5

ČÍSLO 5. ROČNÍK II. 1 947- 1 948
VÝCHOVNÝ ČASOPIS
PRO KATOLICKOU STUDUJÍC! MLÁDEŽ

ÚSVIT

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 25, Kohoutovice 196.

Uzávěrka vždy
měsíce.

Všem čtenářům, odběratelům a předplatitelům Úsvitn a všem našim přátelům, příznivcům a podporovátelími studentského hnutí Katolické akce děkujeme
na konci roku za všechnu jejich přízeň, pomoc a lásku
a do roku nového jim přejeme hojně milostí, radostí
a požehnání Božího.
Redakce a administrace.
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Kniha knih.
Je to pěkná myšlenka — v prosinci vždy, kdy si připomínáme Boži slávu
na výsostech a přejeme všem lidem dobré vůle pokoj na zemi, zvýšenou lásku
věnovat knize! Zvláště křesťan může být naplněn již při té myšlence radostí,
protože obdarovati člověka knihou v době, kdy nás Buh obdaroval Jezulátkem.
je projevem vděčnosti Bohu za jeho dar největší. Lidstvo si sotva uvědomuje,
že sebenepatrnější skutky milosrdenství jsou naší splátkou za nesčetná dobro
diní dávno přijatá.
Když tedy chcete prokázati dobrodiní knihou, nezapomeňte na Bibli, knihu
všech knih, zvláště na Písmo svaté Nového Zákona, u nás v posledním roce
vydané v novém krásném rouše jazykovém. Mějme jT stále na mysli. n-‘jen
týden nebo měsíc!

10. každého

Upozorňujeme znovu vše
chny čtenáře a odběratele,
aby nekladli za vinu nám,
ani tiskárně, že dostali 5. číslo
tak opožděně. Někteří je do
konce urgovali ještě v pro
sinci. Ujišťujeme Vás, že ter
mín dodržujeme svědomitě,
ale pokud zásilku dostanete
opožděně, je to vinou pošty.
Stává se dokonce, že zásilky
katolických časopisů přichá
zejí nejen velmi opožděně,
ale dokonce, že jsou do nich
vkládány propagační letáky
jisté strany. Pokud by se
v budoucnu takové případy
značně opožděných zásilek vy
skytly, oznamte nám to ihned,
abychom mohli zakročit na
poštovním dohlédacím úřadě.
Administrace.

AJe již k Úsvitu!
Máte odvážný malířský temperament, pohotovost v nahození barvy i dobiv
smysl pro formu, ale neulehčujte si malířský záměr zakrýváním některých
pasáží (na tempeře!). Akvarel je lepší! (F. M. D.) Proč neposíláte, mladí
umělci, své výtvory? Radím Vám: odvážnému štěstí přeje!
Zařídím podle přání, ó souvenir! (M. T.) Nezapomínejte na své adresy!
Vlastní verše nekomentujte a plamének touhy rozdmýchejte v plamen! (R. P.)
Dopis se neztratil, ale v redakčních zprávách nebyl zaznamenán jako mnoho
jiných. Báseň uveřejněna bude! (M. J.) Kdo uznává své chyby, roste od vte
řiny k vteřině! 1 báseň zařadíme! (V. V.) Příležitostně i feuilleton Váš
na
počest sv. Ludmily na Vinohradech, (m. s.) Ale reportáž z ..mikulášské“?
Nevím. (Euglena.) Pěkný obrázek, profesor S. Z a ta tragikomická dívka! Ale
není to téměř pohoršení? Výchovné by to nebylo! Ukázku z tragedie uveřej
níme. (V. M.) Proč nebyl doposud uveřejněn „Sen podzimu“, vyšetřím. Zařazen
byl! Z mých rad jste si mnoho nevzal, soudíc podle „Torsa“. Ale akceptuji
je. (A. S.j Rozumíte metaforám, i o formu bojujete s úspěchem. Jednu uve
řejníme. (F.) Pište dále obdobné črty, pravopisně upravené! (Džejj Máte
příliš rozmáchlé gesto, potřebujete výrazové i formální kázně. Jste na roz
mezí prózy a poesie! (Kos.) Článku i fotografií použijeme, i jedné básně.
(K. D.) Případ Váš je zajímavý. Vaše nynější povolání Vás snad vyléčí z ro
mantismu! (P. J.) Váš sen měl pěknou myšlenku, ale nezachytila jste ji pevně!
(Julča.) Úryvek z překladu a jednu původní uveřejníme. (J. Z.) Děkuji za
milý dopis. Thema Vaší črty je odvážné, volte si prostší motivy a rozvádějte
je z počátku v črty kratší! (J. B.) Nejslabší ..Povzdech“, slibný je ..Podzim“.
Jen tuto bychom mohli později uveřejnit. Na námětech v Úsvitu naprosto
nezáleží. Musíte být tvořiví a posílat práce objevitelské! (J. B.) Pravda,
námět zcela všední může svou vtipnou pointou zachránit ..Kousek dne"!
(Gemma.) Modlitbu rolníkovu uveřejníme. (R. Š.) Ze sásilky je nejlepši
..Volání před večerem“. Je to dobrá báseň v próze, která něco slibuje. Máte
výbojnou fantasii, automatické představy však kroťte! (B. S. K.) Vaše po
vídky musely být zatím odsunuty pro pozdější čísla. (J. S. D.) ..Velká noc“
je práce poctivá, ale rytmicky místy kostrbatá.. Pěkný pokrok! (A. H.) Ne
jsem proti pseudonymu. Jen upozorňuji, že pseudonym nemůže nikdy zachrá
nit věc špatnou. (K. M.) ..Intuici“ zařadíme. Jen pozor! Vaše ukázky jsou
příliš abstraktní. Mistři básnického slova naopak vyjadřují abstraktní pojmy
co nejkonkretněji ! (D. P.) Uveřejníme ..Reku a osud". (Mario.) Velmi si ztě
žujete práci meditacemi, v nichž násilně pro jevy duševní hledáte paralely
v přírodě! (L. K.) Váš příspěvek o Lásce není báseň, leda v próze! Myšlenka
v ní je pěkná, škoda by bylo, kdybyste ji nevyjádřila ještě jednou kratším
způsobem! Pošlete vše. co máte! (B. L.)
Několik příspěvku dopisovatelé doprovodili tak nečitelným písmem, a též
adresou, že jim je ani při nejlepší vůli redakce nemůže vrátit. Nestyďte se
za úhledné čitelné písmo! A ještě: prosíme Vás. nezlobte se, nenajdete-li v Úsvitu uveřejněný ty příspěvky, které již měly být na řadě. Dočkáte
se později!
'
•
J. V.

1. ledna 1948. — Majitel a vydavatel Ordinariat diecése brněnské, Brno-Petrov. — Vytiskl Typos-Brno.
Redigují prof. P. Dominik Pecka a prof. Jaroslav Vrána. — Odpovědný zástupce listu P. Dr František Fal
kenauer. — Technicky vede Jindřich Němec. — Novinová sazba povolena řed. pošt a telegr. v Brně. čj. IA4-2570-0:119.895. — Administrace ÚSVITU. Brno. Běhounská - Typos. — Účet poštovní spořitelny č. 116.526.
Dohlédací poštovní úřad Brno II.
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PŘÍPRAVKY rošte mí
PROTEXTILAÍ VOZOVÉ
PRÖmVSL OZDOBÍ1É

Závody MILO
národní podnik

OLOMOUC

Margarin, mýdla,
mýdlové prášky,

hořčice, ocet
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moderní záclonové souprav
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nerezavějící ocelové stavební kování
K doslání ve*všech odborných obchodech.

Vyrábí:

Pazderka - Železářský průmysl a. s.

Vyškov na Moravě

ČISTÝ ODĚV - PŮL ÚSPĚCHU

Q-. (TiťiVof a ifiol.
chemická čistírna a barvírna

Vyškov
Filiálky a sběrny skoro ve všech mor. městech

TENTl
OSTRAVA!
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Vydali jsme tyto hodnotné knihy
pro mládež :

V DOMÁCNOSTI
V ŽIVNOSTI
V PRŮMYSLU

Elpl Eduard:
Z království Krakonošova
Šimon Josef:
Na strání v podlesí
Kubeš R.:
Kvik pluje na jih
Němeček L.:
Frantík letí do světa
Němeček L.:
Co hlavní stan nehlásil
Flieglová M.:
Mařenka
Dvorecká J.:
Život nezklame

váz. Kčs 140.—

váz. Kčs 180.—
váz. Kčs

90.—

váz. Kčs 150.—
váz. Kčs 110.—

váz. Kčs

93.—

váz. Kčs 134.—

U všech řádných knihkupců.
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NÁRODNÍ PODNIK OLOMOUC

TEXTILIA akc. spol.

FRANT. ČERNOVSKÝ
nakladatelství BRNO- Vranovská 3
tel. 16.663

Rudolf Hanák

%

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

ŽELEZÁŘSTVÍ

Znojmo
Michalská 1 — Tel. 271

PRAVÉ VALAŠSKÉ PAPUČE
Valašské Klobouky

Jana Straková

KOSTELNÍ OKNA
i

výroba deštníků

BRNO
Bratislavská 26-28

malovaná i mosaiková opět vyrábí

OtmarVAČKAŘa spol.
BRNO, Churchillova 24
Telefon 15.507

Telefon 19.353

Prof. Dr Rudolf Col:

Nový Zákon
Nejnovější překlad

Kostelní okna v každém provedení

dodává

JAN

ŘÍHA

umělé a staveb, sklenářství

Obdržíte v knihkupectví

A. MARTINKOVÁ
BRNO, Česká 14

BARVIC NOVOTNY

kni h ku pecfví
BRNO

BRNO, Koněvova 3

(Vídeňská)

Telefon 13.589

Speciální závod
pro PRE1SOVY krytiny

Štěpán Dobrovolný
BRNO, Červený kopec 628
Telefon 10.655

SPRÁVA LESŮ KOSTELEC

Průmstav
okresní stavebnictvo

v PROSTĚJOVĚ
Z. 8. 8 r. 0.

Módní závody

J. TOUL
PROSTĚJOV

JUSTEX
Prostějov
dovozní
a vývozní velkoobchod
textilními surovinami
a textilním zbožím

LEO GAJDOS
výroba
kovového zboží

PROSTĚJOV

RUDOLF FILIP

Antonín VYROUBAL

konfekce

továrna na oděvy

PROSTĚJOV

Prostějov, tel. 904

VÁCLAV VYCHODIL

ANTONÍN BABEK

obchod dřívím —
parní pila
/

továrna na oděvy

PROSTĚJOV

Prostějov
Kollárova 5 - Tel. 571

motta

JANK. LANG, kom. spol.

FRANTISEK BURES
pánská a chlapecká konfekce

oděvní průmysl

Pr o s t ě j o v
v Prostějově

JAN HRDLICA

PYROLT a spol.
z

výroba oděvu

továrna na obuv

Prostějov

Prostějov

/

Brněnská 4

KNIHTISKÁRNA
•—

•

J. BRÁZDA
✓

VÁCLAVA HORÁKA

továrna
pekařských pecí a strojů

v Prostějově

v Prostějově

/

<

JAN MLÁDEK,'vdova
odborný závod zahradnický

/Prostějov, tel. 240

(jitrisku
výroba oděvů

Ži ž k o v o 9
Vázání věnců a kytic ke všem příležitostem

Prostějov, tel. 248

Jan Klement:

Hvězda na východě
Svatý Matouš zaznamenává událost, která by
Nejsme bláhoví, když nevěříme dnes?
dnes už ani neznamenala nějakého zvláštního
Čekáme na zjevení na nebi, až povstane ná
kapra na vánočním stole těch, kteří se živí no rod proti národu, království proti království, až
vinami, dělajíce je či čtouce. To tak ještě ko bude mor a hlad a zemětřesení v různých kra
lem prvé světové války. Dnes — hvězda sem. jinách a až to všechno bude jen počátkem dal
hvězda tam: že padá? však spadne. Dnes pa ších útrap? (Mat. 24.)
dají atomové pumy, vlády, dobrý vtip už zříd
Dítku je třeba uvěřit. .
ka kdy a sněhu buď málo nebo zase až k zlosti.
1846. Děti na hoře La Salettě pobíhají a hrají
A přece se stále dějí věci zdánlivě bezvý si. Tu se jim zjeví Panna. Obává se, že její Syn
znamné a za měsíc, za rok nám narostou před bude pádně trestat nevěru. Varuje, prosí. Děti
očima v pyramidu dusícího důkazu, dost pád to zvěstují světu. Svět nevěří dětem. Uvěřili
nou pro nevěřícího. Než přece jsou lidé, kteří však přesto někteří, kteří přece nedají na po
i dnes slyší takřka trávu růst. Slyší, vidí, cítí věry. Léon Bloy uvěřil.
— protože musí, protože jsou k tomu povoláni.
A ti, kteří nevěří, jsou usvědčováni ze
Sklízejí bolest i útěchu toho daru.
zhoubné nevěry dějinnými důkazy, vedenými
Jedná se však o to. abychom my všichni ne- dnes už ad absurdum.
promeškali znamení tónu klíčení skutečností,
Dítku je třeba uvěřit! Neukládá však to
tónu příliš vysokého pro uši, které nejsou uzpů Dítko příliš mnoho odvahy naší víře? Nežádá,
sobeny ladičem milosti: jedná se o to, abychom aby rozum ustoupil víře?
nebyli nevěřící v začátcích, protože bychom
Student, jehož vlastním úkolem je poznávat
později mohli být se svým rozumem v koncích. (studere, intelligere), ten v prvé řadě musí znát
Objevila se hvězda za časů Herodesa krále. správnou odpověď, kterou nám dává sama
A co se stalo?
liturgie Zjevení Páně.
Napřed, dávno před tím, žil muž jménem
Celý advent dějin až do Zjevení svědčí o Dí
Balaam. Ten viděl vycházet hvězdu z lidu Ja těti: Slova proroků, očekávání národů, touha
kobova (Num. 24. 17). A žil Isaiáš a předpově duší, potřebný závěr filosofií, sjednocení
děl, že do Jerusalema přijde množství velblou králů. Prostě: naplnění věků.
dů a cizinci že přivezou zlato a kadidlo. (Ts. 60.
A hlavně: počíná se dokonávat Zjevení, víře
6.) A kdvž hvězda zazářila, uviděli ji tři Mágo se představuje její cíl. Bůh »začíná svůj po
vé na východě: uvěřili a šli.
zemský život lidsky«, Slovo začíná vyprávět
Pak se polekal král Herodes a jeho město samo o sobě svým životem od počátku.
s ním: neuvěřil — bvl pověrčivý, děsil se, že
Proto Zjevení Páně je velikým svátkem
svítá den. v němž dohasne pablesk jeho moci: Církve. Nemůže být bez užitku pro nás stu
proto zabíjel a zašel v neřádstvu.
denty. Vždvf Církev se modlí v Postcommunio
Polekali se také pastýři, když anděl v záři toho dne: Dej. prosíme, všemohoucí Bože, aby
proměnil jim noc v den přejasný, že podobné chom pochopili poznávací mohutností očištěné
ho rok nevytáčí z kruhu střídání světla a tmy: mysli to. co oslavujeme slavnou bohoslužbou.
uvěřili a šli: pak velebili Boha za to. co jim do
Tak se tedy objevila na východě hvězda
přál vidět, slyšet a poznat.
a Mágové se dali na cestu.
Hvězda víry a odvahy. Či není heroismus,
když jeden napíše a hlásá, co věří — když jiní se
vypraví na dalekou cestu nejistot, posmívání
pro bláznovství, a to jen pro hvězdu a slova
Křesťanský optimista a pesimista
prorokova — když nuzný člověk zanechá svou
práci a svůj majetek, aby uposlechl snad jen
vidiny?
Hovořím se známým o křesťanech optimis
Hvězda chvostnatého strachu pro padoucha. tech a pesimistech. Jemu se zdají optimisty
Či je hrdinou, kdo jen užívá moci?
jedině lidé upření k milosti a její síle, zatím
A proč to všechno? »I vešli do domu a na co lidé dívající se příliš na člověka jsou jedi
lezli dítko s Marií, matkou jeho.« (Mat. 2, 11.) nými důslednými pesimisty. Ale když ona mi
Dítko. Copak věděli, že je to vládce, že jeho lost nevisí ve vzduchoprázdném prostoru, když
je uskutečněna v lidech a tito lidé zneužívají
království, moc a vláda jest v rukou jeho?
Dítko. Kdo by uvěřil, že ve společnosti te své svobody ke službě své porušenosti! Kdo
saře, mladičké, prosté ženy, oslíka a volka leží teď to vyhraje, optimista nebo pesimista?
ve slámě Kazatel nesmlouvavého slova, Muž
Optimista by rád zjednodušil křesťanství,
bolesti, Král králů — Syn Boží?
že nás přece milost nese, ale proč říká Spasi
Dítko se však tu a tak zjevuje světu.
tel, abychom si vyloupli oko, uťali ruku, a mě
li i svůj vlastní život v nenávisti pro královBylo bláhové uvěřit tehdy Dítku?
101

siví Boží, abychom zapírali sebe a denně
brali na sebe svůj kříž, abychom šli úzkou a
kamenitou cestou? Proč blahoslaví Kristus lka
jící, trpící, chudé a strůjce pokoje?
Kristus řekl, že jeho břímě je lehké a jho
sladké. Ale je jliem a zůstává břemenem. Duch
stále bojuje i v Pavlovi proti zákonu těla.
I Pavel je musí trestat a udržovat v podda
nosti. Není to nic lehkého nastaviti druhou
tvář bijícímu nás v jednu, odpouštět do neko
nečna. hledat především duchovní, nebeské

království a uvěřit, že šťasten je ten, jenž je
chudý, tichý a pronásledovaný! Lidská poru
šenost má proti tomu všemu své námitky.
Milost vede, milost pomáhá, ale neznásilňuje. A i když přinutí Bůh naši odbojnou vůli
(modlíme se: Ut ad te etiam nostras rebelles
compellas voluntates —: abys přitáhl k sobě
i naši odbojnou vůli) vede ji tak, aby se roz
hodovala a šla svobodně. Tak je celý křesťan
ten, který se sice bojí sebe a své slabosti, ale
zároveň i doufá v sílu Boží.
Brado.

Dr R. M. Dacík:

Duševní stav dnešního člověka a jak na něj působit
Každá doba lidských dějin má své charakte
ristické známky, vyjadřující mentalitu součas
ného člověka. Chce-li kdo pracovat v tom neb
onom prostředí, v té či oné době, musí znát
prostředí. Jiná byla situace v XV. století, jiná
je ve XX. Způsob práce XV. století nemůžeme
doslova přenášet do století XX. Je třeba se
v jisivch věcech přizpůsobit, je třeba hledat
cestu k člověku takovému, jaký ve skutečnosti
je. Vím. že znáte dnešní situaci, znáte prostře
dí, ve kterém máte apoštolsky působit. Nebude
však, myslím, na škodu, kdvž si letmo nastíní
me hlavní prvky duchovního stavu dnešního
člověka, abychom mohli pak ukázat, jakvmi
cestami se k němu máme dostávat. Charakte
ristické známky mentality lidstva XX. století
bych vyjádřil následujícími slovy:
Laicisace myšlení.

Tak se nám jeví moderní myšlení, když je
srovnáme s myšlením středověkým, které bylo
vedeno zásadami evangelia. Dnešní člověk
chce stát velmi pevně na pudě této země; ne
chce zaměřovat své myšlení a cítění, a proto
ani svou činnost, k věčnosti. Mnohdy i věří ve
věčnost, věří v Boha, ale tato víra je tak slabá,
že neřídí jeho život, nedává mu vyšší usměr
nění. Je čímsi zcela vedlejším v jeho životě.
Středověký člověk učinil středem svého myšle
ní, a proto také středem své činnosti Boha.
Jeho život byl theocentrický. Dnešní člověk
učinil sebe cílem, středem, pravidlem života.
To je rozdíl mezi středověkým theocentrismem
a dnešním humanismem nebo humanitou. Stře
dověký člověk právě proto, že myslel podle
evangelia, chtěl celým svým bytím sloužit
Bohu — jeho heslo bylo servi re Deo esl regnare — moderní člověk by chtěl, aby Bůh sloužil
jemu. (Středověký křesťanský stát a dnešní
úsilí o čistě laický stát.)
A tak jsme denně svědky toho, jak nadpři
rozené zaměření mizí z myšlení i z činnosti ve
všech úsecích lidského života: v životě soukro
mém i veřejném, v životě státním, politickém,
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hospodářském, ve školství, v umění, ve vý
chově ... a všude proniká duch, který je zcela
laický, to jest zbavený základních prvku
evangelia.
lato laicisace myšlení a života je ve skuteč
nosti jen důsledkem
ztráty pojmu nadpřirozená.

