číny, Jakub
Římař a Remedius Prudký, kteří působili v Ilabeši. vždy z jejich boje
a oběti prokinitá výzva i k dnešnímu člověku, aby neumdléval v du
chovním zápase, ať je vnější jeho situace jakákoliv.
D. P.

V tuto chvíli víš určitě ze své bu
doucnosti jedinou věc, že umřeš.
Nic jiného nevíš jistě a určitě.
Všechno se může stát jinak než
si představuješ. Ale pro tebe není
tajemství. To se divím.
A vlastně, když pro tebe není ta
jemství, mohl by sis zřídit poradnu
pro celý svět, pro všechny lidi, kte
ří si přejí proniknout nesčíslná ta
jemství života.
Mně bys potom mohl vysvětlit,
čím to je, že v Čechách v Červe
ném Kostelci, kde strávila buzena
Němcová několik let, žije dnes so
chař Břetislav Kafka, velmi prostý
člověk s obecnoškolským vzděláním,
který dělá věci tak podivuhodné,
že i z jiných zemí se tam jezdí dí
vat: Uspí člověka do spánku čtvrté
ho stupně, jak se tomu odborně ří
ká, a dozví se od něho věci, z nichž
přihlížejícím vstávají hrůzou vlasy
na hlavě. Vyptá se ho na příklad,
kde jsou psací stroje, které toho
dne byly v Červeném Kostelci ukra
deny z jedné kanceláře. Uspaný
popsal přesně cestu, dům, byt a
místo, četníci s ním šli (uspaným
a jdoucím a bavícím se s nimi), v to
místo, rovnou do popsaného bytu,
za stolem seděli obyvatelé, vylekali
se, četníci otevřeli bednu za ku
chařským stolem a vyndali psací
stioje a pachatelé div neoněměli.
K panu Kafkovi chodila také fran
couzská policie a vyptávala se
uspaného (byl to krejčovský tova
ryš, téměř negramota) na různé
věci francouzský, on s nimi plynně
hovořil, ale četníci se občas zapotili
hrůzou, odkud má ty intimní zprá
vy o nich. On totiž ve své jasno
vidnosti věděl o nich i takové věci
v té chvíli, které už i oni zapomněli.
Třeba zavolali pana Kafku k paní,
která náhle umřela a zanechala
manžela a dceru. Paní ležela už
oblečena v rakvi, nehybná, ale její
duše se dosud neodloučila od těla:
paní dosud vnímala, ačkoliv se už
nehýbala a nemohla mluvit a neje
vila žádné známky života. Pan Kaf
ka se zeptal svého jasnovidného
uspaného, co by si paní ještě přála,
na co myslí. Uspaný odpověděl, že
si přeje pouze, aby se její manžel
dobře staral o malou dcerku, jinak
že není nic důležitého kromě lásky
k Bohu. Ostatně podrobně popsaný
bys našel tento příběh v Kafkově
knize Nové základy experi
mentální psychologie. A ještě
mnoho záhadnějších.
A pak bych si přál, abys mi vy
ložil všechna tajemství ze života
Anny Kateřiny Emmerichové.
A až bys vykládal smysl lidských
dějin všem ostatním, přiživil bych
se posloucháním. Všímal sis někdy,
jak na dílech lidských rukou, dej
me tomu na obrazech, je shodná
vůle umělcova s výsledkem, jasné
záměry a jasné následky, jak se dá
práce vyložit, dílo rozebrat, vysvět
lit. Proč tohle a co tohle a tak. Ne
bo při loutkovém divadle můžeš po
znat záměry těch, kteří bývají lout
kami. staví kulisy, mluví, zpívají.
Poznáš konec hry a vzájemné sou-

vislosti. Nebo na továrních výrob
cích, na šicím stroji, autu, ručníku,
talíři.
A všímal sis někdy, že na celém
světě se věci dějí tak a tak, urči
tým řádem, lidi potkávají určité
příhody, jejich život jde jistým smě
rem. osudy celých národů se určitě
vyvíjejí. Mohl bys něco z toho
úplně vysvětlit, objasnit, ukázat zá
měr, konec, všechny příčiny?
mm

dovídáme tó
Vysoké školy u nás.
V zimním semestru 1946/47 bylo
na čs. vysokých školách zapsáno
64.933 posluchačů. Z tohoto počtu
připadá na české země 84.4%, na
Slovensko 12.6%. Na českých vyso
kých školách je zapsáno asi 800 slo
venských studentů. Celkový počet
slovenských vysokoškoláků je asi
Í0.900. Z toho studuje v Bratislavě
9380, v Košicích 710 a 800 v Čechách.
V českých zemích připadá jeden
vysokoškolák na 162 obyvatel, na
proti tomu na Slovensku na 317 oby
vatel. Na pražské vysoké škole po
litické je zapsáno jen devět Slová
ků. Též na akademii výtvarných a
musických umění a na pedagogické
akademii je zapsáno poměrně málo
slovenských posluchačů.
Nový atlas pro katol. misie.
(KIS.) Tiskne se nový atlas pro
katolické misie. Obsahuje 42 dvoj
barevné tištěných map. Hranice mi
sijních oblastí a sídlo církevní vrch
nosti každé misie jsou označeny
červenou barvou, mapa sama je tiš
těna černě. Je to prozatímní vydání,
vyvolané naléhavou potřebou mi
sionářů. Definitivní vydání bude
moci vyjiti teprve za několik let.