Středověký člověk žil stále ve sféře nadpři
rozená. Nechci říci, že středověký člověk byl
vždy svátý. Ne, uměl hřešit tak, jak hřešil člo
věk vždy, ale byl si také vědom, že hřeší, když
hřešil, a byl ochoten také konat pokání za svůj
hřích. To právě schází modernímu člověku,
když h řeší. Slova dědičný hřích, vykoupení,
Boží dětství, jehož se nám dostává posvěcující
milostí, život ve spojení s Bohem, život milosti,
nadpřirozené zásluhy, šťastná věčnost, peklo ...
to všechno byla slova známá středověkému člo
věku, na nich stavěl svůj život, s nimi počítal,
jejich obsah mu nebyl neznámý. Dnešní člo
věk namnoze ztratil smysl pro tato slova. A ne
pravím jen člověk nevěřící, nýbrž velmi často
i katolík, jemuž tato slova nic nepraví, protože
nikdy se nestaral o to, aby jim opravdu poro
zuměl. Kolik lidí se dnes spokojuje pouze tím.
že si bere z Kristova učení jen učení o bií ženské
lásce! Pro mnohé a mnohé je evangelium pouze
jakousi mravoukou, která pozvedá člověka
k ušlechtilejšímu lidskému živoau a učí jej žít
v lásce se všemi lidmi. (Masaryk a jeho ctitelé.)
Středověk snad mnohdy přeháněl v tomto
směru, všude chtěl vidět nadpřirozený zásah,
i tam, kde na něj netřeba myslet. Proto tolik
legendárního v životě světců, tolik zázračného.
Dnešní člověk naproti tomu nevidí zázrak ani
tam. kde je, nevidí nadpřirozený, mimořádný
zásah ani tam. kde je takřka makavý. Dnešní
člověk je příliš pozemšťanem, srostl s touto
zemí tak, že už ho neláká nadpřirozený svět.
Namnoze ztratil o něj zájem vůbec. I mezi ka
tolíky kolik je takových, kteří se setkají s ně
čím nadpřirozeným — a to často jen po stránce
čistě materiální, bez opravdového prožití, bez
pochopení — jen tak při narození, tedy při

křtu, při svatbě, pokud nechtějí mít svatbu ci
vilní, a pak po smrti, pokud přece jen chtějí,
abv je uložila do země Církev a vykonala nad
nimi modlitby.
Pro tyto lidi, ať už jsou zbaveni víry, nebo si
ještě kousek křesťanské víry uchovávají.
křesťanská mravouka se mění o pouhou
přirozenou ethiku.

Křesťanská mravouka vychází z předpokla
du, že člověk, žijící v posvěcující milosti, je dí
tětem Božím, a proto je povinen svým životem
napodobovat svého nebeského Otce. Jeho
ctnosti jsou vyšší než ty,, o kterých píše Aristo
teles v Ethice Nikomachově; jsou to ctnosti
vlité, které tvoří s darem posvěcující milosti
nadpřirozený organismus duše.
Božskými
ctnostmi, zvláště láskou, je celý život usměrněn
k poslednímu cíli, jímž je Bulí, l im je dán
podstatný rozdíl mezi křesťanskou mravoukou
a pouhou přirozenou ethikou. Mravouka chce
formovat dítě Boží, ethika chce mravně zdoko
nalovat pouhého člověka. Nemyslí na jeho
nadpřirozené určení a zaměření. Zajisté, žije-li
někdo dokonale podle zásad čisté ethiky, bude
to dokonalý člověk. Ale jen člověk. Bude-li
však někdo žít dokonale podle křesťanské mra
vouky'. bude to světec. A světec je více než do
konalý člověk. A to právě moderní člověk těžko
chápe, tomu často nechce rozumět. Ztratil spo
jení se světem nadpřirozeným. A proto i jeho
mravní život, který je odleskem myšlení, je
zbaven tohoto spojení. Je to život čistě lidský,
s božskvmi prvky, které tvoří základ křesťan
ského života, se v něm nesetkáváme.
Pra kt ický n la l erialism u s

bývá nezřídka důsledkem takovéhoto smýšlení.
Ztratí-li člověk smysl pro věčnost, pro Boha,
pro nadpřirozený řád a řekněme pro duši
vůbec, pak žije tělu. To se stane středem jeho
pozornosti, jeho zájmů. Divte se. když pak ten
to člověk nemá vůbec zájem o věci duchovní’
Jsou mu cizí. On rozumí slovům sport, week
end. plovárna, les. zkrátka: panem et drcenses, jak volal římský lid. netoužící po ničem
než po tom. aby se najedl a pobavil ...
Těžko pohnout člověkem, který propadl
praktickému materialismu tak, že vše duchov
ní je pro něho nezáživné, nepochopitelné,
otravné. A víme dobře, že celé mas v lidstva
jsou dnes v tomto stavu ...
Pokles mravního cítění vůbec.

loho netřeba dokazovat, zvláště dnes, po
válce. Alkohol, sexuální nemravnosti, zločin v
proti spravedlnosti. Slyšíme o tom stále, vidí
me to denně, lam. kde se ztratí pojem hříchu
— a ten se dnes mnohým lidem opravdu tak do
konale ztlatii, že si nejsou vědomi hříchu ani
tam. kde mluví sám zákon přirozený k jejich

svědomí — tam klesá člověk na úroveň zví
řete. Pozbývá smyslu pro odpovědnost jak před
Bohem, tak před lidskou společností. Materia
listická theorie o původu člověka se dostává na
pole praktické ...
Taková je skutečnost, kterou si nesmíme za
krývat. Zajisté, v tomto bahně se setkáme ne
jednou s krásnými dušemi, neboť tam, kde se
rozhojnil hřích, rozhojnila se i spravedlnost, jak
psal tiž sv. Pavel. Ale dnes jsou tito spravedli
ví tak často rari nantes in gurgite vasto. Je nás
málo. Jsme si toho vědomi. A přece nesmíme
se vzdát myšlenky, že je naší povinností vrátil
svět Kristu, pokřesťanit znovu, odkřesťaněné
lidstvo. Jestliže dvanáct rybářů zachránilo
kdysi svět, když byl v podobné situaci, měli by
chom dnes zoufat? — Jde jen o to, abychom
našli vždy správnou cestu, kterou bychom
dnešního člověka přivedli nazpět k Bohu.
Jak působit na dnešního člověka?

Poznamenal bych především toto: Nemyslete
na to, že získáme hned celé masy. Křesťanství
podle slov Kristových je kvas. Má pronikat lid
stvo tak, jako kvas proniká těsto. Pozvolna, aie
jistě. Ale kvas jen tehdy proniká, když se do
těsta opravdu dostane. Nebývá ho mnoho, ale
nakonec pronikne všechno těsto. To musíme
mít na mysli. Musíme být kvasem lidské spo
lečnosti. Kvasu bývá málo, mouky mnoho. Děl
níci KA mají být kvasem. Nesmějí se divit,
kdvž jich bude málo. Od nich se vyžaduje, aby
byli celými křesťany. Pak teprve budou moci
pozvolna pronikat mouku lidské společnosti,
lo. co se má rozejít celým těstem, musí v nich
být koncentrováno. Proto nemyslete na organisování mas, nýbrž na pozvolné pronikání. Je
vás málo. Vězte, že apoštolu bylo také málo.
A zvítězili nad zkažeností světa. Zvítězíte rov
něž. jestliže vytrváte. Vše záleží na vaší vy
trvalosti.
Působit možno buď nu kolektiv nebo na je
dince. Různým poučováním ve formě předná
šek a kursů můžeme působit na kolektiv. Sou
kromými rozhovory a vlastním příkladným ži
votem působíme na jednotlivce.
A obojím případě je třeba vzhledem k men
talitě dnešního člověka, jak jsem ji ukázal, za
chovávat určitá pravidla:

1. Nemysleme si, že přivedeme k Pánu
Bohu někoho »katolickými« čaji, koncerty, ple
sy. operetkami a jinými podniky tohoto druhu.
Zajisté, při takových příležitostech je možno se
sejít s tím neb oním člověkem a navázat s ním
hovor, který bude mít apoštolský charakter,
ale nevím, zda není získání téio příležitosti
příliš nákladné, lento způsob apoštolování,
kterv pěstovali i mnozí knězi před padesáti
lety, kdy zakládali »katolioké« hospody, se uká
zal celkem neplodným a dnes je už zastaraly.
2. A zhledem k tomu, že dnešní člověk je
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velmi vzdálen pojmu nadpřirozená, nesmíme
začínat u toho, jehož chceme získat pro křes
ťanský život, s vyprávěním pochybných zá
zračných věcí, andělských a ďábelských zjeve
ní a podobných historek. Moderní člověk je
racionalista. Začínejme proto rozumem, rozu
movým zdůvodňováním křesťanských pravd.
Je sice pravda, že u toho, kdo je spíše rozumově
založen, budeme působit na rozum, u toho pak.
kdo je povahy citové, budeme se snažit využít
této okolnosti, ale v každém případě je třeba
zachovávat jistou střízlivost, abychom nesnížili
velikost křesťanství a neučinili je čímsi mali
cherným.
3. Je proto třeba dbát o to. abychom nezačí
nali s výklady a návody všelijakých soukro
mých pobožností, mnohdy zcela individualisticky zabarvených, nýbrž abychom učili milo
vat Ježíše Krista a jeho Církev. Křesťanství je
velkorysé, nedělejme je malicherným..
Jak v apoštolátě kolektivním tak v indivi
duálním je pak třeba postupovat touto trojí
cestou: odstraňovat předsudky, ukazovat krásu
křesťanství a zachovávat krajní takt.
Odstraň uj předsudky!

Je sice pravda, že dnes, v době lidové kul
tury, vědí lidé velmi mnoho, protože mnoho
čtou, mnoho slyší, ale po stránce náboženské
bý vají zpravidla úžasně nevědomí. A tato
nevědomost je pramenem všelijakých předsud
ků, které se týkají jak náboženství obecně, tak
zvláště náboženství katolického, zvláště pak
otázek Církve, jejích dějin, papeže, biskupů a
kněží, katolické mravouky a mnoha jiných.
Odst raňovat tyto předsudky může ovšem jen
ten, kdo se sám dobře vyzná v křesťanském
učení, kdo zná dějiny Církve a poradí si s růz
nými námitkami. Proto je tak důležité neustálé
sebevzdělávání v náboženských otázkách.
Ukazuj krásy křesťanství!

Snaha ukázat krásy křesťanství jde ruku
v ruce s odstraňováním předsudků. Ukázat
krásu křesťanství znamená konkrétně ukázat
krásu evangelia. Člověk touží po něčem velkém,
vznešeném. Je to v jeho přirozenosti. T tehdy,
kdy se honí za různými přeludy, touží po
štěstí, po zdokonalení své osobnosti. Ukažme
mu pozvolna, jak jedině křesťanství ho učiní
šťastným, jak jedině křesťanství dá vyrůst až
do závratné podobnosti s Bohem jeho osobnosti,
jak učení Kristovo je odpovědí na všechny ži
votní otázky člověka ... Není jediného problé
mu, na který by křesťanství nevrhalo ostré
světlo... Otázky osobního štěstí, nejkrásnější
mravnosti, rodiny, otázky sociální všechny na
cházejí nejhlubší řešení v zásadách evangelia.
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Proto je třeba evangelium stále číst, evange
lium si zamilovat, abychom o něm a jeho kráse
mohli mluvit také druhým. Je třeba mít jasno
v otázkách podstaty křesťanství, abychom ne
vnucovali někomu to, co je na periferii křesťan
ství a tím ho neodvedli od jeho podstaty ...
Stává se to nezřídka, že špatným apoštolátem
se ztratí pro křesťanství ti, kteří by je byli při
jali, kdyby se jim bylo podalo v jeho autentic
ké formě.
Takt v postupování.

Jak v kolektivním, tak zvláště v individuál
ním apoštolátě je třeba postupovat s krajním
taktem. Je samozřejmé, že hledáme nejdříve
jakousi základnu, na které bychom mohli
stavět, jakési pilíře, o které bychom se mohli
opřít. Jde-li o člověka, který uznává jsoucnost
Boží, bude tato víra základnou pro další práci.
Uznává-li nad to božský původ Písma svátého
bude tato základna ještě pevnější. Tam, kde
není takovéto základny, snažíme se ji vytvořit.
Nejhorší je ovšem případ, kdy člověk nejen že
nemá žádných náboženských pojmů, nýbrž
nemá o ně ani zájmu, nestará se o to, zda život
má vůbec nějaký smysl nebo nemá. V takovém
případě mnohdy zbývá jediný prostředek,
modlitba.
Rozmluvy, jejichž cílem je získání duše, mu
sejí být vždy velmi taktní. Nikdy se nesmíme
nepříjemně dotknout jeho dosavadních názorů.
Rozebíráme-li je a hledíme-li ukázat, že jsou
nesprávné, neužíváme slov, která by mohla
urazit, zarmoutit, odradit od dalších rozmluv.
Nikdy neužíváme ironie, sarkasmu. Na všechno
se díváme vážně, každý předsudek rozebíráme
jako něco, co stojí za to. aby to bylo rozebírá
no, i když jde o věc. která nestojí ani za úsměv.
Jedině tímto způsobem si člověka získáme a
bude mít k nám důvěru, potřebnou k další
práci. Musíme mu vždy ukázat, že máme velký
zájem o vše, co se ho týká, že sledujeme jen
jeho dobro. Nenaléháme, když vidíme, že není
vhodná chvíle, nevnucujeme se, když není ještě
ochoten přiimouti silnější působení. Hledíme
se vžít do jeho myšlení a cítění a podávat mu
věc tak. jak je schopen ji přijmout, jak je scho
pen jí rozumět. Nedostatkem taktnosti bylo už
nejedno dílo pokaženo. A naopak, taktnost,
která spojuje v sobě hlubokou lásku k Bohu,
pro něhož pracuje, s upřímnou láskou k duši,
kterou chce přivést i k Bohu, a zároveň pracov
ní šikovnost, opatrnost, prozíravost a jemnocit,
dovede dělat v této věci opravdové divý. Takt
je ovšem z velké části cosi vrozeného; jestliže
kdo nemá alespoň buňky k němu, abych tak
řekl, pak nevím, zda si jej bude moci osvojit.
Má-li však alespoň nějaké bu*"ky pro něj, pak
jistě výchovou, cvikem, úsilím si jej může
získat. A péče o něj natři jistě mezi neipředněiší povinnosti každého, kdo chce pracovat
v KA,

J. K.:

Úvaha skoro reakcionářská o myšlence Mistra Jana Husi
však bezpečně opřená
...král nad králi, spasitel hříšných,
král všeho světa a král věčný, milo
srdný syn Boží, pravý Bůh a pravý
člověk, Kristus Ježíš...
(Hus, Výklad páteře LXXXI. N.)

Kdybych začal citátem ze Štítného Knížek šeste
rých či z Kroniky Dalimilovy, mohl bych být napaden
Pokrokem, že z proudu národní tradice činím zá
toku Temna.
Snad zakladatel národní pokrokovosti mně zachrání.
To chci totiž říci: student dnes musí studovat za
školou, aby zvěděl, o čem se nemluví s katedry a ne
píše v učebnicích. Katolický student je povinen stu
dovat. jak se věci opravdu mají, protože on přece
nepřísahá slepě na dogmata kohokoliv. Pravda, věří
v dogmata Církve. Jenže je tu rozdíl. Dogmata Církve
se týkají víry — a tu jsou na místě, protože věříme
právě jen v to, co nemůžeme docela rozumem obsáh
nout. Víra jde dále než rozum. Dogmata necírkevní,
dogmata modernismu však chtějí vyřadit i obyčejný
selský rozum z uvažování o tom. o čem Církev dogma
nestanovila.
A proto právě se mi líbilo, že Ústředí katolického
studentstva dává přednost Víře před diktátem. Totiž:
když se rozhodlo, že na svátek Krista Krále bude
národní směna mládeže, tu všichni nevěřící věřili, že
je to zákon. Ale zákon sám praví, že není dovoleno
pracovat v neděle, svátky a sváteční dny.
Ale nejednalo se jen o národní směnu. Jednalo se
především o to, aby svátek Krista Krále nebyl zne
uctěn. Jaké zneuctění, práce to je přece svátá věc!
Než nám katolíkům se jedná opravdu o svátek Krista
Krále. A ostatním by se mělo jednat aspoň o to, aby
se nemusel v hrobě obracet jan Hus, jehož se tak
příhodně i nepříhodně stále dovolávají.
Přečtěme si tyto řádky z Výkladu desatera Božích
přikázání. ... člověku neděli neb svátek světití jest
a od služebného díla se zachovati (kapitola XL A).
A znamenej, že dílo služebné jest dílo, jímž člověk
bez nouze neb bez potřeby slouží některému pánu
neb paní kromě Boha.
...díla služebná, jako orati. žiti, víno sbírati, hrušky
neb jiné ovoce třásti. neb zboží vézti a tržiti a k nim
podobná díla mohou někdy dobře býti s hodnými pří
činami k posloužení svaté obce: ale jsou ta díla v ne
děli neb svátek zapověděna, že jsou služebná a ne
potřebná, ani velmi nuzná (nutná), tak aby bez nich
nemohl člověk na taký den býti. Protože člověk maje
zboží dříve řečená, zvláště ač byl sloužil obci, pracuje
v neděli, tak jako řečeno jest, již by činil nehodný sku

tek: neb v ten čas, v kterýž má samému Bohu sloužiti.
stvoření slouží. A tak díla, kteráž pro zisk časný neb
pro potěšení tělesné všední den byla by hodná, v svá
tek byla by služebná; a ta díla zvláště šlovou služebná
(tamtéž C).
Protož veškerý den nedělný má založen býti a strá
ven v duši, v slovu a v skutku, v nějakém povýšení
chvály Boží (E).
Neb v den sváteční Ďáblovým popuzením tělesným
a světským, pilní jsou lidé činí hříchu, jenž jsou nej
služebnější dílo, protože nejbídnějšímu jimi slouží,
ztratíce svobodu Krále Krista ...
Jiní pak v svátek slouží ďáblu, jenž zove Luciper.
jako všichni pyšníci, jenž svou pýchu ukazují s Žá
dostí na rouše na pyšném chodu. a zvláště, že z pýchy
ten den neposlouchají Pána Boha, jakož i Luciper,
jenž jest nad pyšníky králem (F).
Protož běda nám, že v svátek neobíráme se s zá
konem Božím, ale s tělesným zbožím (H).
Protož zachování od hříchu jest nejužitečnější, uejpotřebnější a nejdokonalejší svátka svěcení (K).
Prorok Malachiáš: Rozespu (rozsypu) na tvář vaši
marnost statkův vašich. A proč to, než že břicha jsou
pilnější než Boha, světí. Majíce břicho za Boha, jakož
dí sv. Pavel.
Protož my, křesťané, sbíráme drva neb tříska v svá
tek, neb sbíráme hříchy, abychom hořeli u věčném
ohni. Protož maličko ti dbají Boží radosti nebeské,
kteří opustíc Boží přikázání o odpočinutí v neděli,
o zboží úsilně pracují. Ó bídné tohoto světa zboží!
Bídní lidé!
A nemohou lidé klamati Boha tak, že by sami svát
ky světili a o druhé se při tom nestarali, vždyť hřeší
i ten, kdo k hříchu přivodí. Proto každý ve svátek od
díla syna, dceru, pacholka, děvku, hosti, hovado zdržeti
má. Ó by též nyní knížata a páni učinili aspoň neděli,
již sám Bůh ustanovil, právě svému lidu světití kázal.
Tak se zdá, že když Ústředí vybídlo k přeložení
národní směny, zasáhlo účinně i vzhledem k tomu,
aby nebyla zhanobena naše národní tradice. Je samo
zřejmé, že my katolíci rosteme z tradice starší o ně
kolik staletí, než je tradice husitská. Nemusíme se
proto dovolávat jen Husa. Ale ti, kteří teprve od
něho začínali če^ké dějiny, měli by aspoň jeho zá
sadami se řídit. Měli by si vzít k srdci, jak Hus na
pomíná ty. kteří „zapomenouc věčného pokoje, ne
vedou sutků svých v Duchu svátém, ale k práci ohavné
s ďáblem, kterýžto jako ukrutný pán pudí, nuzí a
tíží svými ohavnými břemeny, jako osly ' (X).
A tak končím úvahu a doufám, že pokrokově a
v pravém revolučním duchu husitském.