Nový biskup litoměřický.
Praha (KIS). Sv. Otec jmenoval
na uprázdněný biskupský stolec
v Litoměřicích ThDr Štěpána Trochtu z řádu Salesiánů, ředitele salesiánského ústavu v Praze-Kobylisích. Nový njdp. biskup se narodil
26. 3. 1905 ve Francově Lhotě (pol.
okres Uh. Hradiště) na Moravě. Ná
leží mezi přední pracovníky salesiánského díla u nás. Jeho dílem je
především salesiánský ústav v Kobylisích, nehledě k jeho jiným zá
sluhám, které si dovedl získati svou
apoštolskou prací a šířením salesiánského díla.
Litoměřický pan biskup je dalším
našim arcipastýřem. který prošel
německými žaláři. Byl zatčen 1. 6.
1942 v Praze. Z Pankráce byl přes
Terezín odvlečen 3. 9. 1942 do Maut
hausenu. Za dvě léta nato se dostal
(1. 12. 1944) do Dachau, kde se do
čkal osvobození. Navrátiv se do
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Svatý František Saleský: Üvod do zbožného života. Přel. Timotheus
Vodička. Dominikánská edice Krystal, Olomouc 1947, stran 318, neváz.
70 Kčs.

Proslulá kniha svátého Františka Saleského se nám dostává v novém
rouše zásluhou pilného a svědomitého překladatele Timothea Vodičky.
Üvod do zbožného života vznikl z menšího pojednání, napsaného pro
paní de Chamoisy, v němž světec ukázal možnost zbožného života i ve
shonu světa. Svatý František klade důraz na spojení náboženskosti
a světské kultury a ukazuje, že křesťanství je základ pravého huma
nismu a že svatost života je slučitelná s plněníjn povinností ve světském
povolání. Láska k Bohu je ohniskem jeho theorie i jeho praktických
rad. Láska je vůle, ale vůle čerpající sílu z citu. Kniha, která přinesla
požehnání mnohým duším, bude přijata s vděčností.
D. P.
Jacques Maritain: Křesťanský humanismus. Přel. Vojtěch Gaja. Uni
versum, Praha 1947, stran 311, neváz. 100 Kčs.
Kniha Maritainova má v původním znění název Humanisme intégral
a mluví se v ní o integrálním humanismu. Integrální humanismus je
věcně totéž, co humanismus křesťanský, ale do určité míry má pravdu
Daniel Rops, který říká, že pravý humanismus nemůže být jiný než
křesťanský, takže přídavné jméno křesťanský je nadbytečné. Pravý
humanismus je bohostředný a snaží se být práv celému člověku, netrhá bytost lidskou na kusy, aby z ní vybíral jen část a tú část vydával
za celek, jak činí materialisté všech odstínů. Kromě kritiky marxismu
a liberalismu přináší kniha úvahy o časném poslání křesťana a dějin
ných možnostech a vyhlídkách křesťanství — to jsou problémy, jimiž
se Maritain zabývá i v jiných svých knihách s různých hledisek a jež
jsou nyní zvláště aktuální. Jemně odstiňovaný způsob vyjadřování
v knize Maritainově je pro překladatele zkouškou mistrovství. Vojtěch
Gaja v ní obstál velmi dobře. Některé jeho novinky: na příklad schola
stické potentia překládat úmožnost, actus skutek, nejsou zdařilé — spíše
bychom se měli držet překladu možnost — uskutečnění, jak zavedli pře
kladatelé Summy. Personnalité překládat úsoba (prý po šaldovsku), se
také nezdá nutné.
D. P.
Dr Jan Merell: Üvod do četby Nového Zákona. Universum, Praha
1947, stran 217, cena neváz. 110 Kčs.
Obnovený zájem o Písmo svaté Nového Zákona, jak se projevil u nás
v poslední době, vyžadoval i vědeckého úvodu do četby knih novo
zákonních, zvláště když jediné dílo toho druhu, Sýkorovy extense
o knihách Nového Zákona z r. 1902 jsou již málo dostupné a nadto
věda biblická od té doby učinila nemalé pokroky zvláště na základě
nových rukopisných objevů, které podle slov Lagrangeových jsou pře
kvapením v tom smyslu, že nepřinášejí žádných překvapení: máme
dnes text Nového Zákona, který je o jedno století starší než text nej
starších pergamenových rukopisů ze čtvrtého století, takže vzdálenost
mezi originálem novozákonních knih a nejstaršími opisy jest již jen
pouhých 150 let. Novější nálezy papyrusů potvrzují, že na příklad evan
gelium svátého Jana, které vzniklo v Malé Asii, bylo známo a opisováno
v Egyptě již před rokem 150. Výklady Merellovy, opírající se právě
o ty novější výzkumy a nálezy, jsou vítanou pomůckou přemýšlivému
čtenáři knih Nového Zákona, který chce hlouběji vniknout v jejich
smysl a znát jejich původ, dobu vzniku, účel, pro který byly napsány,
podnět jejich vzniku. Studie je doplněna překladem encykliky Pia
XII. o podpoře biblických studií, z nichž hlavně jsou pozoru hodny
výklady o nynějším stavu vědy biblické, důležitosti textové kritiky
a překladech do moderních jazyků.
D. P.

Ladislav Klíma: Vteřina a věčnost. Jan Pohořelý, Praha 1947, stran
214, cena brož. 120 Kčs.
Kniha Klímova je soubor článků, uveřejněných kdysi v různých ča
sopisech a doplněný několika novějšími úvahami a řadou sentencí.
Klíma popírá rozdíl mezi filosofií a poesií — i byla by tu laciná mož
nost posoudit ho s určitou shovívavostí jako pouhého básníka bohém
ského typu, který dovedl žít nemaje občanského povolání a pohrdaje
jakoukoliv společenskou konvencí. I když ve své filosofické konfesi
poměchem zahrnuje všechny filosofy, je patrné, že rozhodující vliv na
uěho měl Schopenhauer se svým učením o prvenství vůle a Nietzsche se
svou naukou o člověku mocenském. Sám se nazývá immortalistou, skep
tikem, berkeleyistou, solipsistou, egosolistou a egodeistou. Jádrem jeho
filosofie je přesvědčení o vlastní absolutnosti, zbožštění sebe, či jak sám
říká, deoessence — jakési člověkobožství působící dojmem odvozeniny
z Dostojcvského Běsů a současně připomínající trapně egocentrické ti
rády Nietzschova Ecce homo, díla psaného již v zatemnění ducha. Urči
tou cenu mají Klímovy náčrty feuilletonistické, v nichž se originálně
vypořádává se současnými bludy a nesmysly, rovněž i jeho řízné sen
tence. Ale jeho křečovitá autoaffirmace, byť zpečetěná vyvozením všech
důsledků a životem sebezničující nezávislosti, není ani výbojem ani
příkladem.
D. P.

Giovanni Papini: Svatý Augustin. V překladu Jana Brechensbauera
vydal Bohuslav Rupp v Praze 1947, stran 240, cena váz. 127 Kčs.
Kromě Danta nebyl Papinimu nikdo bližší z velkých duchů, již vyšli
z lůna Církve, než svátý Augustin. Obrácenec, který své duchovní
a mravní bloudění vylíčil v knize Uomo finito, mnohými rysy připomí
nající Augustinova Vyznání, břitký polemik, který v knize 24 cervelli
se vypořádal s moderní folosifií a v Gogu napsal satirický přehled sou
dobého duchovního chaosu, má nemálo společného s Augustinem, který
po celý život polemisoval s kacíři, profesor literatury na bolognské uni
versitě zřejmě cítí živou srodnost s mužem, který byl původně profe
sorem rhetoriky. Přesto nevneáší do svého obrazu osobnosti Augusti
novy subjektivních hledisk a co říká o světci nového, dokládá na konci
knihy četnými poznámkami a poukazy z bohaté augustinské literatury.
Svou knihu o Augustinovi píše Papini ne jako patrolog a scholastik,
nýbrž jako umělec a křesťan: a to jí dává životnost a plastičnost zná
mou již z Života Kristova a z Živého Danta. Právem zdůrazňuje Pa
pini, že Augustin je duch veskrze moderní a to jako hlubinný psycholog
patnáct set let před Freudem a Jungem pronikající do nejskrytějších
propastí duše, jako theolog, který už v boji proti manicheismu potřel
moderní theosofii, v boji proti donatistům měl co činit s Lutherem
a v potyčkách s Pelagiem vyvrátil Rousseaua, a jako kritik římského
imperialismu rýsuje v prvních knihách díla De civitate Dei obraz mo
derního etatismu. Není třeba aktualisovat svátého Augustina — náleží
k mužům, pro něž smrt neexistuje a kteří nás nikdy neopustili. Kromě
Bertrandovy knihy před časem v českém překladě vydané, je dílo Papiniho hodno čtení nejen pro svou hodnotu literární a vědeckou, ale
Kro samu osobnost světce, jenž s určitého hlediska je náš bratr, s mnoa jiných hledisek však stojí nad námi jako vzor, jejž znát a napodobit
je povinností.
D. P.