Otázka — pro změnu — vyučujícím
Popud k tomuto příspěvku do Úsvitu dal autor
—ale“ svým bystrým článkem „Kde je třídní kniha?"
v tomto časopise.
Pisatel ani netuší, jak správně uhodil hřeník do
hlavičky, zejména slovy: „Naše popularita poklesla.
Přenesla se na paní profesorku, avšak ta ji, dík své
moci zkoušecí a známkovací, dovedla ubít.“
Věc je sice psána žertovným stylem, ale přesto
vlastně charakterisuje ne nejlepší pedagogické
vlastnosti našich vyučujících.
A tím se záležitost stává naprosto vážnou.
Studentská léta mám za sebou. Odstupem času a

zkorigováním školy praxí, vyzrál ve mně otazník,
který si zde dovoluji nakreslit.
Otázek, které dali vyučující žákům, bylo a ještě
bude dost. Vyměňme jednou role. Jako bývalý student
se ptám pánů a paní vyučujících:
Jak vidíte Komenského?
Já si s plnou odpovědností za ta slova dovoluji
tvrdit, že naše školství a výchovnictví neposkytuje
vždy a všude pohled na práci skutečných pedagogů.
Pedagogů v tom nejkrásnějším slova smyslu. Neboť:
není ještě dobrým učitelem ten, kdo je jím jmenován.
Ten může být dobrým vědcem, což však k jeho na
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nejvýš odpovědnému povolání nestačí, nechce-li. nebí»
nedovede-li rozumět lidské, těžkým výkyvům mládí
(zejména pak mládí pubertálního) podléhající duši.
Slyšel jsem jednou jednoho učitele: ..Já si to tam
(rozuměj ve škole) odbudu, když zazvoní, tak to
pro mě kanci. Co bych přemýšlel o tom, jsem-li pe
dagog či ne.“ Toto je názor — nebojím se říci — do
určité míry zločinný. Uvědomí si takový učitel, že
pracuje pro lidi a s lidmi a ne s mrtvým materiálem
a že jeho povolání není řemeslo? K tomu uvědomění
arcif nepřispívá, je-li plat učitele ve srovnání s pla
tem řemeslníka jen třetinový, ale ani to neomlouvá.
Oč více učiní pro život svých svěřenců učitel či
profesor, psycholog, který si dovede připomenouti tyto
zkušenosti, a to, že není jen stagnující snůškou vědo
mostí a promluví si kamarádsky s žáky o jejich pro
blémech a pomáhá jim překlenout těžké přechody
dospívání, než úzkostlivý pedant, jehož největší sta
rostí je dokazovat, že jeho předmět je nejdůležitější,
což činí obzvláště průkazně po hodině tělocviku, kdy
rozevláté vlasy a zčervenalé tváře dětí i dospívající
mládeže jsou mu trnem v očích.
Dovede každou radost mládí (ze závisti?) hned v zá
rodku utlumit nařízenými odstavci z vědy, květiny
tak ušlechtilé, kterou však dík svým vynikajícím pe
dagogickým schopnostem učiní předmětem nenávidě
ným.
Měl jsem učitele — Šimák se jmenoval — a to byl
pedagog. Dovedl se s námi zasmát, on rozuměl nám
a my jemu. Dovedl si vypěstovat takovou autoritu
(aniž by na někoho vztáhl ruku nebo jej zapsal do
třídnice), že se nedal zneužít. Stačil pohled, zábava
přestala, učili jsme se. Byl skvělý, nenudný řeč

ník, nebyl líný vyhledávat názorné příklady a při
rovnávání. Těšili jsme se na jeho hodiny, věnovali
jsme se jim. Měli jsme před ním respekt, ale nebáli
jsme se ho. Hoši, jimž byl třídním, dosáhli na
konci roku nejlepšího prospěchové ho prů
měru.
Kolik je těch Šimáků?
V Lidové demokracii píše značka Sigma: „Střední
škola s nesmyslným počtem vyučovacích jednotek
ničí zdraví našich dětí.“ To se dotýká ještě jiné bo
lesti: Naše školství je vybudováno na systému pře
vážně dopoledního vyučování ve škole. Hybnou pákou
studia jsou však odpolední a večerní hodiny, kdy se
mladí učí doma. To není systém nejlepší. Angličané a
Husové jsou dále. Tvrdí správně, že od toho je škola
školou, aby to, co má mladému člověku dát, dala
v hodinách školních. A podle toho si také školy
zařídili. Sestoupením ze školních schodů končí den
ní studijní program studenta. Od té chvíle má čas na
zotavení těla i ducha, na sport, divadlo i knihu.
Méně ohraničeným poměrem vyučujících ke student
stvu. diskusnictvím o vědeckých problémech a psy
chologickým řešením problémů zde nadhozených, při
blížili se Angličané a Rusové rozhodně ke Komen
skému víc, než my, příslušníci národa, z něhož tento
první pedagog světa vyšel.
A muže někdo namítnout, že inteligence těch dvou
národů je nižší než naše?
Ke slovům Sigmy si dovoluji dodati: Škola s nepedagogy, majícími nesmyslné náhledy na výuku, ničí
usudek a hrbí páteře charakterově méně odolných
mladých lidí.
Slavín-Trnka.

At žije škola!
Volání dnes krajně nečasové, neboť není v oblibě
opatrnost. Žel. mnohé věci jsou časové až tehdy, kdy
je pozdě. Tvrdí-li na příklad někdo, že bude blahobyt,
je to tvrzení časové tehdy, když je místo předpoklá
daného blahobytu hlad. Chce-li dnes někdo školu as
poň takovou, jaká je. bude to časové tehdy, jestliže
škola reformou trpí. Že nynější škola docela nevyho
vuje — zvláště po stránce výchovné — je celkem
zřejmé. Že by však jednotná škola zjednala nápravu,
to je již méně zřejmé, aspoň ne myslícím lidem.

městě brněnského okresu. Porevoluční NV podal návrh
farnímu úřadu, aby ..v rámci náboženské snášenli
vosti“ přenechal kostelík „Nejsvětější Trojice“ církvi
československé. Katolíkům prý jistě stačí farní chrám.
Návrh samozřejmě padl. Tato snaha je však názor
ným příkladem, jak si asi náboženskou snášenlivost
představují ti. kdož si osobují právo přezkoumávat a
opravovat, neboli znetvořovat náboženství.

*

Bylo již mnoho řečeno i napsáno o tom. že o nábo
ženství trousí rozumy každý, kdo chodil aspoň do
obecné školy. Za schopna rozhodovat o sobě je člověk
považován od dvacátého prvého roku. Za schopna
rozhodovat o věcech veřejných od 18 roků. Za schop
na rozhodovat o cíli a smyslu života od 16 roků (k § 63.
odst. 4). Je to nepochybně vyjádření lidového rčení
— „Cím je člověk starší, tím je hloupější“.

Jedním z největších nedostatku návrhu „jednotné
školy“ je všeobecnost názvosloví, umožňující, aby si
do téhož pojmu vkládal každý, co chce. Celkem by
nemohlo být námitek proti tomu, že reformované
školy „v duchu národních dějin a zásad našeho stát
ního zřízení vštěpují ideály humanity, svobody a spra
vedlnosti“ (§ 2). Co však je svoboda, spravedlnost,
humanita? Jaký je duch národních dějin? Není to tak
jusné, jak se může každý poučit příklady z našeho
veřejného života. Jak rozumět větám: „Učební osnovy
náboženské výchovy stanoví církevní úřady. Minister
stvo školství a osvěty je vyhlásí po přezkoumání s hle
diska občanské a náboženské snášenlivosti“ (§ 63.
odst. 2)? Co kdo rozumí pod pojmem „náboženské
snášenlivosti“?

*
„Náboženská snášenlivost“ je prázdný argument.
Připomíná mně to skutečnost, která se stala v jednom
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*

Pod tímto zorným úhlem snad pochopíme, že vý
chovným prostředkem má být i společné stravování
již tříletých, případně i dvouletých dětí v mateřské
školce. V těch letech se patrně nejlépe naučí spole
čenskému chování. Další plus společného stravování
bude snad i v tom, že studující medicíny, jichž je
dnes nadbytek, budou po vystudování všichni plně
zaměstnáni, ne-li jinde, tedy jistě v „Masarykově lize
proti tuberkulöse“. Kdo je živ z mensovní stravy, po
tvrdí, že obava je oprávněná.
(Pokračování./

Michal Racek:

Bože, fy musíš!
Povídka.

I.
Věčné světlo se zatřepotalo úlekem, neboť se zlomil
před oltářem jako sklápěcí nůž. I jeho koleno zadu
nělo o dlažbu téměř kovově. Jako když je celý z kovu.
A netvářil se římsky. Kropenku ponechal bez povšim
nutí. A ani se nepokřižoval. Ale z úst mu vyrazil po
vzdech jak hořký pramen. Slyšíš mě, Bože? Těžká
křivda jak smyčka mi stáhla hrdlo. Proč musím po
řád trpět? Je to Tvá láska, Bože? Jsi vševědoucí. Víš
tedy, musíš vědět, že jsem nevinen. Bože, Ty to mu
síš vědět! Já jsem se nedopustil té chyby, za niž jsem
byl krůtě pokořen. Oči představeného mě zpolíčkovaly až do ruměnce, který snad již nikdy neztratím
s tváří. A nespravedlivá výtka mě označila potup
ným znamením před jizlivostí ostatních! Ty mi nepomůžeš, Bože? Ne, však Ty jsi milosrdný, Ty mi musíš
pomoci. Nedopustíš, aby se otřáslo mé svědectví o Tvé
spravedlnosti, Ty mi pomůžeš, viď? Musíš! Musíš!
Vrata zaskřípěla a kroky kouřícího se zoufalství se
rozházely hlučně po schodišti chrámu.

TI.

Vedoucí úředník oddělení se trochu zkroušené po
usmál. Vím. že jsem vám včera křivdil. Mladý Jan ne
věřil sluchu. Hlas nasládlý jako tvarohové těsto, do
něhož včera padaly matce slzy nad nezaslouženou po
hanou synovou. Baže pohanou. Přede všemi byl po
kárán za něco, čeho se nedopustil. Ale dnes se mu na
tmavém koberci, dó něhož se kolegům bořily váhavé
nohy, nabízí zadostiučinění. Něco vzácného u tohohle
člověka, který dovedl zdeptat syčivým hlasem, ale
málokdo u něho viděl úsměv. Jan přijal trochu ne
směle nabízenou ruku a smír. Ale proč by pochybo
val, což se včera nemodlil?
Doma již nebylo proč slzet. Sebevědomí samo ener
gicky zasunulo klíč do zámku, když se Jan vracel.
Návštěva? Přítel si přišel postěžovat. Chodívá sem
občas, dnes je bledší než jindy. Sedí naproti Janovi
jako schýlená bříza, která svítí slabým tělem do tma
vého okolí. Vítěz nedokáže být vždy blahovolný ke
zkroušenému. Co zase? Ale Zdeněk si nevšiml netr
pělivé otázky. Slyšel jen otázku a ne rozladěnost nad
nevítanou návštěvou. Když doma, doma ...
Ano, doma to Zdeňkovi nevypadalo dobře. Chura
vějící stařenka, nervosní a popudlivá matka, nevyrov
naný a slabošský táta, denně padaly s oprýskaných
zdí jen hádky. Pravda, nešlo Zdeňkovi učení dobře.
To Jan studoval a ještě si vydělával. Večer jedno a
ve dne druhé. Ale Zdeněk neměl takový dar. Rodičům
na krku si těžko a pozvolna osvojoval knižní sche
mata a učenosti v podrážděném a hořkém ovzduší tak
zvaného domova. Zdeňkovi cosi ukáplo. Chtějí mne
snad nakonec vyhodit, drobil vzlyky. Máma mi včera
vytkla, že jsem lenoch a užírám jim chleba. Vždyť
mají dost. Ale mne nikdo nemá rád. To byl zase rá
mus. já prospal v předsíni půl noci a druhou půlku

jsem probděl a modlil se. Ale nikdo neslyší, nikdo
neodpovídá.
Jan pokrčil s chloubou rameny. To mě zas ano.
Myslí si a neříká nic. Nuže, proč jsou takoví? Takhle
si otravovat život. Hm!
III.

Klekátko se až otřáslo, jak na ně dopadla rozcu
chaná hlava. Bože, jsi vůbec v tomhle chrámu, jsi
v jiném, kde jsi? Musíš mě slyšet, dnes mě musíš sly
šet a vyslyšet. Taková smůla! Já, Tvůj oddaný syn
a služebník, který si na sobě tolik zakládá, proč ne
mohu být ušetřen takových neúspěchů? Tak dobře
připraven a přece jsem neměl zdar.
Ano, Jan neměl zdar. Dobrou hlavu, ale tu a tam
klopýtl. Ctižádostivost bila jeho srdcem a vycídila
mu v hlavě každý nerv. Být první. Jan po tom toužil
vždy. Ve večerním kursu byly včera závody ve vý
konnosti. Zatím jen mezi chlapci. Nejhezčí dívka z tří
dy měla vítězi předati s rozkošným úsměvem malou
odměnu. Jan se připravoval se zaníceností mladého
a tak trochu zamilovaného snaživce. Trochu? Myslíš
na ni, Jene, ve dne v noci. Tvá láska je trochu žá
dostivá, ale celkem upřímná. Předá Ti odměnu, do
tkneš se při tom její ruky? Nedotkl, trochu zaklopýtl
a půvabné mládí slečny Evy potěšilo na okamžik
úsměvem jiného.
Klekátko se otřásalo. Kde Tě mám hledat, Bože?
Když ne zde, tak v jakém kostele? Nebo o samotě
v koutku doma? V přírodě? Kde, kde, kde — vyráží
křečovitě Jan a ví, že v kostele je největší klid, af už
je jakéhokoliv vyznání. Slyš a vyslyš. Bože. Ty musíš!
Musíš!
IV.

Příštího týdne se Jan opozdil. Umístil se druhý, ale
to své prohrál a už nikdy do kursu pospíchat nebude.
Proč ho vítá takový jásot? Jan by ovšem rád viděl
jen slibující úsměv nad modrou halenkou, ale už mu
profesor žoviálně tiskne ruku a vysvětluje. Byl to
podvůdek posledně, snad ani to ne, jen nedopatření.
Chyba se stala, řekněme to tak. Radostí rozpovídaný
kolega-vítěz minulých závodů prozradil posledně svůj
neregulérní postup při závodech a byl diskvalifiko
ván. Hledali pak Jana, ale ten už se trápil někde
v ústraní. Dnes ani pochopit nemůže a je tak udiven,
že se zapomíná dotknou ti baculaté ručky, která mu
podává knihu s věnováním profesorského sboru. Pů
jdete dnes se mnou, Evo?
Dobrácký měsíček nevěděl toho večera, komu sví
tit a zda vesele či smutně. Dole pod košatou korunou
dva, kteří si sympatie čtou zatím jen kradmo z očí
a ostýchají přiblížit ústa k ústům a srdce srdci. Na
hoře v Janově pokojíku, pracovně, jídelně a přijíma
cím pokoji zároveň, sedí předčasně zestárlý Janův
strýc, matčin bratr. Ano. strýc Vilém io neměl doma
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hezké. Snad bývalo, ale není. Přivedl si po krušných
letech v RíŠi do většího podniku v pohraničí hezouč
kou, mladou žínku. Těšil se na práci a na rodinu.
Roztoužená náruč mu denně zpříjemňovala odpočinek
po práci. Ale nedávno celé jeho štěstí prasklo jak
barevná, ale prázdná mýdlová bublina. Bývá to tak.
Příliš krásná a náruživá žena měla přijít do peněz
a sametu, ne do práce a hrubšího sukna. Utekla mu
s někým, kdo sliboval víc. Strýc Vilém je sám, jeho
odmítnutá láska se mu zmítá v srdci jako uvězněný
pták a vlas předčasně volá zšedlý, beznadějný pod
zim. Přišel si požalovat k sestře. Co tomu říkáš, Jene?
Šťastný nešťastnému nevěří. A kdo včera ještě volal
a reptal, umí dnes snadno zapomínat. Rozdováděný
Jan, jak mu ještě první polibek hoří na tváři, krčí
rameny a vyťukává jako v kanceláři na stroji kon
venční, bezúčastná slova. Ale myslí si něco jiného.
Ano, Jene, strýc byl pošetilý, to si myslíš, měl vybí
rat rozumně a ne s tak prudkým zaujetím pro hříšné
mámení krásy. A co ty sám. Jene? Zbytečno připomí
nat, šťastný na sebekritiku často zapomíná a nešťast
nému nevěří.

V.
Někdo se chraptivě vedral do lavice a tiše rozeštkal. Prázdno, slyší to jen to dřevo, hrubé dřevo kos
telních lavic. Bože, co je to už zase? Slyšíš mě? Chu
dák máma — se zlomenou rukou leží v nemocnici. Cos
to na nás dopustil? Chodila přivydělávat, moje a její
gáže stačila na stravu a malý byt. Ale co teď? Bože.
Tys krutý a nenávidící, jednou se budu soudit i s Te
bou, žes mne takhle na světě stíhal, svého dobrého
služebníka! Kde jsi? Musíš mne slyšet a vyslyšet, mu
síš! Musíš!
Vzlyky pukaly jako skála a harašivě se odrážely
od lavic. Otřesy zachvívalv hlavou. Pomalu se kolem
ní jak tišící obklad obtáčela tma. Únava z bolesti, pro
žívané prudce a křečovitě, snadno přivolá spánek
v náhlém ochlazení. Jan se už nesviji, nežaluje již
neúčastnému večeru. Organismus pomalu zamyká vše
chny komůrky mozku a Janem to jen občas trhne ze
sna. Musíš!
Že musím, Jene? Jen dvě oči se nad ním rozhořely
a hlas zašuměl. Nikoho nevidí, jen dvě oči hřející lás
kou a hlas. Kdosi větší jako by se vznášel nad ním.

Jan užasle zvedá hlavu, ale cítí malátnost a hnout
tělem nemůže, že musím, Jene? Proč mne vždy hle
dáš rozkazem? Hleď, nesmýšlíš správně. Pěstuješ si
jako hrdý květ to své já. A čekáš, že dám vždy slun
ce i déšť. Chráníš se bouří a skrýváš se před nimi. Ale
hleď. Má milost je nade všemi jako modravá plachta.
Urputně ji přitahuješ nad sebe v každém hromobití
a zapomínáš, že o ni připravuješ jiného, který musí
trpět kvůli tobě. Neboť na světě musí být. Jene, vždy
určité množství zla. Moje láska je smí vyvážit, ale
nesmí převážit, Jeníku. To přijde až jednou, ale hříš
ný svět musí mít rovnováhu a jednou budou lidé sou
zeni podle toho, jak se rozdělili o přidělené dobro a
zlo. Vidíš, malicherná křivda Tě pohnula k tak silné
a vášnivé modlitbě, že jsi přivolal mystické požehná
ní spravedlnosti. Vznášelo se již jako oblak nad tvým
přítelem, který se toho večera měl pro svou pokoru
dočkat laskavosti. Ale tys ho o ni svou urputností
připravil. Nebýval by to potřeboval více než ty? A co
strýc? Co ho potkalo pro Tvé jinak neškodné ero
tické roztoužení? Moje milosrdenství by bývalo ob
měkčilo jeho ženu, ale strhls je sobecky na sebe. Co
se stane, když se brzy uzdraví matka? Že někdo jiný
bude trpět místo ní. Neboť já, Jene, tvůj všemohoucí
Otec, jsem stanovil zákon, že bude na světě pro spra
vedlnost stejné množství dobra a zla. Záleží na lidech
a jejich odpovědnosti, jak se pohodnou. Silná mod
litba vždy přivolá pomoc. Neboť tajemná metafysická
síla lidí dokáže za určitých okolností pohnout řádem
věcí. Tobě se to zdařilo už dvakrát. Ale nezdá se ti.
že jednou, až se sejdeme, abych změřil míru Tvých
pozemských zkušeností, budeš mít na nohou závaží
nepřekonaného sobectví? Nemáš se čím chlubit. Jene.
Cizí utrpení a slzy tebou nepohnou. Žiješ-li podle
mého zákona, činíš tak pro sebe a ne pro mne. Mám
tě rád. přeii ti vše nejlepší, měj mě také rád. Jeníku,
a budeš šťasten. Jak? Tím. že mne budeš milovat
v každém, kdo trpí.
Od těch dob již ani věčné světlo, ani klekátko. ani
lavice neslyšely urputnou křečovitou prosbu „Bože.
Ty musíš.“ ale přišel-li někdy Jan s touhou přiznat se
před skrytým obličejem Věčného k své bolesti, vždy
e mu jako malý, skromný potůček řinulo z ůst:
..Jestliže to je v Tvé vůli, odejmi tento kalich, ale ne
má. nýbrž Tvá vůle se staň ...“

Kroměříž Vás zve
Miniaturní Versailles, město zahrad a vodotrysků,
to je bílá Kroměříž, ležící jak bohatý barokní šperk
uprostřed úrodných lánů širé hanácké roviny v Sa
mém centru československého státu. Je to jedno z nej
starších měst na Moravě a od XIII. stol, residence
biskupů a sídlo kapituly. Palác moravského arcibisku
pa v italském slohu, obklopený jedním z nejkrásnějsích parků na Moravě a nádherná zahrada Květná,
jež jest zmenšenou kopií versailleského parku, jsou
důkazy, jaké bohutství přineslo Kroměříži sídlo osvě
ty. Zde však je nutno pokloniti se prvnímu politickému
úsvitu národa československého. Zde byla ústy Ricgrovými vyslovena základní formulka demokratické
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soustavy vládní: „Veškerá moc ve státě vychází z lidu."
Slavné sídlo olomouckých arcibiskupů, kroměřížský
zámek, muže nám o tom mnoho pověděti, neboť v jeho
velkolepém sále, přeplněném rokokovou štukaturou a
velkým nástropním obrazem s antickými výievy. za
sedali r. 1848 nejlepší lidé staré říše, z nichž většina
měla dobrý úmysl zdravě a moudře upraviti soužití
všech národu při Dunaji. Palacký. Rieger. Havlíček.
Tyl, Vinařický, Vocel — to je jen několik význačných
jmen Čechů kteří pomáhali tvořiti kroměřížskou ústa
vu. Prostředí kroměřížského zámku bylo skvělou ku
lisou památného sněmu: bohatá obrazárna s díly slav
ných mistrů baroka — Tiziana, Rubeuse, van Dýka.

Cranacha. Breughela, Bassana, Veronesa a jin velí, vel
ká knihovna s množstvím prvotisků, rukopisů a jiných
vzácných děl.
V nádherné Květné zahradě na druhém konci města
postavil její budovatel, barokový velmož biskup Karel
z Liechtenštejna. ve stol. 17. imposantní kolonádu a
rotundu. Z rukou tohoto biskupa, napojeného v již
ních zemích krásou antiky, vyrostla z města knížecí
residence, jejíž architektonické a kulturně historické
památky jsou v každém ohledu pozoruhodné. I ři chrá
my. sv. Jana a Panny Marie ve slohu barokovém a sv.
Mořice ve slohu gotickém, doplňují památky města,
které bylo v minulosti vedle Brna a Olomouce na Mo
ravě nejdůležitějším.
Rada českých králů od Přemysla Otakara 1. přes
Karla IV.. Jiřího z Poděbrad. Vladislava i Ludvíka
Jagellovce, Marii Terezii i Frant. Josefa I.. vyřizovala
v Kroměříži své státnické úkoly. Město je rodištěm
řady vynikajících kulturních pracovníků, mezi jinými
vynikajícího českého malíře M. švabinského a diri
genta Talicha. Hudební kultura projevila se vznikem
dvou velkých pěveckých těles: Moravských učitelů a
Moravana. V nové době projevila se kulturní tradice
města řadou škol všech typů — dvěma gymnasii, re-

álkou, seminářem, uč. ústavem, obch. akademií, od
bornými školami - obchodní, -pro ženská povolání,
mlékařskou — jedinou v republice, hospodářskou a
rozvinutým školstvím národním.
Město Kroměříž ukáže Vám rádo své krásy a kul
turní poklady. Veliká příležitost naskýtá se v r. Í94K
při památkových oslavách a rozsáhle plánované vý
stavě „Sto let českého národního života“.
Přijďte, budete upřímně vítáni.
D. K.

Ze zápisníku
starého profesora
Rozhovor populační čili dítě jakožto živý otazník:
Mami, já bych chtěla bratříčka.
To nejde. — A
proč to nejde? — To by k nám musila přiletět vrána.
A proč k nám nepřiletí vrána? — Protože jsme jí
nenasypali máku na okno. — A proč jsme jí nenasypali máku na okno? — A mlč, ty hloupá, víš. že byla
válka a že je všecko na lístky!

Dobře vychované dítě před vycházkou do města:
Mami, mám si umýt ruce nebo si vzít rukavičky?
Totéž dítě na venkově: — Mami, ta kráva se na mě
dívá! Mám se jí bát?

V jedné rodině mají děvčátko. Jdete-li tam na ná
vštěvu, musíte se v předsíni sezout a obout si domácí
přezůvky. Potom odložíte kabát, umyjete si řádně
ruce a teprve smíte dál a takto antiseptický vybaveni
obdivujete onen div přírody. Co bude z té skleníkové
květinky, nelze předvídat. Patrně se přece nějak na
kazí a umře. Již A. Carrel se vyjádřil skepticky o zá
sluhách moderní vědy lékařské, která zachránila při
životě miliony dětí, z nichž přemnohé však měly po
dle přírodních zákonů zemřít, poněvadž jim chyběla
vitalita. Ostatně víme, že vše přešlechténé hyne
yorkshirská prasátka právě tak jako meruňky. Zachrání-li se nedochůdče, je z něho člověk polozdravý
a polonemocný. který není ani k životu, ani k smrti.

A tak se svět plní neurastlieniky. hypochondry a ma
niaky. Hněv duší citlivých, které ten Carrelův výklad
pokládají za hrubý a cynický, af se snese na jeho
vlastní hlavu. Snese to klidně, poněvadž už umřel.
Co nás živých se týká, živých v tom smyslu, že po
važujeme život za jedinečné a nevypočitatelné dobro
družství. tedy i dobrodružství s bacily, af nás ztrestají
maminky sličných jedináčku tím. že se nám budou
vyhýbat jako morové nákaze.

Smíš — nesmíš: tof dva sloupy, na nichž spočívá
stavba výchovy. Buďto něco dovolujeme — a to může
znamenat, že je vlastně všechno zakázáno a my jen
tu a tam činíme výjimku, když dítě o to poprosí.
Anebo něco zakazujeme — a to zas může znamenat,
že vše je vlastně dovoleno a my jen tu a tam něco
zakážeme, když se nám to zdá vhodné. A obyčejně si
myslíme, že k tomu, aby naše dovolení a zákazy byly
závazné, stačí, odůvodníme-li je nějak. Dítě běhá
v zimě venku. Hrozí se mu. že se zachladí. A pravda
je, že se zachladí. nebude-li běhat venku. Dítě jí špi
navýma rukama. Hrozí se mu. že se nakazí. A pravda
je, že organismus musí přijít do styku s nákazami
malými, má-li vzdorovat velkým. Vychovatelství to
hoto druhu bych nazval euklidovským. Je geometrie
euklidovská, kde vystačíme s pravítkem a kružítkem.
Ale je také geometrie neeuklidovská, kde obrazy ne
jsou v rovině, nýbrž v nějaké vypuklině. A co platí
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o obrazcích geometrie rovinné, neplatí o obrazcích
geometrie sférické. Tak i principy „euklidovského“'
myšlení vychovatelského jsou příliš jednoduché a
přímočaré — vše podle pravítka a kružítka. Ale ve
výchovč je třeba i myšlení „neeuklidovského“, poně
vadž dítě není jednoduchý obrazec v rovině, i když je
bereme in abstracto. Což teprve, máme-li přihlížet
k jeho individualitě!

to umělé zrno bylo zaseto, víme, že by nevzklíčilo.
Driesch by řekl: To proto, že mu chybí entelechie.
Herčík: To proto, že mu chybí čtvrtý rozměr. A tak
je zřejmé, že je snadnější říci, co život není než co
život je. Takové vědění nazývá Nicolaus Cusanus
docta ignorantia.

•

Moderní věda přírodní je ovládána pokušením vy
světlovat svět a život z jediného principu — buď hmot
ného a pak je duch vykládán jako pouhá odvozenina
hmoty, nebo duchového a pak se hmota považuje za
projev ducha. A tak spolu zápasí dvě formy monismu:
monismus materialistický a monismus spiritualistický.
Jenže ať ten či onen monismus je atentát na zdravý
rozum, který nám praví, že nic nemůže současně být
a nebýt. Mens agitat molem — to věděli už staří a že
duch hýbe hmotou, nám potvrzuje zcela banální pří
klad matky, která ofoukává dítěti spálený prstíček.
Foukání není lék na spáleniny. Ale plačící dítě se
přesto tím foukáním utiší, poněvadž matka v něm
vzbudila představu, že to nebolí. A ta představa je
tak mocná, že ovládne i tělesný stav. Sugesce, hypnosa, koncentrace a jak se všelijak nazývají indická
i neindická mentální cvičení, jsou zjevy známé, zjiště
né, pozorované a pozorovatelné. Rádi bychom bez
újmy logiky věděli, jak je možno, že něco je jen duch
nebo jen hmota a přece samo sebou hýbe? A tak
vidíme, že monisté ve snaze „vyřídit“ starý dualismus
hmoty a ducha objevili, žel jen v oblasti svých do
hadů to, po čem se marně pachtilo tolik hračkářských
mechaniků: perpetuum mobile.
P.

Mechanismus v biologii je překonán. Uznává se. že
život nelze vysvětlit jen jako výslednici sil fysikochemických. Driesch předpokládá v živé bytosti činitele
nadmechanického, psvchoidního. k celosti zaměřeného
a nazývá jej po aristotelsku entelechií, to jest něčím,
co samo v sobě má svůj cíl. Jiným biologům se jeví
entelechie jako věc nepředstavitelná a nemožná, jako
nějaký deus ex machina, který má vysvětlovat život,
ale vysvětluje vlastně jen, co život není. (F. Herčík,
Život na ruby. L. Mazáč, Praha 1945. p. 69.) Herčík se
domnívá, že organismus, af rostlinný, živočišný či
lidský je útvar čtyřrozměrný. Život podle toho je
čtvrtý rozměr hmoty. Musíme říci, že nám není lehké
vmyslit se v prostor čtyřrozměrný, ač Poincaré tvrdí,
že ten, kdo celý život zasvětí geometrii čtyřrozměrné
ho prostoru, dovede si jej představit. Těžko se přít,
je-li snadnější představit si nějakou entelechii nebo
čtvrtý rozměr hmoty. Jisté je. že nesmíme popíral
skutečnost něčeho jen proto, že si to neumíme před
stavit. Kdyby nějaký chemik dovedl vyrobit umělé
zrno pšeničné, obsahující všechny látky přirozeného
zrna v stejném množství a stejném poměru, a kdyby

Miroslava-Terezie:

Poitiers
Souvenir, souvenir, que me veux-tu?
Verlaine.

J si zákeřná, vzpomínko, přepadáš člověka zezadu a
v noci, a rdousíš ho jako upír, takže si někdy řekne,
zda by nebylo lepší zahrabat se někde nebo vstrčit
hlavu do písku, aby neviděl, neprožíval a necítil. Jsi
příliš bolestná, marná a hlodavá. Jsi příliš krásná.
Jdu-li sama večerem, vždy si vzpomenu na tichá
Helenina slova, na onen 14. červenec, kdy jsme se
vracely ze slavnosti. Utichla hudba, vyhasl ohňostroj,
jen nehybný příšerný měsíc skresloval stíny domů a
ulicí zněly už jen naše kroky. Portál Notre-Dame-laGrande vyvstal z temnot, a přece se zas hned propadl
zpět do noci, do minulosti. A tehdy byl tak blízko, byl
tak blízko.
Ale dnes se to vše už rozplynulo. Už nikdy neusly
ším Helenina slova: „Rozluč se, už se nevrátíš.“ Za
razila jsem se tehdy, postoupila jsem vpřed, ale brána
byla zamčena a už mi ji nikdo neotevře. A zdálo se
mi, že uvnitř zní chorál, ale bylo to jen ticho, prosy
cené doznělými zpěvy. Opřela jsem se. až mne pro
stoupila tvrdost hmoty a až se mi vryl celý portál do
paměti; portál, který kdysi vytesali mniši, pomalu,
beze spěchu, protože Bůh nespěchá. Soustředěni a ztra
ceni pro svět tiše si zpívali a jejich slzy nadšení a
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dojetí se. mísily se slaným vanem od moře, který už
tehdy začal nalilodávat kamenné reliefy. Ale portál
přece stále trvá se svými úsměvnými figurkami a
potvůrkami. nezměnil se tento klenot podivné a dávné
krásy. Nizoučký a dětsky prostý při vší své složitosti
neuzavírá v sobě chladný prostor gotických katedrál
a neovane tě dotykem mrazivé dokonalosti. Je plný
středověké hravosti, hloubky a mystiky, tajemných
spodních proudů, jejichž hloubkou se vděčně naplníš
a která tě opojí až k závrati, a ty se už nikdy ne
vzpamatuješ. Nikdy nezapomenu.
Nevím proč, ale myslím-li na tebe. Poitiers, vzpo
menu si na oceán ...
Od svého návratu vidím tě stále před sebou. Při
padá mi, že mi něco chybí, že mi bylo něco vzato
dříve, než jsem to poznala, že jsem byla násilně vy
tržena. nebo že jsem prožila omylem něco, co mi ne
patřilo; to, co se zjevilo přede mnou jako ovoce se
zvláštní vůní, to, po čem jsem vztáhla ruku. Jako
bych byla něčím zrazena, protože má ruka tápe bez
mocně v prostoru a jsem jako slepec.
A je mi něčeho velice líto.
Je mi líto, že nemohu stále prožívat to, co onen
prostý středověký mnich, který tvořil sochy na oltáři
pro radost Panně.
A že nemohu večer v chóru zpívat Salve Regina ...

DOMINIK PECKA

JARNÍ SONÁTA
STUDENTSKÝ ROMAN

v.
TÁTOVA SEPTIMA

1.
Vykládá se v somatologii o váze mozku. Praví se.
že mozek ženy je průměrně o 200 g lehčí než mozek
muže. Zdůrazňuje se galantně, že tím není řečeno nic
o úrovni ženské inteligence.
Přestávka. Otvírají se okna, dívky se zhlížejí v oken
ních tabulích a poopravují si účesy, Řehoř cituje li
dovou moudrost o dlouhých vlasech a krátkém ro
zumu. Poznámka profesorova o nezávislosti ženské
inteligence na váze mozku ho zřejmě nepřesvědčila.
Také Franta Urbánek se do toho míchá a pronáší mí
nění. že na váze mozku mu vůbec nezáleží: ženy jsou
tvorové jako muži, jenže o trochu hloupější. Jeho
misogynie je tedy jen důsledkem misanthropie. Jako
zásadní odpůrce žen se projevuje Nováček a dovo
lává se Nietzscheho. který říká, že žena je tvor nemys
lící. Důkaz: tisíce let se zabývá kuchařstvím. Kdyby
myslila, dávno by již objevila zákony chemie. Copak
vykonaly ženy v oboru vyšších funkcí ducha? Kde je
opera složená ženou? Kde je stroj vynalezený ženou?
Kde je filosofická kniha napsaná ženou?
To není důkaz, brání se ohnivě Marie Rudová.
Právě, že mužové nutili ženy po celá staletí, aby se
zabývaly výhradně nižší prací, opozdily se ve svém
vývoji. Mohou to však dohonit a jistě dohoní, dá-li se
jim možnost.
— Nedohoní to. miláčku. Hleď, nejde o vzdělání.
Toho nabude žena snadno. Osvojí si pilnou prací hro
madu všelijakých vědomostí. To dovede. Ale to je
povrch. Do hloubky nepronikne. Umí reprodukovat,
ale neumí produkovat. Genialita jest jí odepřena.
A genialita je hloubka.
— Což nejsou ženy, které vynikly i ve vědě?
Které to byly?
Germainová, Sommervillová, paní Curieová. vy
počítává horlivě Mary.
— Ale má zlatá, za tím vždycky trčí muž. Cherchez
rhomme!
— Ale i kdybys měl pravdu, že ženy netvoří — zato
inspirují — to není nic?
— Genius, který potřebuje inspirace, je bačkora.
Pořádný genius tvoří bez šimrání.
— Proč je tedy opěvují básníci? rozohňujese Marie.
— Patrně proto, že nemají nic lepšího na práci.
Anebo že se neobejdou bez tak zvaných pochopovatelek, které čtou jejich verše a dělají, jako by jim
rozuměly.
— Proč se muži zamilovávají do tvoru tak ubohých?
táže se Marie hněvně tušíc již svoji porážku.
— Pro jejich moudrost ne!
— Tak nestojíme za nic!
Jsme husy, jenom oni jsou mudrci! volá Karla.
— Ale nikoliv, jste ptáci něžní a bílí, o něco menší
než labutě, posmívá se Franta.
— Nechte jich, jsou to nafoukaní kluci, pohrdá
Zdeňka.
— Tady dělají fóry a venku běhají za každou suk
ničkou! vykřikuje Anka.
— Zlobíš se, a proto nemáš pravdu! odpovídá Franta
s klidným úsměvem.
— Nemáš být tak hrubý! vytýká Sylva.
- Jste zvyklé, aby se vám lichotilo, aby se mluvilo
o vaší kráse, to se ví, že ne duševní, poněvadž si nejste
jisty, máte-li vůbec jakou dušičku...

— Člověče, to je luxus mít duši, přizvukuje Fran
tovi Provazník, ony musí dát všecko na šaty, aby byly
chic I
— Vždyť ani těm hadrům nerozumějí, přihřívá Jo
náš svou polívku, to slyšíš pořád: Ty, Máři, já ti ne
vím. hodí se ten hnědý klobouk k těm žlutým šatům,
ty Ando, já ti nevím, jaké si mám Koupit rukavice.
aby to šlo k tomu novému kostýmu...
Slovnímu zápasu zdánlivě netečně naslouchá Julián.
Má žákyni. Té žákyni nejde dobře latina. A on ji učí
překládat Ovidia. Ilm. ženská inteligence... Jaké
spory, kamarádi? To se nevyřeší přestávkovým šká
dlením. To si musí každý vyřešit sám. Také by mohl
říci Miře: Jste hloupá dívka, neumíte consecutio temporum a nerozeznáváte dobře podmínky splnitelné a
nesplnitelné. Latinská gramatika je logika, řád a jas.
Ale život není gramatika. Kdo umí rozeznávat v životě
mezi splnitelným a nesplnitelným? Něco se zdá ne
splnitelné — ale možná, že je to přece nějak splni
telné — kdož ví? Ale Julián odmítá v mysli i srdci
splnitelnost nesplnitelného. Snad má málo odvahy.
Odvahu by měl — ale jsou společenské přehrady —
jsou kasty. A Julián je syn chudého venkovského
řemeslníka. Přivydělává si kondicemi. Jsou přehrady.
A jaké lásky a jakých obětí by bylo třeba, aby se
překlenuly?
— A co! říká si v duchu, nač na to myslit?
A vytahuje z papíru kus chleba. Má hlad. Ukusuje
a poslouchá, jak se třída hádá.
— A vůbec, křičí Provazník, když ženská řekne já.
myslí tím své šaty! Ony si všechny myslí, že nám na
tom záleží, jak se oblékají. Oblékají se jen jedna
kvůli druhé.
— Aby si měly co závidět, dodává Jonáš.
— To ne, ale abyste nás vzali na milost a prominuli
nám laskavě nedostatek inteligence, ironisuje Marie
Rudová.
— Pro mě a za mě, krčí rameny Provazník, já vám
ten nedostatek inteligence mohu prominout i bez vaší
parády, ale nemohu vám prominout, že existujete —
— Ale na napovídání jsme někdy dobré, že? namítá
Marie.
— Když napovídáte včas, řádně, pohotově a správně.
Omnia vincit amor — četl kdesi Julián. Láska pře
máhá vše. Možná. Jsou všelijaké lásky. Jsou to také
první lásky. Možná, že by se lidé ani nezamilovali.
kdyby o tom pořád neslyšeli. Možná, že je to jen
zvyk. Ale jistě je v tom nějaká autosugesce. A vždycky
je to jakási pošetilost. Člověk se dá svést dojmy —
a hlavně svou slabostí a nedotvořeností, snad potře
bou rozdat se a snad potřebou se opřít. Slabost stvořila
lásku. A slabost se musí přemáhat. Omnia vincit amor.
Nesmysl! Omnia vincit virtus. Virtus pochází od vir,
to znamená muž. tak vysvětloval onehdy Miře a vir
souvisí s vis — a to znamená sílu. Síla přemáhá vše.
Esto vir! Buď mužem, nepoddej se, nenech se obloudit
tím, co je navždy nemožné a nesplnitelné. — Tak si
říkal, kdykoli vstupoval do Adamova domu. Ale když
zkoušel Reného, zaznívaly z vedlejších pokojů tlu
mené zvuky piana------To vzdálené člověka rozechvívá.
To nesplnitelné vábí. Je to přece jen slabost------ I ti
hoši se tu naparují a vykřikují sílu, které nemají.
I oni se vlastně jen stydí za svou slabost. Dělají hrdiny.
Hrají si na odpůrce žen. Snad tuší i oni, že nakonec
se nějak poddají. Stydí se předem za tu svou možnou
a pravděpodobnou porážku. Odtud ten povyk.
Hle, teď vystupuje na stupeň Řehoř, dělá divadelní
gesta a deklamuje:
(Pokračování na str. 114.)
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K. D.: Nej menším
I tvůj malý dětský svět
velcí se nikdy zpět už nevrátí.
Snad proto dojati
naslouchají, malými ústky
když chceš jim povědět

Hozena L.:

Bylo mi sedmnáct let...