Dr Edvard Beneš: O školské reformě. Čtyři projevy z r. 1947. Knihovna
Národního osvobození v Praze 1947, stran 40, neváz. 20 Kčs.
V této knížce se předkládají veřejnosti čtyři projevy presidenta
Dr Edvarda Beneše, pronesené ke čtyřem skupinám návštěvníků ze
školských řad v březnu a dubnu. Problém školský v pojetí presidentově
je velmi složitý a proto úsilí o reformu školství musí vycházet ze správ
ných zásad. Nabádá tudíž, aby realisace jednotné školy byla prosta
dogmatické jednostrannosti a aby ponechávala místo a možnost změ
nám podle pozdějších zkušeností.
D. P.

Jan Cep: Hranice stínu. Román, VI. vydání, brož. 90 Kčs. Vyšel v na
kladatelství Vyšehrad v Praze r. 1947.
Týž autor: Letnice. Povídky. Tamže ve IV. vydání, stran 160. Brož.
70 Kčs.
V žádném díle moderního současného českého autora nemluví s vámi
nevypověditelné mystérium našeho života tak intensivně jako v díle
Cepově a není mnoho autorů v evropských literaturách, v jejichž díle
se střetnete s obdobnou krajinou a s obdobným člověkem, s obdobnou
zabydleností, nesoucí na sobě křehký dech autorův jako u Jana Cepa.
V přítomné chvíli myslím z nich nejvíce na vlámského spisovatele
Claese a jeho Petra Coena, protože se mně v jeho díle třeba po staletí
zjevují barvy obrazů Rembrandtových, ale který český umělec v minu
losti a kteří předkové sloužili za podnož díla našeho Cepa? Jistěže žijí
v jeho vědomí či podvědomí, jako žijí v románu Hranice stínu v tajem
ném světě Prokopa Randy předkové jeho kraje, k němuž se vrací jako
marnotratný syn, jistěže promluvila i v díle tohoto českého autora duše
neznámých předků, a Cepoví se dostalo neobyčejné cti a schopnosti vyjádřiti ji právě jako duši rodného kraje svého.
Próza Cepová je lyrická, její děj vyvěrá spíše z autorova nitra než
z vnějších životních osudů účastníků, do všech s intensivní expresivností
vniká Cep, ať tu jde o Annu Královou nebo Jiřinu Vaňkovou, ať o Jana
Simona, desilusovaného venkovského dona Juana, ať o Prokopovu
matku nebo jejího otce, dědečka Velebila. Jaké jsou to tajemné cesty,
kterými jsme všichni svázáni s krajinou své duše? Toto dílo Cepovo je
odvážným a šťastným pokusem odpověděti na tuto naši otázku.
I druhý svazek vydávaného Cepová díla, tři prózy Letnice, dokazují
svérázný autorův typ epický. Obsahují dvě lyrické črty, Letnice a Ne
dělní odpoledne a delší povídku Jakub Kratochvíl, do níž promítl Jan
Cep zkušenosti na prvou světovou válku, která se pamětníkům v pojetí
Cepově vynořuje jako vzpomínky na několik tváří, z nichž spisovatele
vábí právě ty nejbledší, vybledlé. Taková byla Kratochvílova tvář stu
denta a nakonec vojáka, jemuž ruská kulka provrtala někde v Haliči
čelo, ale kolik vzpomínek na jeho rodný kraj a na nesčetné zkušenosti
z dětství vybavuje spisovateli! Touha setrvat v něm co nejdéle a vyzpí
vat jeho krásu, to charakterisuje Cepový Letnice. A Cep ji skutečně
zpívá, řečí křišťálově čistou.
Jaroslav Vrána.

vlasti s obdivuhodnou silou dovedl
napravovati škody, které byly na
páchány na salesiánském díle. Jako
výborný kazatel shromažďoval zá
stupy věřících nejen v pražském
kostele sv. Kříže (který před válkou
zachránil před zneuctěním — pře
měnou v biograf), ale na četných
místech naší vlasti.
Nového pana biskupa čeká velký,
ba nadlidský úkol, neboť jeho diecése zaujímá z velké části pohraniční
kraje, kde je nutno budovati du
chovní správu od základů, napravo
vati škody způsobené za války a po
válce.

Také skandinávští katoličtí studenti
se hlásí.
(KIS.) Letos po prvé se sešli katol.
vysokoškolští studenti skandináv
ských zemí (Finska, Švédská, Nor
ska a Dánska) ve švédském městeč
ku Vadstena, kde žila sv. Brigita,
světice Skandinávie. Založila také
řád, jenž nese její jméno. V konven
tu byli 10 dní hosty katol. studenti,
kteří zde připravovali plán k mi
sionářské práci, kterou chystají ve
svých vlastech. Studenti jsou větši
nou konvertité. Připravují také pouť
do Říma, aby poděkovali sv. Otci za
jeho otcovskou péči, věnovanou
skandinávským katolíkům. Příštího
roku se sejdou skandinávští studenti
v Oslo.