I čera mi bylo sedmnáct let.
chtěla bych o lom každému povědět.
Maminka dala mi památník vázaný o kůži,
listonoš přinesl pohlednici s přáním a kytici ruží.
. I večer, když všichni odešli spát,
psala jsem do svého památníku
na listy nepopsané, plničké otazníku.
Na první stránku jsem začala psát:
Chce se mi zpívat, jásat a smát,
chce se mi vzlétnout vysoko do oblak.
Chtěla bych mít i ptačí křídla,
zaletět o kraje, které jsem nespatřila,
na Inka vběhnout, až napadne rosa,
naslouchat o doubravě písničkám kosa.
Chtěla bych o podvečer u dveří chrámu
kleknout a děkovat Tvůrci a Pánu
za život, za štěstí, za všechnu krásu,
za to, že život můj plný byl jasu.
.4 pak Ho o něco chtěla bych poprosit
aby mi lásku dal. velkou a vznešenou,
která by věčně v srdci mém plála
i kdybych sto let měla zde žít,
která by nikdy blažit mě nepřestala ...
V soumraku chci se Ho tichounce plát:
Splníš mně, Pane, velké mé přání?
Bude mé jednou někdo mít rád
navěky, vroucně a bez přestání?
Dnes však chci objímat celičký svět,
vždyť teprve včera — bylo mi sedmnáct let ...
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o zemi plné usmívání
v krajině s nebem nejčistším.
jak bystřina horská v oblacích kopretin
očím ztracená. Dnes ještě nevíš
o krve opojném vinobraní.

neb jako sen doposud neslyšeně
svatozář tvého čela nadechlý
obraz předurčení obchází. Dnes ještě povadlý
večer nad dnem skončeným se nenakláni
lak jako k ženě

každé přikloní se jednou
snílka neznámého stesku, skrývající
tušená lásky planuli. K přeslici
žití jak rádi bychom s nejmenšími
zasedali a předli přízi oživlého dětství
věku jemnou.

Nám velkým když ve vzpomínkách
tij ráje ztracené víc a více blednou . . .

Josef Zahradníček:

Ranní píseň

Lístečku zelený, ó liste
než čas ti přiřkne žluť,
ty obrazem ted bud
mé velké vášně čisté.
již sám jit sotva vypovím:
orosen zrána, duhou navýš,
v podobě věrné slunce slavíš,
lístečku s jemným mřížovím.

Panel Jabar:

Ženin pláč

Žeňte, větry,
žeňte ocelovými biči zimní plískanice z krajiny
mé do krajin cizích.
Sluneční úsvit s obzoru,
víš,
kucly západy cválajíce opouštějí blesky myšlenek
ztracených lidských postaviček o shonu života,
víš,
řekl mi o nových bolestech
krajiny — žárem svým spaluje vybledlá
těla noci.

Žeňte větry,
žeňte ocelovými biči zimní plískanice z krajiny
mé do krajin cizích.
Do pouzdra prázdných chvil
vlož brýle zadumání,
pokrajem lesa hnal se mrak,
laskaje tváře laní —
vlož je a nechtěj slyšet šumění noci,
kdy snění spánek zahání.

S okapu déšť odkapává krajina oči má zaslzené,
z vrat posledních dnů zimy pasáček vítr,
z krajiny mé do krajin cizích plískanice
žene,
A ženin pláč rdí se na nebi,
večerní soumrak slzy stírá,
přichází předjaří.
své srdce krajina — žena toužně otevírá.
(František Pásek. Drnovice.)

Jerzy Lovell:

Zc

»Zpěvu o smrti«

Nebe je hrobem oblaků,
hrobem lidí je země.
Tebe líbají mé kroky,
mé kroky, hudba pohřební.
Z polštiny přeložil J. Z.

Jan Klenský:

Romance o dívce a větru
Jak hlas těch pěti zvonků
tam a tam,
na jihu oné země ...

Ještě si zlehka vzpomínám
na pověst,
jež se valí ke mně------- —
A byla krásná, rozkošná,
čekala u jabloně .. .

1 rozhřály se zvonečky
jak rozcválaní koně.
A byla snědá, snivá tak
jak vítr z jihu.
Vždyť ho znáte!
Čekala svého milého
po kolikáté?

Dech vánku vlahá byl
a nosil touhy v dlani.
A tady asi končilo,
bábino povídání — — —
U jara myslím zas
zas s větrem na tu krásnou ...

Ó Pane, dej ií hvězdnou noc
a ty, můj větře, tiše jen
ať hvězdy v očích ne pohasnou!
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— Miluji jen ženy démonické!
Prosím tě, směje se Marie, ta tvoje Mánička, to
je učiněný démon — taková nenáročná putička!
To je tak zvané argumentum ad hominem. Tou putičkou jako by se cítili dotčeni i jiní ctitelé žen démo
nických a tak začíná hádka pro hádku, jako by sám
démon k ní popouzel — a třída už se rozděluje na
dva tábory stojící bojovně proti sobě. Přeletují po
směšky, ironie, výčitky. Nabírají se grimasy, dělá se
dlouhý nos. Hádka se stupňuje v obyčejný přestáv
kový řev. Marie a Franta se potýkají dále, ale není
je slyšet.
Konečně dává kdosi povel k utišení. Bude zvonit.
Hlavy obou zástupů se sbližují. Poslední výkřiky do
znívají.
A venku zvoní konec přestávky.
Všichni utíkají na svá místa. Franta zůstává ještě
chvíli na stupni v postoji triumfátora, udeří se v prsa
s náramným sebevědomím. Vtom se rozpomíná, že již
odzvonilo a že každou chvíli může vstoupit profesor,
promění se opět ve Frantu a jde. aby zaujal své místo
v lavici, jak velí školský řád.
A za chvíli vstupuje třídní profesor, Dr Jaroslav
Bureš, zvaný Táta.

2
To byl. pane, rozdíl mezi Ošmerou, kterého měli
z češtiny a franštiny v sextě, a Tátou, kterého dostali
v septimě! Osmera šišlal za katedrou, vyvolával na
stupínek a psal nedostatečné. To bylo tak celkem vše.
A po něm přišel Táta.
Notes neměl. Dal si napsat seznam žáku na čtve
rečkovaný papír, za dvě hodiny každého znal. Ten pa
pír nenosil, nosila jej Zdeňka Jelínková a měla za
úkol před každou hodinou jej položit na stul. Byl-li
někdo vyvolán, udělal mu Táta na papíře tečku.
— To je proto, abych věděl, kdo už byl vyvolán,
říkal s tváří velevýznamnou.
Brzy na něho vyzráli. Všimli si, že někdy je tečka
v levém rohu čtverečku nahoře, jednou v levém rohu
dole, někdy v pravém rohu nahoře, jindy v pravém
rohu dole. Aha. to jsou známky: velmi dobře, dobře,
dostatečně, nedostatečně. Už to měli. Nic pilnějšího
neměli než ty tečky přemisťovat. Napřed to zkoušeli
jen tu a tam. Táta nic nepoznal nebo dělal, že nic ne
poznává. Stali se tedy smělejšími. Zdeňka se už netřásla strachy, když ten zfalšovaný dokument nesla
na stůl. Táta pořád nic. Sem tam ubyla nějaká nedo
statečná, přibyla velmi dobrá. Mohykáni ve třídě
řekli, že se to musí dělat nenápadně, spravedlivě, jak
kdo zaslouží. Žádné podfuky! A ku podivu, na konec
se třída klasifikovala sama, jak kdo zasloužil. Táta si
před konferencí ty známky svědomitě opsal připomí
naje útlocitně, že si jen poznamenává, kolikrát byl
kdo vyvolán. A měl spravedlivé známky, vědělf. že
nikdo nedovede studenta tak správně ocenit jako spo
lužáci ... Ti vidí každému do duše, vědí, jak kdo
získal své vědomosti, kolik umí. kolik nadře, kolik
opíše, kolik vyčte, kolik mu napovědí.
Neumí-li žák, jest vinen profesor, poněvadž ho ne
naučil nebo k učení nepřiměl. Proto dá Táta žáku
zvláštní cvičení, na příklad všechny časy nějakého
nepravidelného slovesa, překlad z češtiny do fran
štiny. Není to trest. Táta miluje eufemismy. Je to jen
zvláštní cvičení.
Nedává-li žák pozor, je ovšem vinen profesor. Pro
fesor si má počínati tak. aby žáka nenudil. Proto
profesor nudícího se žáka vyvolá a baví se s ním
o některých zvláštnostech francouzské mluvnice nebo
různých zajímavostech literární historie české.
Pohybuje-li se žák v lavici, není vinen ani profesor
ani žák. Vinen je buď stolař, že tu lavici udělal ne
pohodlnou. buď školník, že tak dlouho nezvoní, buď
ministr školství, že chce, aby studenti tři čtvrtiny
svého života proseděli ve škole.
Rve-li žák v přestávce, jest to jen důkaz, že nemá
tuberkulosu, a pak doklad, že pravdu má staročeský
básník, když praví:
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Zlé kolo najviece skřípá,
mladé hádě najviece sípá,
mladé chlápě najviece chlípá.
Student v představě Tátově jest bytost zázračná.
Bytost mající kromě mateřského jazyka umět ještě
čtyři cizí jazyky, znát dějiny pěti literatur, dějiny
světa vůbec, geologii, geografii, astronomii, minera
logii. botaniku, zoologii, somatologií, psychologii, lo
giku. fysiku, chemii, matematiku, geometrii a ještě
řadu jiných věd. Student je polyhistor, zázračný
v tom. co má věděti, politování hodný proto, že to vě
dět nemůže. Tahá s sebou denně deset až dvacet kilo
učebnic, sešitů a slovníků, ubohý mezek vědy špatně
rozbříděné. Vidíte ho na jednu stranu nachýleného,
s rameny již vysedlými, jde jak vůl na porážku maje
v aktovce vše a v hlavě nic. Před hodinou narychlo
opisuje slovíčka a úlohy, brebentí z příruček a ko
nečně se odevzdává v ruce osudu, neb neví nikdy
všecko, co v té příručce je. Ten, kdo ji sepsal, také
to nevěděl. Opsal to. zajisté to opsal. Rádi bychom
viděli toho človíčka, který opravdu přečetl všechna
díla Vrchlického, nebo který tak zrovna ví, kolik
obyvatel mají Buenos Aires, nebo jak byli rozsazeni
generálové při abdikaci Napoleonově ve Fontaine
bleau!
Dále jest student bytost uctivá. To záleži v tom. že
se uklání svým profesorům, kdekoliv je potká, na
chodbě, na schodech, v kabinetě. To je úkon symbo
lický mající naznačit, že ta hlava jest naplněna toli
kými vědomostmi, že je dosti těžko udržet ji v po
loze vertikální. A také v tom, že na ulici tato bytost
bedlivě prohlíží všecky lidi, které potkává, není-li
snad někdo z nich profesorem ústavu: pakli ano.
ihned snímá pokrývku své hlavy, i když je sebevětší
mráz. A když zajde profesor, opět si ji nasazuje.
Tento způsob úcty jest ovšem jen konvence: mohl by
totiž student jako bytost uctivá odkládat i jinou část
svého oděvu, potká-li bytost vznešenější, než je sám:
sezouvat na příklad pravou botu a zase ji obouvat,
svlékat levý rukáv kabátu a opět jej oblékat. Bylo
by to v podstatě právě tak rozumné a dojemné jako
to snímání klobouku. Že to je všechno jen konvence,
dokazují obyvatelé Tibetu, kteří na znamení úcty otví
rají ústa a vyplazují jazyk, kterážto konvence je
mnohem přiměřenější přirozenosti lidské jakož i stu
dentské než smekání klobouku.
A konečně je student bytost vděčná. Vděčná přede
vším k profesoru třídnímu. Kdo je třídním profesorem
v primě. dostane na konci školního roku kalamář a
pět kytic. V sekundě pět kytic bez kalamáře, v tercii
čtyři kytice, v kvartě tři kytice, v kvintě dvě kytice,
v sextě jednu kytici, v septimě nic, v oktávě za ním
naplivnou, když zavře za sebou dveře po poslední ho
dině. Taková je stupnice vděčnosti.
Z těchto příčin je nesmírnou slastí býti profesorem,
poněvadž to znamená žiti mnoho let mezi bytostmi
nevinnými, zázračnými, uctivými a vděčnými. Proto
profesory bývali ve starém věku hlavně otroci a ne
návist bohů způsobovala, že někteří lidé se věnovali
povolání vychovátelskému, jak svědčí úsloví: Quem
dii oderunt, eum paedagogum feceruni. — To Táta
všechno ví. Ale přesto není nikdy ve špatné náladě.
Nikdy na něm nepoznáš, dobře-li se vyspal či ne. Ná
lady nepatří do školy. Co Táta řekne, je svaté. Roz
myslil si to, než to řekl, dobrá, řekl to a hotovo. Již
to neodvolá.
Neblýská se učeností. Doktorem může býti každý,
kdo seděl určitou dobu nad nějakými lejstry, z pěti
pojednání sestavil jedno pojednání, zaplatil přísluš
nou taxu. Jde jen o to, je-li doctus. Také profeso
rem se může stát leckdo. Učitelem podle pravdy jest
jen ten, kdo něčemu učí a něčemu naučí. Profesor!
Jak ohavné to slovo! Ta hrozná koncovka or! Kdo
má jen trochu onomatopoetického citu, slyší už v té
koncovce bezcitnou dravost, slyší praskání švů, rupání lámaných kostí. Profesor, inspektor, kontrolor,
revisor — jaká strašná slova!
Táta nepřednáší. nýbrž vykládá. Přednášet znamená
říkat vše. co umím, bez ohledu, rozumí-li tomu kdo
či ne. Ale vykládat znamená říkat jen to. co pro

všecky má smysl a cenu, a říkat to tak, aby tomu
každý mohl rozumět. Ale ani to nestačí. Vyučovat
— co je to konec konců? Vtloukat někomu do hlavy
určité vědomosti v určitém čase podle osnov učeb
ních a předpisů. Dělat z mozků lidských skladiště
vědomostí. Vyrábět živé slovníky naučné. Co z toho?
Paměť lidská je řešeto. Vědění není život. Člověk
zapomene, čemu se učil, a v srdci je pusto. Více než
vyučovat je vychovávat. Tvořit povahu. Řídit vůli.
Ukazovat směr duši i srdci. Dělá to profesor? Ne. on
jest jen kantor, preceptor, exekutor. Přednáší, po
roučí, zakazuje, vyslýchá, zkouší a trestá, samé or.
or, or, — ó, jaký to refrén beznadějnosti, hroznější
než nevermore Poeova Havrana!
Toto vše mluví a dýše z osobnosti Tátovy, i když
to neříká přímo tak, lze to zvědět z jeho poznámek,
vtipu, narážek a postřehů. Tu stojí před lavicemi ve
svém temnošedém šatě s puky kalhot sotva znatel
nými — netřeba připomínat, že ostrých puku nenosí
hlavně z ohledu na psy, aby si nepořezali čumák,
kdyby podlehli touze chňapnout ho za kalhoty —
v límci korektním a čistém. Mluví pomalu a klidně;
jen když říká něco pro život, rozohní se, zvýší hlas,
doprovází slovo prudkým, ale ovládaným pohybem,
a jeho zbraní jedinou proti třiceti pěti tvorům ne
vinným, zázračným, uctivým a vděčným jest — úsměv,
shovívavý nebo ironický, jak je potřeba.
Je-li hluk ve třídě, když už se začíná vyučováni.
Tátovi ani nenapadne, aby se rozčiloval. Dělá, jako
by to nepozoroval. Zasedne za stul, žák z předních
lavic mu podá péro. Táta zapíše předmět, nepřítomné
žáky a sebe, vloží knihu do zásuvky a zavře nepozvedaje ani očí. Otevře své knihy, skloní se nad nimi
a počne potichu mluvit něco všeobecného. V prvních
lavicích syknou na ty ostatní, aby se utišili. Stává se
totiž, že Táta začne anekdotu, mající ovšem všecky
nedostatky improvisace: Šel jsem dnes ráno po ulici,
zastavil jsem se před jednou výkladní skříní: byla
to výkladní skříň drogerie. Viděl jsem tam vystaveno
na prodej album v kůži vázané: Naše dítě nade
psáno zlatém. Album na fotografie. Od malička to
děcko fotografují, obdivují, zbožňují jako modlu.
A když ta modla přijde na studie a profesoři se jí
nechtějí klanět, kadidlo na její počest pálit a jí oběti
přinášet, její rozmary trpělivě snášet, jsou prohlášeni
za idioty a tyrany.
Napjaté ticho. Celá třída poslouchá.
— Po této všeobecné poznámce můžeme si zopako
vat něco z předcházející hodiny. O českém románu
historickém nám něco poví — pomlčka — třeba —
ještě pomlčka, způsobující naprosté ticho a zatajení
dechu — třeba — Zeman. Oddech všech, kteří se ne
nazývají jménem Zeman. Nepatrný šum v lavicích a
opět ticho. Potom již se nikdo neodvažuje rušit. Jen
ohlíží-li se Anka Novotná, šoupe-li Urbánek nohama,
loupe-li Morávek pod lavicí burské oříšky, lze čekati.
že se dá Táta vyrušit ze svého olympského klidu. Pře
ruší opakujícího — ne zkoušeného, Táta nezkouší,
nýbrž jen opakuje — a něco řekne, na příklad: No
votná, já žasnu: přestanu-li žasnout, budu se zlobit:
až se dozlobím. začnu dávat pohlavky! A řekne to
s líbezným úsměvem a z jeho pohledu lze vyčíst, že
má tu nezbedu rád. Anku se ovšem začervená. Třída
se zasměje přidušeně a krátce. A opakuje se dále. To
je druhý stupeň zakročení. Třetí je tento: Táta upře
na výtržníka své oči, svraští čelo a hledí tak chvíli:
krotí ho svým pohledem. Dělá-li vinník v příštích
dnech jakoby nic, může být jist, že Táta bude také
dělat jakoby nic. Věc je vyřízena, odbyta, zapome
nuta. To činí Tátu velikým, ctihodným a drahým
všem studentům. Za nic by se neodvážili dozlobit ho
doopravdy.
Není-li někdo připraven, Táta se vůbec nerozčiluje.
Odbude ho vtipem. Řekne: Zde by měly kvést růže,
pravil Jacobsen. Nebo: Ty to víš, ale nemůžeš si
vzpomenout, sedni si, hrdino dne! Nebo: Mluviti stří
bro, mlčeti zlato, že ano, sedni si, lakomče Moliěrův!
Nebo: Jdi hrát němý film, truchlý stíne Harry Pielův!
Nebo: Sedni si, učenče přeskromnv: víš, že nic nevíš,
vezmi si Xantippu a bude z tebe Sokrates.

Přistihne-li někoho, že nedává pozor: Spi dál, řekne,
rytíři blanický: kdo chce se spásou vlasti zdát, musí
přece spát a spát. Dívce nevědoucí, o čem je řeč:
Ztratila jste nit. ó krásná Ariadno, račte se vrátit do
labyrintu svých snů! Šeptajícím dívkám: Kdybyste
byly husy, mohly byste svým štěbetáním zachrániti
Kapitol — ale takto co svedete svým zpěvem, mé ho
lubice líbezné? Žák mluví nesmysly. Neslyší dobře,
co mu napovídají. — Sedni si. bludný Odyssee, máš
v uších vosk a hlasu sirén neslyšíš. Nepřipravenému:
Hlas se sochařům za model k sousoší Lenosti! Dívce
plačící nad neúspěchem: Jdi tamhle k umyvadlu a
vyroň tam třpytnou rosu svých slz: trochu špinavé
vody už tam je ...
Nikdo není jist před jeho ironií. Bojí se jí všichni,
hlavně proto, že Táta něco řekne, dá ti jméno, mrskne
po tobě vtipem, padne ti to jako ušité a v přestávce
kdekdo to opakuje a po tobě pokřikuje. S Tátou ne
jsou žerty. .Šlehne-li tě bičem svého posměchu, ošíváš
se jako prašivý a stydíš se čtrnáct dní sám před sebou.
Příště umíš jak když bičem mrská a sedíš jako putička. Táta na tebe jen mrkne, neřekne b c a honem
se odvrátí, abys neviděl, že se nemůže zdržet úsměvu.

3.

Na dva zámky uzavřené v naší kleci ptáče zpívá,
chvilku zmlkne, ven se dívá —
kam to zlaté slunko spěje?
A když v západ již se sklání.
na bidélku bez přestání —
a ten den je k nepřečkání.
a mně zdá se nejináče
než že pláče —
pusťte je!
Ach, což neslyšíte?
vždyť vás zrovna prosí,
napije se slunce, rosy,
pusťte je, vždyť ho to bolí,
ať si s námi zašveholí-------- —

Poslední vůz vlaku zní zpěvem mladých hrdel.
Septima jede na výlet. Připomíná se: septima jede
s Tátou na výlet. To je výlet nad výlety. Prázdniny
jsou přede dveřmi, již zbývá jediný jen rok — a po
tom krok do života, do skutečného života!
Ach. teď už se rozjel vlak, v zátočině si píská, drkají
kola. Zpěv už není jednotný: směs nápěvů a hlasů,
veselá a pestrá.

Otto Hever začíná:
Tiše po pěšině,
tiše v širou dál----------Nikdo se k němu nepřidává a jeho hlas se ztrácí.