Práce katolického studentstva.

Praha (KIS). V těchto dnech se
konala výborová schůzka Ústředí
katol. studentstva, na které byla
shrnuta veškerá dosavadní práce,
zejména prázdninová. Ústředí organisovalo o minulých prázdninách
25 táborových turnů, kterých se
účastnilo asi 900 studentů a studen
tek. Rovněž zahraniční činnost byla
velmi rozsáhlá. Za zmínku stojí vý
měna studentů s Francií, zájezd do
Polska organisovaný Českou ligou
akademickou, účast na táboře aLademiček ve Švýcarsku, účast na stu
dentských konferencích ve Francii
atd. Je hodno zaznamenání, že místo
předseda Ústředí je členem presidia
mezinárodní organisace studentstva
Pax Romany, jejichž schůzí se aktiv
ně účastnil. Katolické studentstvo
hodlá pozvati k výročním oslavám
Karla IV. a k oslavám založení praž
ské university studenty z Lucem
burska. Ústředí připravuje rovněž
plán pro příští prázdniny, akce re
kreační, sociální a ediční. Také diecésní sjezd studentstva, kterého se
zúčastnilo 110 studentů a studentek,
ukázal, jak velkou činnost vyvíjejí
katoličtí studenti. Diecésní sjezd se
konal v Českých Budějovicích.

Bohoslužby za padlé a mučené
studenty.
Praha (KIS). 17. listopad zůstane
navždy významným bodem v ději
nách domácích a světových. V ten
den byl spáchán zločin na českém
studentstvu. Těžištěm smutné udá-
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losti byla Masarykova kolej v Praze-Dejvicích. — Protože seminární
kostel sousedí s kolejí a mimo to
obyvatelé semináře byli v ten den
rovněž postiženi, rozhodla se správa
semináře jednou provždy sloužiti
každoročně 17. listopadu v 6. hod.
zádušní bohoslužby za všechny stu
denty. jejichž národní mučednictví
bylo v ten den dovršeno anebo se
započalo. Letos bylo při bohosluž
bách provedeno mohutné Requiem
českého skladatele F. X. Brixího.
které zazpíval Pražský chrámový
sbor.

Stav školství v Nizozemí a podíl
církevního školství.

Amsterodam (KIS). V Nizozemí jc
celkem 9808 škol. Z tohoto počtu je
státních:
190 mateřských škol. 2432 škol
prvního stupně, 343 středních a vy
sokých škol. Celkem je v Nizozemí
státních škol 2857.
Proti tomu je v Nizozemí církev
ních škol: 1773 mateřských škol,
4605 škol prvého stupně (žactvo
mezi 6 až 15 lety), 573 školy dru
hého stupně.
Celkem má Nizozemí 6951 nábo
ženských škol. Vedle toho jsou tu
odborné školy pro chlapce a dívky.
V Leidenu a Delftu jsou katolické
vysoké školy, v Nymvegách je ka
tolická universita a v Tilburgu Ka
tolická Vysoká obchodní škola.
V Nizozemí mají různá nábožen
ská vyznání 167 škol, určených pro
mimořádné vyučování (pomocných);
vydržují také ústavy pro hlucho
němé a slepé děti.
Náboženské školy mají stejná
práva a stejnou státní podporu jako
státní školy.
František Korb:
Muž a žena.

Alois Lang ve studii Jindřich
Suso (vydalo Družstvo přátel stu
dia v Praze 1923) cituje na str. 89
slova anglického spisovatele W. E.
Leckyho
(Dějiny
racionalismu
v Evropě) o středověkém marián
ském kultu: „Vše, co bylo v Evropě
nejlepšího, kupilo se kolem něho.
Jest původem mnohého z nejčistších
prvků naší osvěty.“ Bylo již mnoho
krát řečeno, že křesťanství vyzdvih
lo hodnotu člověka, zvláště však
ženu postavilo na místo, které jí
patřilo a patří. Odlesk úcty k Matce
Boží ozářil i matku lidskou. Povin
nou úctu k matkám a ženám vůbec
je někdy nutno znovu některým
mužům připomínat. Jejich vztah
k ženám je proměnlivý; charakte
ristická je touha po t. zv. kamarád
ství. Vždy se tu dává přednost tělu
než duši, jest to tudíž pravý opak
přátelství. A protože toto je skutečností. pro málo žen a málo mužů
vykvétají růže spokojenosti. A ne
jen pro ženy, nýbrž i pro muže měla
by platit Jacofcsenova slova: „Zde
by měly kvést růže.“
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Alois Stork: Z duchovního života. Poznámky a praktické pokyny.
Čtvrté, doplněné vydání. Gustav Franci. Praha 1947. stran 199. váz.
30 Kčs.
Tato oblíbená knížka vznikla před lety ze zkušenosti duchovního
rádce, který i u zbožných křesťanu nalézal nejasnost a nevědomost
v mnohých otázkách. Materiál časem nashromážděný roztřídil autor do
několika úseku, z nichž však nejlépe lze čerpat poučení a orientaci
podle abecedního ukazatele věcného, který je připojen na konec knihy.
Knížka, která se doporučuje sama. Autor je sice vir probatus, ale na
str. 42, v pojednání o spalování mrtvol je nepřesnost. Praví se tam, že
v případě, kdy nebožtík by si nepřál kremaci, nýbrž jen příbuzní, smí
kněz vykonat výkrop. Myslím, že to neplatí ve všech diecésích: v brněn
ské rozhodně ne.
D. P.
František Chudoba: Pod listnatým stromem. Jan Laichter v Praze
1947, stran 585, neváz. 225 Kčs.
Dílo Františka Chudoby máme nyní v rukou celé. Končí se knihou
obrazů z anglické literatury, mající název Pod listnatým stromem.
Kniha vyšla v menším rozsahu již v roce 1932, autor však ji rozšířil
o patnáct nových statí a připravil k tisku ještě před svou smrtí. Nově
je do knihy pojata i rozsáhlá studie o Wordsworthovi, která dala podnět
i k novému hodnocení díla Máchova. V tomto rozšířeném vydání máme
takřka v kostce celé anglické písemnictví v jeho nejvýraznějších před
stavitelích a dílech. Z novějších anglických autorů se dostalo pozornosti
Thomasů Hardymu a Johnu Galsworthymu, historiku Lyttonu Stracheymu. Skoda, že se Chudoba nezajímal více o Chestertona nebo
Belloca. Mlčením je pominut i jinak uctívaný G. B. Shaw. Za soubor
díla Chudobova musíme vděčit kromě obětavého nakladatelství Laichtrova i Bohdanu Chudobovi, který zvláště v Knize o Shakespearovi
musil leccos doplňovat z rukopisné pozůstalosti. Vykonal svůj úkol
pečlivě a dal příklad nejen piety, nýbrž i vydavatelské svědomitosti,
které si velký český essayista a statečný obhájce britské kultury plně
zasluhuje.
D.P.

V. B. Třebízský: Pomněnky. Boh. Rupp v Praze 1947. Stran 300, váz.
75 Kčs.
Podobně jako beletristické dílo Václava Beneše Třebízského, zacho
vávající si pro svůj vroucí národní a ethický pathos stálou aktuálnost,
jsou opět vydávány jeho „Pomněnky“, půvabná modlitební knížka,
skutečný klenot české modlitební literatury. O ní prohlásil na př. Arne
Novák, že je to kniha, která je prodšena týmž uvědomělým vlastenec
tvím jako celé ostatní dílo Třebízského. a jeho proslulá modlitba za
vlast, že je mohutně zaznívajícím výkřikem historické elegie, vlaste
necké naděje a projevem vznešeného hymnismu. Nového vydání v na
kladatelství B. Ruppa v Praze se kriticky ujal spirituál P. jan Lebeda,
který podrobil text nové filologické a literárně-kritické revisi, takže
..Pomněnky“ i po této stránce odpovídají všem požadavkům, jež jsou
dnes na nová vydání našich klasiků kladeny. Grafická výzdoba knihy,
nesená hlubokou duchovní symbolikou, jakou vyniká i umění Třebíz
ského, je dílem podmanivého moravského kněze-grafika Arnošta Hra
bala.
František Lesař: Všude s námi. Povídky. Nakl. Vyšehrad 1947, s do
slovem Fr. Křeliny. 282 stran, brož. 90 Kčs.
Tyto novelistické prózy Františka Tesaře, předčasně zemřelého „děl
níka české prózy“, jak jej nazývá v doslovu jeho přítel Fr. Křelina. ne
přečtete nikdo nadarmo. Každá vás zaujme výjimečností thematu.
a zvláště tři z nich. Tvář ve studni. Zloděj a Návrat vám řeknou,
jaký komposiční talent jsme v Lesařovi ztratili. Thematicky byl Lesař
poplatný Šlejharovi i Karlu Čapkovi, způsobem zpracování vám připo
mene ruského povídkáře A. P. Čechova, jak zcela oprávněně připomíná
v doslovu též F. Křelina. Talent zemitý, odhadující suverénně příčinu
lidského neporozumění a ochutnávající trpké jeho jádro. Jen proto
dýchá z Lesařovy tvorby melancholie a touha po životě lepším než ži
jeme sami a než bylo dopřáno žiti autorovi. Škoda, že nám zůstalo po
něm jen vědomí, že v něm ztratila česká próza opravdu dělníka pocti
vého.
Jana