Pospíšil se sklání k Jiřině třímající kytičku:
Tu kytičku z rozmarýny,
tu nám musíš, děvče, dát.
sice budem jako čerti řvát-----

Zcela lyricky je naladěn Hlava:

Za tichých nocí, kdy jen měsíc
leje své bledé světlo------ —
V předním oddělení vozu Ferda Růžička baví žen
ský národ. Přišelť před rokem odjinud i dělá hrdinu
u vykládá, proč ho vyndali. Dívky už to slyšely xkrát, ale dávají si to vypravovat znovu, protože Ferda
je k popukání, když něco vypravuje.
Hm, to bylo skrz tělocvik. My jsme byli rozděleni
v tělocviku na tři družstva podle prospěchu. V prvním
byli ti. kteří cvičili nejlépe, v druhém byli prostřední,
v třetím slabí. Říkávali jsme, že ti v prvním družstvu
ukazují, jak se to má dělat, v druhém že to nedělají
a v třetím že ukazují, jak se to nemá dělat. Měli jsme
profesora Půlpána. který měl náramnou kázeň: všecko
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musilo jít na povel. Pozoroval nás ostřížíma očima —
a běda, dělal-li někdo něco jinak, než on poručil! No.
a jednou jsme cvičili skok o lize přes špagát. Půlpán
se ztratil na chvíli do kabinetu. No a my jsme si
řekli, když je Půlpán pryč, tak to není žádný pán.
a hned jsme začali dělat divý. Někdo něco začal,
hned se to ujalo: toho, co se rozbíhal, kopnout do
zadku, aby měl lepší švih. Když jsme byli v nej
lepším. objevil se Půlpán ve dveřích. Zařval, že jsme
sprosťáci, zastavil cvičení a hned šel žalovat na nás
řediteli. Potom bylo dlouhé vyšetřování a dostali jsme
důtku před celým sborem. No, já že prý jsem to ko
pání smyslil — dostal jsem consilium abeundi. Tu
důtku jsme dostali ve sborovně. My jsme tam maší
rovali podle velikosti jako v tělocviku, seřadili jsme
se v šik. udělali obrat jedna radost a stáli v pozoru
jak ucha na vojně. Starý čuměl do lejster a nic ne
viděl. Druzí se kousali do pysků a neříkali nic. Půl
pán hleděl jako hrom a div nás nesežral. Potom nám
to starý vybreptal, no, a když si to odbyli, udělali
jsme vpravo bok a vykročili jsme pěkně protichodem.
aby bylo vidět, že nás Půlpán něčemu naučil. No a
mě potom vyndali.
Tuto příhodu vypravuje Ferda živě a všecko na
značil i e pohyby.
— Tedy, když se někdo rozbíhal, tu ten za ním
kop ho do zadku — tak vykládá a při tom kopne do
vzduchu.
S pravé nohy mu sletí sandál, míří nejprve k oknu,
odrazí se od okenního rámu a v krásné parabole jako
bumerang uctivě míjí nos Mary Rudový a vrací se
k Ferdovi.
A Ferda končí svou příhodu klanějě a omlouvaje
se: — Jak vidíte, mé dámy, plyne z toho mravní na
učení, že člověk nikdy nemá mluvit nohou.
U okna někdo křičí:
— Rybáři, rybáři! A všecko se žene k oknu. Vlak
jede kolem starého říčního ramene. Na břehu již stojí
rybáři.
Ferda křičí:
Tiší blázni! A už je počítá: Jeden, dva, tři čtyři...
a crescendo, až dvanát tichých bláznů! Jejejé! A mezi
nimi Kratina! Vskutku Kratina. Stojí na břehu a loví.
Dnes je uz prázdno, všecky třídy jsou na výletě. Kra
tina loví.
A Ferda už dává těžkou hádanku:
— Co je to? Na jednom konci červ a na druhém
blázen?
A odpovídá si sám:
— No, to je rybář! Vy se smějete? To není jen tak
lehké být rybářem! Kdo chce býti rybářem, musí míti
2*^ první prut za sto korun, nepromokavé boty od
Humanicu za sto osmdesát korun, za třetí dlouhé
punčochy — podvazky si může vypůjčit od své pajmámy. za čtvrté jakýkoli antikvami klobouk s náde
chem do zelena, za páté manželku, která mu ráno
uvaří na cestu čtyři vejce na tvrdo!
Vlak již zastavuje na Valchách. Růžička již stojí
venku a křičí: "
— Vystupovat! Všecko vystupovat!
Opouštějí prášivou silnici a vstupují na lesní pěši
nu. Cíl — bystřičko opatství, odpočinek, další pochod
k Starým Horám a návrat. Tak určil Táta.
Lesem zní radostné výkřiky. Poplašené veverky
skáčí se stromu na strom. Táta jde skoro poslední.
Chvílemi se zastavuje, aby se rozhlédl. Dva hoši jdou
s ním. S l atou je'dost těžké bavení. Není dobře z něho
tahat rozumy. Nemá rád všetečné otázky. Co chce
říci, řekne sám. nepotřebuje, aby to z. něho pumpovali.
Zvláště se mu nesmí říkat, že to neb ono je krásné,
látá je divák nežasnoucí. Ale tím není řečeno, že by
nebyl rád na světě. Je rád na světě a má svět rád.
A má jej rád takový, jaký je. Ví. že ani věda, ani
umění ho nedovedou zlepšit. Jede-li auto, schválně a
nápadně si zacpává ústa i nos kapesníkem, ještě než
se stroj přiblíží, aby pasažéři viděli, že protestuje.
— Kam vstoupil člověk, tam je hnus, ulevuje svému
hněvu, kvůli tomu, že dva chlapci se vezou, má sto
lidí dýchat prach?
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Nelíbí se mu rozhodně rostlinopisná zvídavost jeho
průvodců. Zdá se mu zbytečným mořením ducha. Ptá-li
se Řehoř, jak se jmenuje asi ten či onen strom, řekne
jako naschvál: Tamaryšek! Pro něho je to krásný
strom, ať jej Linné zařadil kamkoliv.
S jednoho místa stezky je krásný pohled do údo
líčka zastíněného pahorky. Řehoř se rožci tlivu je a
volá:
— To by se mělo namalovat!
— Člověče, povídá mu Táta, co namalovat? Toto je
obraz, co chcete lepšího? Když se to namaluje, není
to ono. člověče!
A milí výletníci zapadají do lesů. Cestou nerovnou,
hrbolovitou. plnou starých kořenu jdou nepřestáva
jíce zpívat a plašit lesní živočichy. Vpravo i vlevo
balvany nakupené jak kyklopské zdi. Stromy staré
i mladé. Práchnivějící i svěží. Mrtvé klády s živými
výhony. Mechy nasáklé vodou, svěže zelené, měkké
a poddajné. Náhle se před nimi rozevírá Cekanské
jezero. Je napolo vyschlé. Břeh poset žlutými, omle
tými kameny a tlejícími kořeny. Skalní stěny zarostlé
stromy ční nad jezerem jako hradba, jíž nikdo nezteče. A všude mrtvo. Pěvci ztichají. Větřík zčeřuje
vodu — sotva to postřehneš. Nejsou to vlnky, jsou to
jen dlouhé a bolestné vrásky běžící po černé hladině
a skrývající se pod velikým vorem uvázaným nedale
ko stavidla.
Za stavidlem kamenný pomníček. Hoši čtou nápis
na desce. Student se tu kdysi utopil.

TOT A SPES NOSTRA FUISTI

žalují opuštění rodiče. Spes nostra... Byl jsem vše
chna naděje — tak mluví kámen.
A kolem hnijí padlé kmeny. Jezírko neslyšně vy
pouští tenký prameny vody. A pramen skáče po skalinách a ztrácí se v křoví. A ticho. Ptáček nezazpívá.
Nic živého, jen ta bolest vrytá do kamene...
A od jezera jdou dlouhou sečí do údolí, kde ční
bílé věže opatství.
Bílý opat, přítel Tátův ze studií, již ví. jací hosté
přijdou. Prokazuje jim zvláštní čest: osobně je pro
vází a vysvětluje památky.
A kapitulní síni nástropní freska. Varhany s nápisem: Jedna-li špatně hraje, celý nástroj špatně zní.
Na jiném obraze hořící uhlí
jsou-li kusy uhlí po
hromadě, praví nápis, oheň se udržuje: rozhodí-li se.
pohasnou jeden za druhým.
X refektáři namalováno srdce s křidélky. Shora do
něho teče víno ze zlaté číše. Srdce se obveseluje a
mává křidélky. Dole nápis: Vinum laetificat cor ho
minis.
Otto Hever správně usuzuje:
— Není-li nic na světě pravda, toto jistě pravda je.
Dívkám se nedovoluje vstup do konventu. Pan opat
si bere od nich půl hodiny dovolenou. Dodržuje ji
přesně. Táže se: Jsme tu už pul hodiny? Jde pak sám
pro ubohé vynovězenkyně. aby jim nebylo líto, že
tam nesměly. Pan opat míní, že to bvla torture par
curi ošité — muka způsobená zvědavostí, cosi jako
torture par espérance. což jest námět jedné z Krutých
povídek Villiers de Isle Adama.
Ve starém hradě přiléhajícím k budově klášterní
se všichni poučují, že obydlí rytířů bývalo nezdravé
a nepěkné: jediný vchod, malá okna, kamenná podla
ha. chladné zdi.
Krátké občerstvení v hospůdce. Hoši tam zpívají
píseň o jednom panu profesorovi. Táta to nepoví. Jen
Irena Zemanová, jak již jméno její značí — Pokojnápovzdechuje:
— Kdyby to věděl!
K obědu jest jen vuřt, špatný vuřt. Otto Hever jím
krmí psa a předpovídá, že ten pes za tři hodiny bude
mrtvolou. Peňáz. který celou cestu nesl dívkám aktovkv a kabáty, zůstává věren svému povolání velblouda
čili dromedára. Dromedár, jak učí věda přírodní, pije
jen jednou za den, ale pořádně. Dromedárem ho na
zval Ferda Růžička, zásadní misogyn. kdo jiný, stojí
teď před nfm a zpívá mu:

Praví starý dromedár:
Má úcta, pane dromedár,
praví mladý dromedár:
Má úcta, pane dromedár!
Praví starý opičák:
Má úcta, pane opičák!
Praví mladý opičák:
Má úcta, pane opičák
ba i každý slon
ví. co je to bon ton!
Janského potkalo dvojí neštěstí: tlačí ho boty a
v hospodě cítit cibuli — on je na to idiosynkratický.
I prosí., aby zpívali Na tý louce zelený, jinou píseň
ze zásacly nezpívá.
Pije nejen dromedár, ale i nedromedáři. Otto Hever
povstává a řeční:
— Vážené shromáždění, já vás vyzývám, abyste
povstali a připili si na moje zdraví!
Což se obecně odmítá a za drzost prohlašuje.
Však vzhůru! Je třeba vykročit k Starým Horám.
Tam v restauraci u rybníka bude večeře. Tak řekl
Táta. A Táta má zkušenost, že nejlépe chutná člověku,
když už je u cíle.
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Restaurace ve Starých Horách. Už je tam živo. Ně
jací výletníci. Vždyť je to kvinta! To je náhoda, pane
lahoda! Ký ďas je sem přinesl? Jen jestli všecko ne
snědli a nevypili! To je výborné, v kvintě jsou správ
né dívky! Hurá! Hurá!
Už zní gramofon. Únava je ta tam. Prostřed sálu
tančí veselé dvojice. Netančící sedí za stolem vykle
pávajíce takt holemi a pijíce sodovku. Ferda Růžička
již stojí u gramofonu a zpívá. Hoj. jsou tu ty správné
dívčiny. A je tu Mira Adamová. Ta je ze všech nejsnrávnější. Ód začátku je v kole, jde z ruky do ruky.
Holina se ovšem točí jenom kolem ní: ovšem, tančí
biuf s Mirou nebo se žádnou.
Teď to brklo. Všecky dvojice se zastavují. Ale už
znovu se roztáčí kotouč, přístroj vydává h’as raněného
zvířete, neboť není dostatečně natažen. Ferda přísko
ku ie s rukama nad hlavou, točí rychle klikou. Kotouč
nabýv patřičné rychlosti chroptí nějaký starý foxtrot.
Holina zase tančí s Mirou. A je tu Julián Hodač.
Dívá se. jak Mira tančí s Holinou. Dívá se s teskností.
Již nčkobk měsíců uplynulo od nešťastné Miřiny pro
dukce s Holinovvmi dopisy. Holina neví nic. Vytrvale
obletuje Mini. Možná, že už jí není lhostejný...
Po celý ten čas bvla Mira vážná. Bez tety úplně
steiná jako s tetou. O dopisy ani slovem nezavadda.
A Julián nejednou již litoval, že se tehdy neovládl a
že ji tehdy zahanbil svým hloupým mravním rozhoř
čením. Dá se to napravit? tázal se sám sebe nesčetně
krát. Doufal, že ano, neboť cítil, že ovzduší mezi nimi
je nabito elektřinou vzájemné touhy a že by stačil
dotek, slovo, pohled, aby se vybila utajovaná bolest
jejich srdcí. Ale nebylo vhodné chvíle. Snad nyní?
A pak. stál ten Holina za to, aby ji zarmoutil? Je
to vlastně jen takový panák, domýšlivý fintil, nosí
bílé rukavice. Hle. teď dotančil a jde zrovna k svému
čtvrtlitru a jeho dlouhý nos se rýsuje v světelných
lomech sklenice. Lije do sebe víno jak do holínky,
ano, tak to říkají lidé na venkově — není divu, že
byl Miře k smíchu, vždyť je dokonce neomalený a
protivný. A Julián piijde a ukáže, že ji dovede ocenit.
Mira není na střídání s čtvrtlitrem, Mira je princezna
a ta zaslouží, aby pro ni člověk zapomněl na všecko.
Ovšem, musí pro ni jít a ukázat tomu Holinovi------Ferdu pouští desku a Julián se uklání Miře s pros
bou o tanec. A Mira se k němu přibližuje zdrženlivě
s teskným stínem v očích. Opravdu, byl k ní zlý po
slední dobou. Důsledně zachovával postoj učite’e,
i když tu a tam osaměli. Kdykoliv skončili lekci,
vstával od stolu a poroučel se s protivnou zdvořilostí.
Říkal jí ..slečno“ a mohl si přece pamatovali že dříve
ji neříkal nijak. V tom slečno byl chladný a po
směšný přízvuk — ano. jistě. Mira to cítila. Pohrdal
jí. Myslil si o ní, že je hloupá, všední koketka.

Proč jen mu četla ty dopisy? Tou otázkou se mučila
týdny. Ano, bylo to nediskretní, nejapné, neprozře
telné. Neměla to číst. Kdyby byla tušila! Chtěla přece
jen ukázat, že jsou jí lhostejní ti kluci, kteří ji ob
skakují. Že by jich mohla míti na každém prstě deset,
kdyby chtěla. Ale Julián tomu neporozuměl. Ci ne
chtěl porozumět. Vzal na sebe ošklivou masku mravokárce a chodil ji v ní strašit tak dlouho, tak dlouho.
Měla sto chutí mu říci, že už má té směšné komeďe
právě dost. To ona také věděla, že si ty dopisy měla
nechat pro sebe a hodit je do kamen, nepotřebovala,
aby on ji o tom poučoval. Byla by si ráda za vzdoro
vala. ale nemohla, nedovedla to. na dně její duše se
skrývalo cosi téměř jako úcta k němu, dojem, že jeho
úsudek je dokonalý a že ona se narodila na svět proto,
aby se jím řídila. To on také nevěděl, že právě
myšlenka na něho ji chránila, že by jinak vyváděla
kousky a třeštila, kdyby ji celou, celičkou neproni
kala otázka: Co by tomu řekl Julián?
— Už jsem myslila, že pro mě nepřijdete, zašeptalu
nepozvedajíc očí.
— Proč jste si to myslila?
Protože se na mě hněváte, že ano?
— Nikdy jsem se na vás nehněval.
Hněval jste se. Od té doby, co jsem vám četla
ty dopisy. Já vím. že jsem se vám zprotivila. Zaslou
žila jsem, abyste mě pokáral, ale ne, abyste mě trápil
a říkal mi slečno, račte, prosím, dovolte, promiňte a
takové věci. Kde jste se tomu naučil?
— Nikde jsem se tomu nenaučil. A trápit jsem vás
také nechtěl. Neměl jsem tušení...
— Měl jste. Nezapírejte! Chtěl jste mi ukázat, že
jsem hloupé a zlé děvče. Jste zlý. ach, vy jste ziý.
— Mně bylo líto spolužáků. Myslil jsem si, že to
nezaslouží. Představil jsem si. jak by bylo mně. kdy
bych byl na jejich místě. Zdálo se mi. jako byste jim
šlapala po srdci.
Vidíte, jsem upřímný.
— Já se nechci omlouvat. Jednala jsem pošetile a
nepěkně, vím. Ale myslíte, že jsem tak špatná, že
bych se již nikdy nemohla polepšit? Považujete mě
za trvale hloupou a nepolepšitelně zlou?
Dáváte mi příliš těžké otázky. A pak. mám já
vůbec právo na ně odpovídat? Smím se dělat vaším
soudcem?
— Bylo by to důsledné.
— V jakém smyslu?
Odsoudil jste mě již. bylo by tedy důsledné, aby
ste mi to řekl. V tom smyslu. Chci to vědět, musím to
vědět. Nevíte, jak mi na tom záleží.
— Tedy — neodsoudil jsem vás, ale když jste četla
ty dopisy, myslil jsem si, že to nejste vy.
— A přál jste si. abych to nebyla já?
Chcete-li to opravdu vědět, přál jsem si to. Totiž
přál jsem si. abyste byla bez vady, povznesena nad
všednost.
— A přejete si to dosud?
— Smím-li být upřímný, přeji si to.
— Aby Mira nebyla slečna?
— Ano, aby Mira byla Mira.
A Mira jsoucí Mirou a hodlající Mirou vždy být
přivírá víčka svých ebenových očí a Julián vidí, že se
zlaté jeiich řasy chvějí, jako by zadržovaly slzy opo
jení a sladké závrati.
— Co je vám?
— Jsem tak šťastna. Juliáne!
— Miro! .Vliruško! šeptá Julián jako u vytrženi ne
chtěje věřit svému štěstí. Je milován!
Nepozorují ani, že přístroj dohrál a že všichni už
zmizeli z kola.
Ferda dělá loutkové d'vad’o:
— fsabelo, dcero královská, ty si toho prince vžiti
musíš! křičí strašlivým basem a ukazuje na Míru
— A iá si toho prince nevezmu! odpovídá si sám
pisklavým hláskem. A hned pokračuje basem:
— Jestli si toho prince nevezmeš, tři dni a tři noci
v smradlavé díře existýrovati budeš!
A blíží se k dvojici, která se opozdila v kole. Mira
představuje princeznu a Julián prince.

— Ferdo, ještě něco! volají nu něho dívky.
Obraceje se k obecenstvu tluče se na prsa řka
hrdě:
— Ačkoliv můj otec pouze chudým nádeníkem byl,
přece mě na žádným gymnasiu študýrovat nenechal!
V koutě je oddělení pijáků. Petrák se snaží promluviti latinsky:
— Vinum rectificat cor hominis!
Odpovídá mu Hlava narážeje na jeho opilost:
— Špatně jinochu: Vinum pletificat linguam ho
minis!
— Nikoliv, křičí Zeman. Vinum petrificat pectus
hominis! a buší se pěstí do prsou, až to duní.

— Docela ne! volá Růžička. Vinum fortificat manum hominis. A tluče pěstí do stolu až řinčí sklo a
zvoní porcelánové podnosy.
Odjezd.
Zase v posledním voze. Měsíc nad Vysokým kame
nem. Vlak objíždí kopec. Chladný vzduch noční prou
dí otevřenými okny. Vůz se naklání v zatáčkách.
Irena Zemanova lká, že ten jejich kluk, totiž Zde
něk, se „zvedl“. Nepůjde-li hned po příjezdu domů,
půjde sama, ať kluk dostane.
A „zvedenec“ tiskne potajmu ruku Karly Bílkové
a myslí si. že by takto chtěl jet až do Singapuru-----A v nejtemnějším koutě vozu skryt a sám — se
srdcem plným hořkosti sedí Konsul — Karel Morávek.

Nevinní
Drama o 2 dějstvích.
Osoby: Krupka. Karel. Ruda, Franta, profesoři, ředitel,
školník, studenti.

Dějství I.