Karel Doskočil: Milosrdenství. Verše. Vydalo nakl. Vyšehrad v Praze.
68 stran, brož 51 Kčs.
Tenkým praménkem se prodírají Doskočilovy verše z mlhavých výšin
obraznosti. Pronikají z nich jen ojedinělé působivé obrazy o autorově
radosti, která má chvílemi „s měsícem úplněk“, ale osobitě se rozezpí
vají. když se dostanou do všedních nížin života. Tu se autor může vysloviti rozhořčeně o „době hákové“ nebo dobrořečiti s obavami našemu
osvobození, protože „chudý se vždy nové zimy bojí“. Zvláště osobitým
tónem zní báseň „Krutá přátelství“ a „Zátiší s motýli“. Upozorňuji jen
ty, kteří si knížku koupí, aby si dali pozor na vadné exempláře s vy
nechanou tiráží i pěti básněmi, protože by kromě škody hmotné měli
určitě představu o autorovi neúplnou.
Jana
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koutek

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

Dnešní koutek jsme pro naše řešitele připravili jako malý

VÁNOČNÍ TURNAJ.
Mezi luštitele, kteří nám do 10. t. m. pošlou správné řešení aspoň jedné hádanky, vylo
sujeme 3 knihy a pošleme jim je hned pod vánoční stromeček.
1. Křížovka zoologická.
Vladimír Benda.
1 23456789 10

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

3. Vsuvka.* (445)
1. místo v loňské autorské soutěži.
Jarka Kostiha.
V lovech zvěře každá brázda v poli
chlad již tají,
porost zmizel, strom tu stojí holý
— podzim v kraji.
Vítr zas nad strnisky točí
a tma syrá
*Tatrám černou páskou váže oči
— léto zmírá.

4. Presmyčka. (Liter.)
KLÁRKA PEČE.

Vodorovně: A. Lesní zvíře; kunovitá šelma. B. La
tinsky „jiti“; italský souhlas. C. Ctyřruký ssavec;
cizí pták; dětský pozdrav. D. Bělohlavý sup; plošná
míra; část. E. Stará zbraň; bažantovitý pták. F. Kří
ženec osla a koně; výrůstek na hlavě bravu. G. Přežvýkavec; citoslovce; pyšný pták. H. Francouzské
osobní zájmeno; korýši; předložka. I. Předložka; Asiat.
J. Srdečnice; tibetský medvěd.
, Svisle: 1. Chobotnatec; dravá ryba. 2. Točna; vče
lín. 3. Básnický zápor; mořský živočich; hlas psa.
4. Papoušek; předložka; část úst. 5. Dívka; cizí žen.
jméno. 6. Část těla; žádám. 7. Symetrála; asyrské
město; vyhynulý indián. 8. Japonská délková míra;
brodivý pták; francouzská předložka. 9. Ludolfovo
číslo; plaz. 10. Vačnatý ssavec; blanokřídlý hmyz.

2. Rébus. (356)
Jenda Houšť.

5. Přísvojka.*
Z báně zvony v dálku zvoní,
*olejniny lán kde voní.

6. Obložka.*
Rosťa Šmedek.
Ceniny že ztratil žák,
v tom má vinu *darebák.
7. Přesmyčky časové.
1. SALÁTY V MÍŠKU
2. ŠETRNÝ DĚD

8. Pádovka (7. p.)
J. H.
V kvítí v stráni jsou dvě zmije —
mrštím klackem, zabiji je.
Řešení minulého koutku:
Křížovka. A. Tria, forte. B. Kra, ba. C. Km, sbou,
nu. D. Tón, or, sad. E. Lov, ano. F. Tré, Ela. G. Eva,
cha, ono. H. Ne, Modr, Ob. I. Aš, Aim. J. Oktet, árie.
2. Já mám oře (jáma, moře). 3. Úd Anežky. 4. Bodná
rána. 5. Naše stíny. 6. Karolina Světlá. Kočka, oves,
Cep, ks, a. 8. Šelma liška má lepší pelíšek — PAMPE
LIŠKA. 9. Za řekou se kluci perou.
*
Odměnu za řešení minulého koutku získává V. Póla,
Brno, Klácelova 2.

HÁDANKY 2.