(Kreslírna, v níž právě končí bitka. Podlaha je plna
papírků a kousků kříd.)
A

Krupka (honí Karla, posléze ho chytne): „Tak co?
Budeš ještě házet křídou?“
Karel (vytrhne se): „Co ti je po tom?“
Krupka: „Když maluji, tak mne máš nechat na po
koji!“
Karel: „O přestávce — šprtáku!“
Krupka: „Nech si své rozumy! Zaschla by mně barva!“
(Během rozmluvy přijde s rámusem na scénu sku.pina studentů a spěšně se posadí. Za nimi přiběhne
školník.)
Školník (rozkřikne se): ..Kdo z vás lil vodu z okna
na ulici? (Naprosté ticho, hádající se studenti jdou
na svá místa, Krupka do první lavice.) Tak co?
Kdo to byl?“
(Jeden se přihlásí): „Já jsem vyždímal z okna houbu.“
Školník: „U mě se tam rozčiluje človíček, že ho někdo
polil špinavou vodou. Chrstla mu i do obličeje. Teď
jsem mu musel půjčit lavor! (Výhružně k vinníkovi): Myslíš, že mám čas, kvůli tobě se s někým
bavit? (Uštědří mu pohlavek.) A buď rád. jestli si
nebude...“
Profesor (vkročí zleva): „Co se zde stalo?!“
Školník (klidně): „Potřeboval jsem mluvit tady s tím.“
(Kývnutím hlavy ukáže na vinníka.)
Profesor: „Ale už jste přece dávno zvonil!“
Školník: „Ono zde bylo také poněkud rušno a tak...“
Profesor (rozhlíží se po třídě): „To je tady vidět! (Škol
ník odchází.) Je to tady jak ve chlévě! (Sáhne na
rameno Krupkoví): Vy jste házel křídou! Máte jí
pod sebou plno!“
Krupka: „To mně, prosím, padalo pod lavici, jak se
to odráželo od stěny a od tabule.“
Profesor (rozhlédne se po stěnách): „To to vypadá!
(Ke Krupkoví.) Všechnu křídu se zdí seškrabte! Jste
zamazán i na kabátě, tak jste musel házet! (Krupka
seškrabu je křídu, profesor nervosně přechází, škrá
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be se na čele a pak rozvážně pokračuje): Měli byste
nechat znovu vymalovat třídu. Pro vaši zachovalost
od toho upouštím, musíte však zakoupit dvě krabice
křídy pro kreslírnu. Příště ať je zde!“
Dějství II.

(Třída. Vchází hlouček tří studentů.)
Karel: „Tak co. Rudo, kolik jich máš?“
Ruda: „Jen tři.“
Karel: „A ty, Franto?“
Franta (zklamaně): „Já s bídou sehnal dvě.“
Krupka (vejde se spolužákem): „Na celém ústavě není
možno sehnat jednu křídu, ve všech třídách jsem
byl a nikde nic.“
Ruda: „Tu druhou krabici křídy těžce seženem. Škol
ník něco čuje.“
Franta: „K němu se půjde o druhé přestávce a se
bere se ještě jedna krabice.“
Krupka: ..Jedna už je v pořádku?“
Karel: „Ano. Už jsem ji i přelepil — jak to má být —
širokým lepícím páskem.“
Franta (ustaraně): „Horší teď je. kam nyní křídu
schovávat.“
Ruda: „Proč? Copak to pod stupněm není dost jisté?“
Karel: „Včera jsme s Frantou zase stupeň nadzvedali,
nějak šikmo, a pod vrtli jsme tabule.“
Ruda: „Vždyť není nic vidět.“
Franta: „To jsme sami spravovali. Kocábův Tonda si
na stupeň stoupl a přidržel tabule v lištách, z nichž
vyjely —“
Ruda: „Kde je Tonda?“
Franta: „Neskákej do řeči! My jsme stupeň přirazili
ke zdi a Tonda tam nechal prsty. Každý mu pukl
jak žalud.“
Ruda: „To tak brzo tedy do školy nepřijde.“
Karel: „To ne. však Mucha bude také pár dn.í doma.“
Krupka: „Co tomu se stalo?"
Karel: „Tomu jsme zas pustili stupeň na nohu. (Zvoní,
všichni se tváří zničeně.) No nic. Křídu bude mít
každý u sebe. Ve třídách můžete sebrat i půlky, ať
si musí chodit pro novou.“ (Jdou na místa.)
Profesor (vchází, pod paží oběžník — žáci povstanou):
„Sedněte. Nejdříve vám přečtu oběžník (čte): .Redi-

telstvi přísně zakazuje plýtvání křídou. Spotřeba
v posledních třech dnech je přespříliš nadměrná.
Je podezření, že křída je kradena. Kdo by měl na
někoho důvodné podezření, nechť to oznámí. Vinník
bude přísně potrestán.* (Zavře oběžník a dá ho žá
kovi): Zaneste ho do vedlejší třídy. (Dívá se do
stolku.) Kde je křída? (Ticho.) Hospodáři! Křída!“
Hospodář: „Prosím není.“
Profesor: „Tak pro ni! (Hospodář odejde, někdo klepe,
profesor jde otevřít.) Co si přejete?“
Žák: „Pan profesor nechá prosit, zda byste nám ne
mohli půjčit kousek křídy.“
Profesor: „Nemáme! (Zavře a odchází. Zas někdo kle
pe, profesor otevře.) Co si přejete?“
Žák: „Paní profesorka nechá prosit o kousek křídy.“
Profesor (dopáleně): „Jděte ke školníkovi! Nemáme!“
(Práskne dveřmi.)
Hospodář (vstoupí): „Pan školník tam, prosím, není.
Má zamčeno.“
Profesor (rozčileně): „To je jak učarováno!“
Karel (hlásí se): „Prosím, my zde máme krabici křídy,
ale je určena pro kreslírnu. Kdyby pan profesor
kreslení..
Profesor: „Tak sem některé křídy dejte, pak to do
plníte a odevzdáte.“
Karel: „Ona je, prosím, ta krabice zalepená a když
to roztrhnu, tak by si pan profesor mohl třeba
myslit, že jsme tu křídu sesbírali po třídách.“
Profesor (apaticky): „Tak mu to běžte říci. Ať už tu
křídu jednou máme! Čas utíká.“ (Karel odejde, pro
fesor si sedne a dá hlavu do dlaní. Po chvíli nato
vstoupí ředitel a Karel jdoucí na své místo. Profesor
polekaně vyskočí, uklání se.)
Ředitel (opětuje poklonu a obrátí se ke třídě): „Váš
spolužák mně musel vysvětlit některé maličkosti.
Protože je v tomto okamžiku potřeba křídy naléha
vá, tak s tou křídou sem! (Odmlčí se, Karel ji nese.)
S panem profesorem kreslení se už dohodnu. Je od
vás hezké, že se snažíte odstranit drobná nedopatře
ní. Svědčí to o dobrém poměru žáků k profesorům.

Vidím to velmi rád, a proto vám tu druhou krabici
odpouštím. “ (podají si s panem profesorem ruce,
ukloní se a ředitel odejde.)
Profesor (vyjme z krabice křídu, labužnicky ji zlomí
a chce psát): „Posledně jsme brali — brali — hm —
dnes je pátek. (Do třídy.) Nemá mít někdo připra
veno mluvnické cvičení? (Hlásí se Ruda.) Tak pro
sím.“ (Ukáže rukou za stolek, na nějž položí křídu,
jda stranou.)
Konec.
ale

Věra Viskotová:

Vfeřinovky
Řekl básník Schiller: Vážni/ je život, veselé
je uměni. To bylo kdysi. Dnes si lidé udělali ži
vot velmi veselý, proto by mělo zase umění
být vážné, aby se neporušila rovnováha.
*
Pravda, to jest jen neustálé poučování, nej
prve sebe. pak ostatních.
*

Člověk nemá ve skutečnosti žádná práva. Má
jen povinnosti, příjemné a nepříjemné. To, če
mu říká v samolibosti a lidské pýše právo, bývá
vlastně jen povinnost, která se mu nezdá právě
nejtíživější.
*

Umění je všechno, co dovede jeden člověk a
nedovede druhý.

Ten, kdo lituje, rozumí. A jen ten, kdo roz
umí, dovede hluboce milovat.
*

Duše, která miluje a je milována, zasluhuje,
abychom se jí obdivovali. Duše, která miluje
a trpí, zasluhuje, abychom ji uctívali. Úcta je
nadměrný obdiv, stejně jako utrpení je nad
měrná láska. Čím více lásky si kdo žádá, tím
více bolesti ho očekává.
*

Skrýváme-li se dlouho před lidmi, snadno se
pak stane, že se později sami nenajdeme.
*

Rodíme se a umíráme, vítáme se a loučíme
se, přicházíme a odcházíme k ránu nebo k ve
čeru. To je život.
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Funkce zvuku ve filmu.
Při natáčení každé zvukové scény
je zapotřebí souhlasu režiséra, ka
meramana a zvukaře, je-li záběr do
konalý po stránce herecké, obrazové
i zvukové. Mnohdy stačí malý šelest
nebo zapraskání a namáhavá scéna
se musí opakovat, neboť zvukový
záznam by nebyl přesný. Jak se při
jímá zvuk u filmu? Používá se kon
densátorových mikrofonů, které bý
vají zavěšeny na dlouhé bambusové
tyči na vysouvacím ramenu zvlášt
ního vozíku, t. zv. ..šibenice“, kte
rou zvukoví asistenti pohybují nad
hlavami hovořících herců, ovšem tak.
aby se se svým mikrofonem nedo
stali do záběru nebo do světelných
kuželů. Zvuk je pak veden do zvu
kové kabiny, kde jej zvukař usměr
ňuje a odtud propouští do zvukové
kamery, kde pomocí složitého elektrofotografického zařízení mění se
intensita zvuková ve světelnou, kte
rá pak exponuje film. Natáčí se tedy
obraz na zvláštní pás a zvuk též a
teprve potom se kopírují na společ
ný negativ. Dělá se to proto, že tak
to lze zvuk kdykoliv opravit, doda
tečně namluvit nebo použít t. zv. po
mocných zvuků.
Filmová anekdota.
Při natáčení filmu „Poslední mo
hykán“ byl za barrandovskými ate
liery instalován veliký stan s pěti
Iw z cirku Kludského Během na
táčení vsadil se prý režisér Slavínský s Jaroslavem Marvanem — který
hraje hlavní roli — o tisícovku,
kdo z nich sám vstoupí do lví klece.
Jaroslav Marvan se toho odvážil,
ale vyšel prý odtud úplně šedivý.
Pak byla řada na režiséru Slavínském. Ten otevřel dveře, vstoupil
do klece — a když z ní vystoupil,
byl prý úplně šedivý ten lev — v ně
kolika málo minutách.

ótudajeme
Ústava — škola — učebnice.
Ve svém společném pastýřském
listě ze dne 19. XI. 1947 věnují bi
skupové českoslovenští zvláštní po
zornost otázce školské.
„Vy všichni, praví biskupové, kte
ří budete rozhodovati o nové naší
Ústavě, nezapomeňte na (o, že bu
dujete základ budoucího štěstí i pev
ného trvání naší svobody toFka
obětmi vydobyté. Čím lépe zabez
pečíte svobodu náboženství, tím
účinněji přispějete i k ozdravění
nezdravých poměrů mravnostních.
Na to pamatujte i při zákoně škol
ském. Nikdy jsme nebyli proti zlep
šení organisace školství. Vždy jsme
podporovali vše, co mohlo umožnit
studia jedinců i z vrstev společen
sky slabších. Kolik chudých nada
ných hochů, kteří se stali později
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chloubou našeho národa, vystudo
valo za podpory chudých farářů,
kolik jich vystudovalo za pomoci
nadací kněžských, kapitulních i bi
skupských. — Jestliže hájíme exi
stenční právo náboženských škol
soukromých či státních, i toto ře
šení — zřízení státních nábožen
ských škol, jak je tomu v některých
zemích i s menšinou katolickou —
by bylo přijatelné, pak toto právo
hájíme v zájmu národa i státu a
máme na zřeteli oprávněnost tohoto
požadavku, jenž je úplně ve shodě
s přirozeným právem všelidsky
platným. Stav výchovy na většině
státních škol je takový, že se tím
úplně znemožňuje snaha o zlepšení
mravního stavu mládeže. Nemů
žeme mlčeti k tomu, jak je mládež
záměrně matena v názoru světo
vém. a zejména jak je propagována
jednosměrná ideologie učebnicemi
úředně schválenými, af jsou to učeb
nice dějepisu nebo jiného oboru
vědního. I jen trochu upřímné
objektivity by stačilo a schva
lovací komise by nemohla pro
pustit nesprávnosti, jimiž se skuteč
nost skresluje a falšuje. Chceme
doufat, že bude přihlíženo k naše
mu požadavku, vždyť i ti. kdož usi
lují o reformu školství, chtějí jistě
ne zhoršení života, nýbrž zlepšení.
A škola, jež má býti základem ži
vota, musí počítat se všemi složkami
při kladení tohoto základu, tedy
i s náboženstvím.“
Nový rektor Karlovy university.
Dne 9. 12. byl slavnostně uveden
v úřad nový rektor Karlovy univer
sity Dr Karel Engliš. Po slavnostní
přednášce o hospodářských sousta
vách se nový rektor obrátil k aka
demické mládeži a pravil mezi
jiným:
..Od té doby, co máte hlasovací
právo, všichni vám lichotí a vám
slibují aby získali vaše hlasy. Od
té doby slyšíte málo pravdy. Ale já
nechci od vás hlasů a jsem stár,
mám zkušenosti životní i učitelské
a už jen krátká doba mně zbývá
pro působnost na universitě. Milo
val jsem vždy a miluji vědu —
školu a své žáky, utíkal jsem vždy
z veřejných funkcí, abych se k nim
vrátil, a proto mně dovolte, abych
— maje vzácnou a poslední příle
žitost mluviti k vám jako rektor —
vám řekl, co mám na srdci.“
..Budete vůdci národa jako kněží,
soudcové, lékaři a učitelé. Čeká vás
odpovědný úkol, který vyžaduje
nejvážnější práce a přípravy zoce
lených charakterů a mravních zá
sad.“
„My. kteří se chystáme na odchod,
zubýváme se myšlenkami přesahu
jícími rozměry života jednoho po
kolení a začínáme Si účtovati, co
jsme vykonali v životě dobrého beze
zřetele na funkce a pomíjivý maje
tek. díváme se i na budoucnost ná
roda a jeho naději, na mládež,
zvláště na mládež akademickou, a
to sklem jejího budoucího úkolu.
Nezáleží tolik na stavu, jako na vý

voji. jde-li k lepšímu či horšímu.
Vývoj je potěšitelný, stav není uspo
kojující.“
„Dbejte stejně svého vzdělání
jako svého charakteru. Kdo studuje
jen proto, aby dosáhl diplomu, který
jej opravňuje k určité funkci a
k určité platové stupnici, nikoli
z vnitřní potřeby a zájmu, bude pří
těží. bude svým podprůměrným vý
konem snižovat pracovní odměnu
inteligence ve svém povolání, bude
shledán v soutěži lehkým, ale bude
hledat v politice ochranný doplněk
své nedostatečnosti na škodu spo
lečnosti. bude se vždy napřed tázat
po svých právech na místě po svých
povinnostech. Demokratisace vzdě
lání musí znamenat jeho dostupnost
každému bez ohledu na majetkové
a sociální poměry rodičů, nikoli nivelisaci. Rozumnou zásadou je, aby
chom dostali do národa co nejvíce
vzdělání, a to bude možné jen tak.
když se každému dostane vzdělání
podle jeho schopností, bez ohledu
na sociální a majetkové poměry ro
dičů. To je něco jiného nežli mecha
nická rovnost. Kvalitním výběrem
na střední škole bude přirozenou
cestou zaručen nejlepší dorost pro
universitu. Jde o nesmírně závažný
problém národní kultury a bylo by
velkou odpovědností řešit jej pře
kotně nebo dokonce s hlediska sta
vovských nebo politických zájmů.“
„Vstupujeme do roku velkého jubi
lea university, jejíž založení a trvá
ní oslavíme před zraky hostí z ce
lého světa. Nechť se vrátí tito hosté
do všech končin světa se zvěstí, že
na českém národě je vidět těch 600
lei kultury, nejen na jeho vědění a
umění, nýbrž i na ušlechtilosti jeho
method politických, že těch 60Ó let
kultury znamená navenek mír a
uvnitř demokracii a svobodu, zna
mená. že tento národ spoléhá na
své duchovní zbraně a proto má odEor ke každému násilí a jeho porůžce. že jeho mírumilovnosti na
venek lze věřit, protože miluje mír
a svobodu také uvnitř.“

Lékařská a chirurgická škola pro
misionáře.
Rím (KIS). Ve středu 5. listopadu
byla slavnostně otevřena v nemoc
nici sv. Jnachima velmistrem maltézského řádu, J. E. Ludvíkem Chigi
Albani za účasti diplomatického
sboru, akreditovaného u sv. Stolice,
škola lékařství a chirurgie pro mi
sionáře, na které studují také řá
dové sestry, odcházející do zámoř
ských misií.
Hmota a duch.

Dne 29. XI. 1947 byl čestný pro
fesor Benešovy techniky v Brně
inž. Vladimír List prohlášen dokto
rem technických věd h. c. Po slav
nostním aktu promluvil Dr List
o úkolech techniky a jejím významu
v dnešní době. Připomněl, že dušev
ní rozpolcení moderního člověka je
zaviněno úžasně rychlým vývojem
technickým, s nímž, bohužel, nešel

ruku v ruce pokrok duchovní a
mravní. Technika sama nemůže vy
tvořit lidské štěstí, nespolupracuje-li
s ní duch i srdce. Proto se mladí
technikové nesmějí uzavírat studili
filosofie. V době, kdy se pro hmotu
zanedbal duch a kdy se pro pro
spěch zanedbává moudrost, kdy
stále ještě není zabezpečen mír, kdy
lidstvo čeká od techniky blahobyt,
štěstí, ba ráj na zemi, kdy se však
také třese hrůzou před atomovými
a jinými zbraněmi, a kdy my sami
stojíme na geografické hranici, dě
lící svět ideologicky, stojí každá
naše vysoká škola tváří v tvář zá
kladním problémům národním a
kulturním. Chtějí-li naše vysoké
školy nést pochodeň kultury, musí
se opírat o dvě osvědčené a bez
pečné základny: o činorodou a od
povědnou lásku k národu, k ieho
osobité kultuře a jeho historickým
ideálům, k jeho osudu a k jeho těž
ce vykoupené samostatnosti, neboř
podle slov Pekařových starost ná
rodní, péče o zachování, obranu a
rozvinutí vlastní individuality ná
rodní je hlavním klíčem k poznání
českých dějin. Za druhé se musí
opírat o svobodu učení, bádání, kri
tiky, o svobodu slova a individua.
17. listopad.
Oslavy 17. listopadu, který byl na
paměť devíti českých umučených
studentů prohlášen za mezinárodní
den studentstva, ukázaly jasně na
jednu věc, o které bylo dosud po
mlčeno: bylo opět mnoho slavností,
ale dnešní studenti jevili o ně ne
patrný zájem. V Brně to bylo vidět
na akademické slavnosti, uspořá
dané na Masarykově universitě, ale
ještě více na slavnosti Kraje 17. listo
padu, což je samostatná složka Sva
zu osvobozených politických vězňů.
Do velkého sálu sokolského stadia
přišlo jen čtyřicet účastníků, takže
slavnostní řečník profesor Dr Grňa,
předseda Svazu národní revoluce,
svůj projev odřekl. Studenti asi ne
chtějí žít minulostí. Je to ponaučení
i pro mnohé jiné.

Z filosofické fakulty.
Filosofové se zcela odlišují od
ostatních vysokoškoláků. Na tako
vém mediku či právníku nemůžete
podle řádného vnějšího znaku po
znat, jaké je jeho vnitnří smýšlení.
U nás je to jiné. Platí — tu a lam
ovšem také s výjimkami —: Řekni
mi, jaký obor studuješ, a já ti po
vím, kdo jsi. Nejjasněji se to pro
jevuje na klasické filosofii — téměř
všichni její kandidáti jsou katolíci,
většinou členové České ligy akade
mické. Nejlepším dokladem toho je
tato vyhláška, která se nedávno ob
jevila ve vývěsní skřínce klasické
filosofie, složená překrásnou archa
ickou latinou: OMNEIS - SODALE1S - QVOI - LECTIONES - LATI
NAS - NECNON - GRAICAS - FREQVENTANT - ET - SACRAI - RO
MANA! - ECCLESIAI - MEMBRA SVNT - IN - DOMINICA . PRIMA ADVENTYS - HORA - NONA - IN

-AIDE - SANCT VSSVMI - S ALVATORIS - PRAGAI - CONVENIVNTO
- ET - SACRAI - COMMVNIONI ADSVNTO - S - C - OAMDG.
(Všichni bratři, kteří navštěvují
přednášky latinské a řecké a jsou
údy svaté římské Církve, nechť se
sejdou první neděli adventní o ho
dině deváté v chrámu sv. Salvátoru
v Praze a nechť jsou účastni sv. při
jímání.
S C = Senatus consultant = usne
sení rady.
OAMDG = Omnia ad maiorem
Dei gloriam = Vše k větší slávě
Boží.)

Atomová puma.

debatujeme

Umíme ovládat hmotu, ale ne
umíme ovládat sebe. Jinými slovy:
žijeme v době atomové. A v době
atomové pumy. „Ta puma, vykládá
Denis de Rougemont, není nijak ne
bezpečná. Je to věc. Co je strašlivě
nebezpečné, toť člověk. To on vy
robil pumu a chystá se jí použít.
Jmenují se výbory, které ji mají
držet. Je to tak. jako kdyby lidé
najednou přepadli pokojně stojící
židli, aby jí zabránili rozbíjet čín
ské vázy. Nechají-li pumu na po
koji. puma nic neudělá, to je jasné.
Bude pěkně odpočívat ve své bedně.
Ať nám nevypravují pohádky! Čeho
je nám třeba, toť kontrola člově
ka.“ — Z knihy Lettres sur la
bombo atomique. Archy, Stará
Říše 1947, č. 8., str. 59.