Nezapomeňte,
že první neděle po sv. Mikuláši — tento rok 7. prosince — je tradičně věnována katolic
kému studentstvu. Tu neděli se vybírá ve všech chrámech v Čechách a na Moravě

mikulášský dar katolickému studentstvu.
Obracíme se na Vás, studenti a studentky!
Přičiňte se všemi silami o nejlepší výsledek sbírky, z jejíhož výtěžku jsou pro Vás pořá
dány exercicie, rekolekce, výukové kursy, prázdninové tábory, pracovní týdny a kursy
unionistické.
Obracíme se na Vás, katoličtí věřící!
Přispějte štědrým darem na tuto sbírku, která ze naším jediným finančním základem
a zdrojem, z něhož roste celé hnutí studentské Katolické akce, hnutí, jehož cílem je vycho
vat mravně zdravou a ušlechtilou studující mládež. Vaše finanční oběť se Vám vrátí .v hoj
nější formě v obětavém a nezištném plnění povinností našich budoucích kněží, lékařů, pro
fesorů a státníků.
x v i 'i. studentstva.
x_j
x_x_
Ústředí ikatolického

Výsledek odběratelské soutěže
je celkem uspokojivý, i když bylo jen málo těch, kteří by získali třeba jen jednoho, dva či
tři odběratele. Přesvědčuje nás to o tom, že je ještě stále dosti těch, kteří by Úsvit jistě rádi
odebírali, jen kdyby o něm věděli něco bližšího, kdyby znali jeho hodnotu a jeho zaměření.
Jako první se umístil
P. prof. Josef Limpouch, Plzeň — 89 odběratelů,
Milada Haissová, Praha — 85 odběratelů,
Řádové dívčí gymnasium, Praha — 68 odběratelů.
Dále následují: P. Otto Furch, P. Bohuslav Juroška, P. Machač — Cheb, P. Jan Kuchta — Kostelec n/Orl.,
Jindřich Pukovec — Příbor, Hubert Toupalík — Prachatice, P. Antonín Vojáček, prof. — Benešov u Prahy,
P. Jan Zítek — České Budějovice, Vladimír Rotrekl — Křižanovice, Marie Mourkové — Lipník n/Bečvou,
P. Dr Josef Honzík — Nymburk, Karel Hugo — Brno, P. Marcel Horniak — Sv. Křiž n/Hronom, P. Josef
Pilát — Hořovice, Václava Stibingerová — Praha, Jan Svoboda — Hustopeče, P. František Škopek — České
Budějovice, Vlasta Štvánová — Praha, P. Dr Antonín Salajka — Praha, Jiří Kavan — Mor. Budějovice,
Dagmar Gregoriadesová — Praha, Rímskokatol. farní úřad — Králíky, Václav Frkal — Ostrava, P. Josef
Beneš — Trutnov, A. Jeremenková — Břeclav, Josef Zapletal — Uherský Brod, Josef Večeřa — Tišnov,
P. Josef Vlček — Bílovec, P. Václav Bosáček — Příbram, P. Bedřich Prokop — Hlučin, Josefa Rajdová
— Praha, Olga Hasuková — Frýdek, P. Dr Frant. Švábeník — Brno, P. Dr Václav Smolík — Louny,
Soukromá odborná škola sv. Voršily — Olomouc, František Krásenský — Brno, P. Petr Kadlec — Valaš
ské Meziříčí, Zdeňka Kipprová — Brno, P. Dr Jar. Kouřil — Praha, P. Josef Kocábek — Praha, P. Fran
tišek Jeřábek — Praha, r. František Hrubý — Podbořany, P. Bedřich Hýža — Nový Jičín, P. František
Gajdušek — Ostrava, Děkanský úřad — Aš, Tomáš Černoušek — Brno, Kovářová Zdeňka — Olomouc,
Marie Žurmanová — Kroměříž, Miloslav Piler — Třebíč, Kroužek SKA — Havlíčkův Brod, Marie Punčochářová — Přerov, Vladimír Pleva — Děhylov u Hlučína, Milan Roch — Jihlava, P. Michal Ryšavý —
Bratislava, Jan Šatava — Tábor, Soukromá odborná škola sester Dominikánek — Bojkovice, Bohumír
Riegl — Olomouc, Margita Smreková — Kežmarok, Josef Ondrášek — Holubice, Jiří Marek — Valašské
Meziříčí, Alena Mašatová — Chomutov, P. Dr Michal Křovina — Bratislava, Milada Janovská, Brno, Fran
tišek Grepl — Brodek u Konice, J. Gavlas — Ostrava, Evžen Hluchovský — Jičín, Ludmila Dušková —
Smoleč.

Všechny výherce prosíme, aby nám oznámili — pokud tak neučinili — kterou z cen pří
slušné kategorie by si přáli. Cena bude každému zaslána — jak již bylo řečeno v 3. čísle —
jakmile všichni jím získaní odběratelé poukáží předplatné.
Soutěž skončila, avšak neskončilo se úsilí, k jehož podpoření byla soutěž vypsána, aby
totiž každý správný student měl opravdu studentský časopis, který by mu dával především
to, co mu nedá škola. Že si náš časopis přečte rád i každý přítel studentstva, je zřejmé.
Pole pro apoštolát dobrého tisku je stále otevřené a nových možností pro tuto činnost je
stále dost.
Všem šťastným výhercům blahopřejeme k úspěchu a doufáme, že všichni soutěžitelé
zůstanou nadále našimi příznivci.
Redakce.