Liber non conimendandus.
Své dějepisné znalosti a postoj
k historickým událostem čerpá prů
měrný český čtenář ne z děl vědeckvcli. nýbrž z románů a povídek.
Učiteli dějepisu jsou u nás ne Palacký, Tomek a Pekař, nýbrž Třebízský, Winter a Jirásek. Málo se
u nás činí rozdíl mezi pravdou a
básní. Za okupace vyšel v Praze ro
mán Karla Schulze Kámen a bolest,
jehož ústřední postavou je Michel
angelo. Je to vlastně jen první díl
zamýšlené trilogie, jež měla vrcho
lit vylíčením sněmu tridentského a
apotheosou Církve. Ale dílo zůstalo
torsem, poněvadž autor zemřel brzy
po vydání první části. Je pravdě po
dobné, že z důvodů komposičních
vylíčil Schulz v Kamenu a bolesti
úpadek renaissančního křesťanství
hodně drasticky, aby více vynikla
katolická reforma, kterou chtěl
zobrazit v dalších částech díla.
A tak je možný dvojí názor na jeho
román: buď je posuzován jako část
celku a pak by ono nanesení tem
ných barev bylo odůvodněné a snad
i přijatelné, anebo je posuzován
jako uzavřený celek a pak lze na
mítat, že přes četné pěkné partie
je to dílo skladebně nevyrovnané
a nevyvážené, že proti představite
lům zpohanštění v Církvi stojí jen
chabá a nečasová postava františ
kánského mnicha Timotea. že posta
va Savonarolv je skreslena. že Mi
chelangelo je sice přední osobou ro
mánu. ale nikoli osou děie. že autor
namnoze jen kupí sensační scény a
že je to vůbec jen ohlušující próza,
stálé fortissimo bez paus a tichých
prodlev, v evokacích hrůzy poplat
ná Jaroslavu Durychovi. Ale to by
byly jen námitky estetické. Jako
každé dílo lidské, tak i dílo umě
lecké je však podrobeno i měřítkům
mravním. Pro čtenáře neznalé pravé
historie Církve a speciálně čtenáře
české, kteří jsou zvyklí čerpat po
učení o dějinách z románů, je Kniha
Schulzova nevhodná a proto také ji
biskupské ordinariáty označily jako
knihu . nehodící se do veřejných
knihoven.

Lid a umění v minulosti.
Ve 32. čísle Kulturní politiky píše
E. F. Burian o poměru lidu k umění
za feudalismu a kapitalismu takto:
..Katolická církev, ať v době feuda
lismu nebo v době kapitalismu při
sluhovala tomuto názoru o lidu (ro
zuměj — názoru, že pro lid je vše
dobré), obohacovala své kostely,
své kláštery uměleckými poklady
opět jen z toho důvodu, že potře
bovala ukazovat lidu honosnost
svých ideálů a milostivě dávala na
hlédnout do pokladu ve svých koslelích. čímž vzbuzovala v pobožném
lidu pocit méněcennosti. protože lid
stál před nádherou oltářů a staveb
bezradně, s bezmocnýma rukama.“
Podle E. F. Buriana lid ve středo
věku neporozuměl smyslu tehdej
šího umění, ovšem vinou církve.
Kdybychom diskutovali v takovéto
formě, nebylo by nic snazšího, než
prohlásit, že dnes lid stojí před
uměním stejně bezradně zásluhou
takových činitelů jako je E. F. Bu
rian. Ale ne tak. Dříve než se po
kusíme věcně odpovědět, položíme
E. F. B. podobnou odpověď ve formě
otázky. Rozumí lid umění dnes? Má
snad k umění hlubší, opravdovější
vztah než měl člověk ve středo
věku? S uměleckými poklady v chrá
mech byl tehdejší člověk ve stálém
duchovním spojení, z děl nábožen
ských čerpal sílu pro život, v nich
nacházel smysl života časného i věč
ného. Kdo dnes hledá obdobu před
uměleckými díly nashromážděnými
v museích a jinde? Není snad dnešní
krise umění dostatečnou odpovědí
na dilemma — kde je umění a kde
je člověk? Nestojí dnes před umě
leckými díly stejně bezradně a s vět
ším pocitem méněcennosti, bez ono
ho vnitřního zaujetí a vniterného
prožití uměleckého zážitku, jejž
v dostatečném měřítku každé umě
lecké dílo poskytuje? Zbavili jsme
se snad onoho falešného a povrch
ního měšťáckého názoru na umění,
na kulturu a tím i na život? Objas
nili jsme si následky a vznik tohoto
novodobého zla pro výše uvedené
hodnoty? Datuje se z doby libe
ralismu, kdy již Církev neměla do
statečného vlivu na formulaci umění
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a lidského postoje k němu. Její vliv
převzaly organisace laické. Není to
to E. F. B. známo? Není již proto
vinou Církve, že v době, kdy náš
národ dociluje ve sféře kultury a
umění mimořádného mravního a
uměleckého úspěchu, rozmáhá se
mezi lidem typ měšfáckého myšlení,
který tolik zprofanoval pravý smysl
umění a který se v neztenčené
míře udržuje dodnes. Ovšem zase
ne vinou Církve, jak by to jedno
duše rozřešil E. F. B. A na druhé
straně, jak to, že opravdovější, ži
votnější a hlubší vztah k umění se
uchoval i přes nepřízeň doby ve
větší míře na českém venkově, jak
to, když zde si lid uchoval ve větší
míře i víru?
Ovšem, není vyloučeno, že i to se
změní. Vždyť o takovu změnu usi
luje celá řada umělců. Není vylou
čeno, že se změní i prostý lid, věří
novodobým prorokům, jak věřil
kdysi Církvi. Jest si jen přát, aby
představitelé a zástupci lidu (jako
předseda NV v Bochově) nešířili
kulturu tím způsobem, že zničí
drahocenné mešní roucho, aby dce
ruška měla šatečky a pan předseda
vlajku, která by se, vyvěšena na
kulturním domě v B., vyjímala jako
výsměch skutečné kultuře.
Snad se namítne, že mešní roucho
nepatří mezi předměty umělecké,
že svůj účel splnilo lépe ve formě
dětských šátečků či vlajky. To ne
míníme nikomu rozmlouvat. Nesmí se
však zapomínat, že v našem národě
žijí ještě lidé Pravdou a z Pravdy,
lidé, kteří věří tomu, co mnohým
je snad pro smích, snad pro slinu
opovržení, a že těmto lidem, jakkoli
jsou prodchnuti láskou a odpuště
ním k chybujícím, je smutno v duši
při jakémkoliv druhu projeveného
vandalství.
Vladimír Hloušek.

dovídáme oe
Congres Pax Romana bude r. 1950
v Nizozemí.
Fribourg (K1S). Příští valné shro
máždění Pax Romana (sdružující
jednak katolické studentstvo —
M1EC —, jednak katolickou inteli
genci — MIIC) bude uspořádán r.
1950 v Nizozemí. Původně byl pro
ponován na r. 1949. Příštího roku
bude u příležitosti kongresu Newmanovy Společnosti (sdružující ka
tolické studentstvo v Anglii) usta
veno nové předsednictvo Meziná
rodního Sdružení Katolické Inteli
gence.

Kardinál Griffin o stanovisku
katolíků k politickým stranám.
Ottawa (KIS). Na tiskové konfe
renci v Montrealu prohlásil westminsterský kardinál Griffin, který
mešká v Kanadě, na otázku jaké
jsou vztahy britských katolíků
k politickým stranám, že nejvíce
příslušníků dělnických vrstev z řad
katolíků jsou stoupenci Labour-
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NOVÉ KNIHY
R. M. Dacík O P.: Prameny duchovního života. Přehled theologie
asketické a mystické. Dominikánská edice Krystal, Olomouc 1947, stran
558, neváz. 180 Kčs.

Nová Dacíkova kniha o askesi a mystice je vlastně pokračování a
dovršení jeho Mravouky nedávno již v druhém vydání vyšlé. Je-li hlav
ním úkolem mravouky vést k mravnímu životu positivním výkladem
o ctnosti a cestě k Bohu, je zřejmé, že nauka o duchovním životě jest
již obsažena v mravouce. Přesto však se nelze spokojovat s pouhým
rozváděním mravoučných principu, jde-li o stanovení zásad pro prak
tický duchovní život: tu se musí spekulativní prvek spojit s prvkem
zkušenostním a psychologickým. O to právě usiluje Dacík. V duchu
zásad svátého Tomáše Akvinského, jehož vnímavým žákem se jeví svou
jasnou kritičností a promyšleností stejně jako přesností formulace a
klidem podání, pojednává Dacík jak o duchovním životě vůbec, tak
o jeho překážkách a prostředcích, z nichž modlitbě věnuje zvláštní od
díl. Kromě Ovečkova úvodu do duchovního života, jenž vyšel jako jeho
komentář duchovních cvičení svátého Ignáce, nemáme v české literatuře
soustavného díla o duchovním životě, nehledíme-li k četným spisům
přeloženým. A ani ve světové literatuře theologické se nenajde tak
lehko dílo, které by představovalo tak dokonalou synthesu theorie i
praxe duchovního života, jako dílo Dacíkovo. Jasnost a stylová lahoda
chválená již v recensích dřívějších prací Dacíkových činí dílo přístup
ným i netheologům.
D. P.
Jan M. Grou S. J.: Znaky pravé zbožnosti. Přel. Marie R. Junova.
Brněnská tiskárna v Brně 1947, stran 112. neváz. 50 Kčs.
Grou je klasický spisovatel duchovní, vycházející v tomto drobném ale
hutném dílku o zbožnosti z bohostředného pojetí duchovního života a
celostního pojetí zbožnosti: pravá zbožnost je zaměřena k Bohu a vlast
nímu posvěcení, má být vnitřní, ale musí se jevit i ve vnějších skutcích,
povznášet člověka nade vše. co není Bůh a plodit jak důvěru v Boha, tak
sebepoznání. jež je nezbytným základem duchovního vzestupu. Dílo,
v němž se lze spolehnout na každou větu, a kde málo slovy je pověděno
mnoho.
D. P.

Jakub Balmes: Kriterio aneb Umění jak dospěti pravdy. Přel. Josef
Florian, přehlédl Albert Vyskočil. Gustav Franci, Praha 1947. stran 399,
neváz. 75 Kčs.
Kriterio je nejosobitější kniha Balmesova, vzniklá roku 1845 v Bar
celoně za dnů revolučních — odtud snad její apologetický ráz. V úvod
ních kriteriologických kapitolách se sice v zásadě přiklání k nauce svá
tého Tomáše, ale podléhá značně vlivům skotistickým. V učení o ideách
se odchyluje od scholastické tradice, která přesně rozlišovala vjem
a ideu. Důraz na intuici a rozumový instinkt jsou toho dalším dokla
dem. Rozčlenění na drobné kapitoly a množství psychologických po
střehů činí knihu životnou a nestárnoucí.
D. P.

Jaroslav Janouch: Zajatci džungle. Dobrodružná povidka pro mládež.
Vyšla v nakladatelství Brněnské tiskárny v Brně r. 1947 v II. vydání.
Stran 138. brož. 54 Kčs.
Umělecky nenáročná, ale pěkná povídka pro děti, plná dobrodruž
ných příhod! Dva bratři, Karel a Robert Vaňkových zažijí na své cestě
z Cíny, kde jejich otec byl obchodním zástupcem pražské firmy a odkud
museli všichni po vypuknutí války s Japonskem utéci, řadu příjemných
i hrozných příhod v džungli, v níž museli nouzově přistát, při stavbě
stanu i lovu na divokou zvěř. Věrným strážcem jim byl při tom pilot
Štěpnička a mechanik Vondráček a časem i starý Ind Mandusin. Děti

budou netrpělivě čisti dovedně zosnovaný průběh cesty a budou lito
vat, že návrt z džungle do Prahy spisovatel tak uspíšil a že uprostřed
tygřího království zanechal jen poustevníka Mandusina a mongolského
sirotka Binga.
Jana

René Descartes: Rozprava o methodě. Přel. Věra SzathmáryováVlčková. Poznámkami a doslovem opatřil doc. Dr Jan Patočka. Jan
Laichter v Praze 1947, stran 109, neváz. 36 Kčs.
Právem se nazývá Descartes otcem moderní filosofie. Svou methodu
poznání založil na snaze najít něco, o čem nelze pochybovat, a nachází
to v jistotě vlastní existence: Myslím, tedy jsem. V tomto úsudku se
však skrývá osudný omyl: Descartes totiž nerozlišuje mezi pravdou
a subjektivní jistotou. A třebas byl veden ušlechtilou snahou vyvrátit
skpeticismus a dokázat i jsoucnost Boží z ideje Boha, ve skutečnosti po
ložil základy k modernímu subjektivismu. V tom smyslu ho lze nazývat
filosofem tragickým. Rozprava je pěkně přeložena. Mezi prameny na
konci knihy uvedenými postrádáme výbornou studii Dr Jaroslava Be
neše René Descartes či Tomáš Akvinský? Praha 1935.
D. P.
Dr Kajetán Matoušek: Řešení školské otázky podle práva přiroze
ného. Matice Cyrilometodějská v Olomouci 1947, stran 50, neváz. 15 Kčs.

Podav historický přehled poměru mezi školou a rodinou osvětluje
autor vztah rodiny a školy s hlediska práva přirozeného. Dítě náleží
především rodině — škola má význam jen subsidiární. Proto také stát
nemá práva přisvojovat si výchovu dětí výhradně a nezávisle od rodiny,
nýbrž jen doplňovat to, nač rodina jako společnost nedokonalá ne
stačí. Výborná studie Matouškova vnese jasno do složitého problému,
který se dnes řeší jednostranně se stanoviska totálního etatismu.
D. P.

Vojta Beneš: Nový řád? Nový Člověk! Deset článků o výchově, škole
a politice. Vladimír Žikeš, Praha 1947, stran 73, neváz. 30 Kčs.
Už nadpisem zdůrazňuje autor správnou myšlenku, že nový spole
čenský řád se musí zakládat na mravní obnově jedinců. Připouští nut
nost výchovy mravní, ale odporuje si v zápětí tvrzením, že školství cír
kevní je v ukázněné demokracii neudržitelné (str. 19.). Důraz na ukázněnost v demokracii zní jako nostalgický povzdech po režimu diktátor
ském. Jako demokrat by měl autor přát svobodu všem aspoň tu, kterou
se honosí na str. 20, že totiž za 50 let svého členství v tak zvané marxis
tické straně nikdy nesdílel filosofický názor marxismu. Jinak má
pravdu tam, kde vyslovuje odpor proti školskému intelektualismu, kde
zdůrazňuje kázeň, dělnost a duchovní hodnoty.
D. P.
Christopher Dawson: Pokrok a náboženství. Historická úvaha. Přel.
Přemysl Peer. Universum, Praha 1947, stran 241. neváz. 90 Kčs.

Historik kultury Christopher Dawson je k nám uváděn prvním pře
kladem.Kromě jeho Making of Europe je studie o pokroku a nábožen
ství nejcennějším plodem jeho bádání o životních vztazích mezi nábo
ženstvím a kulturou. Kdežto sociologové obyčejně přehlížejí společen
skou funkci náboženství a psychologové nebo ethikové uvažují spíše
o osobním prožívání náboženství, zůstává sociální a kulturní význam
náboženství nezhodnocen. Kromě Petra Wusta. málo u nás známého, je
Dawson jediný, jenž se zamyslil hlouběji nad významem náboženství
pro společnost. Přesnými rozbory zjišťuje, že náboženství je veliká
dynamická síla v životě společnosti a že životní změny v civilisaci jsou
vždy vázány na změny v náboženské víře a ideálech. Společnost odnáboženštěná je zpravidla i společnost odživotněná a úpadková. Národové
žijí z víry. A to je vědecká odpověď těm. kteří se domnívají, že pokrok
je v boji proti náboženství.
D. P.
Úvod do studia. Přírodní vědy. Rediguje Bohdan Chudoba. Vyšehrad
v Praze 1947, stran 206, neváz. 95 Kčs.

Z encyklopedické řady příruček pro studium různých věd vychází po
svazcích věnovaných filosofii, theologii a psychologii i svazek o přírod
ních vědách, zřejmě mohutnější než předešlé. Různí odborníci tu pro
mlouvají o problematice, smyslu a literatuře jednotlivých přírodověd
ných oborů, jež vlivem specialisace se stále rozrůstají do šíře. Moderní
vědy přírodní se vyznačují úsilím překonat mechanismus — odtud
i filosofické sklony a zájmy moderních fysiků a biologů, poněvadž ko
nečné otázky se vynořují s naléhavostí stále větší: podstata hmoty,
světla, života, prostoru, času, vývoje, kausality. Právě vydaný svazek
Úvodu do studia bude přijat s vděčností a osvědčí se jako dobré vademecum na spletitých cestách přírodních věd.
D. P.

party, v čemž jim samozřejmě Cír
kev nebrání.
Slavnosti k poctě spisovatele
Joergensena.
(KIS). V biskupském paláci v As
sisi byla uspořádána vzpomínková
slavnost k poctě J. Joergensena.
který se dožívá 80 let. Slavnosti se
zúčastnilo na 400 františkánských
poutníků z Paříže, biskup z Assisi
Msgre Nicolini, Msgre Pronti, bis
kup z Acquapendente, zástupci me
zinárodního sdružení františkán
ských studií a mnoho jiných hostí.
P. Martin Laurente O. F. M. Cap..
předseda organisace „Les amis de
St. Francois“, pozdravil Joergen
sena jménem všech ctitelů sv.
Františka. Předseda francouzských
katolických
spisovatelů
Jacques
Hérissay promluvil v obsáhlé řeči
o dílech a životě velkého dánského
spisovatele. Jménem mezinárodního
svazu františkánských studií po
zdravil Joergensena, který byl dlou
há léta předsedou svazu a je nyní
jeho čestným předsedou, Arnaldo
Fortini. J. joergensen — pravil Fortini — nenáleží pouze svému náro
du, z něhož vyšel, ale mnoha ná
rodům, především pak celé Itálii,
jsa občanem Assisi, kde prožil mno
ho let a kde je znám, ctěn a milo
ván. Na slavnosti byl dále přečten
telegram sv. Otce, který poslal vel
kému spisovateli své požehnání.
Joergensen dojat poděkoval všem
řečníkům i všem, kteří se shromáž
dili, aby mu blahopřáli k osmdesátinám. Spisy Joergensenovy byly
také přeloženy do češtiny, zejména
životopis svátého Františka a svaté
Kateřiny Sienské.
Msgre Josef Beran, arcibiskup
pražský, čestným občanem Kladna.
Na plenární schůzi MNV v Kladně
dne 27. 8. t. r. byl jednomyslně zvo
len J. E. arcibiskup Msgre Dr Jo
sef Beran čestným občanem horní
ho města Kladna. Diplom čestného
občanství bude mu odevzdán při je
ho návštěvě města Kladna u příle
žitosti svatováclavských oslav. Toto
uznání se mu dostává jako odměna
za jeho statečný postoj za okupace.
— Na tomto faktu je možno si tak
trochu změřit psychologický vývoj
poměru českého člověka ke katoli
cismu od let první republiky do
dneška. V Rozdělově, na okraji
Kladna, budou letos vzpomínat dva
cetiletí svého kostela. Když jej
tam pan arcibiskup Kordač chtěl
tehdy stavět, podávalo tehdejší
obecní zastupitelstvo protest až ně
kam k nejvyššímu soudu. Nechtěli
tam kostel, myslili, že jim bude
hyzdit pokrokový ráz obce. Pověst
„rudého“ Kladna, právě pro tu rudost byla skoro světová. Stačilo
však, že Němci zavřeli děkana spo
lu s ostatními členy městské rady,
stačilo, že v Lidicích, které jsou na
Kladensku, se dal starý farář pobít
s ostatními svými farníky, stačilo,
že arcibiskup 'pražský žil a praco
val v Terezíně s kladenskými hor

n’s

niky, aby i „rudí“ Kladeňáci pozna
li, že fráze o věčném nepřátelství
mezi Církví a dělnictvem jsou dáv
no vyšeptalé, že je to nepřátelství
zbytečné, neexistující, které je dob
ře skončit také dokumentárně na
venek tím. že se pražskému arcibis
kupu dá čestné občanství horního
města Kladna.
Dopravní těžkosti misionářů
v Arktidě.
Montreal (KIS). Misionáři, působící
v severní části Kanady, musí bojovati se značnými dopravními potí
žemi. neboť řada misijních stanic je
značně vzdálena od dráhy. Na př.
Fort Smith je vzdálena od nejbHžší
stanice 480 km. Fort Good Hope
2080 km. Aklavika 2640 km a Cam
bridge Bay 4800 km. Všechny život
ní potřeby nutno dopravovati po
vodě během krátkého léta. Proto
misie mají své vlastní lodě. Loď
,.Sv. Anna“ o nosnosti 150 tun pluje
až k arktickému moři, kde náklad
převezme škuner ..Panna Maria
Lourdská“, která potom rozváží
zboží podél pobřeží až k Viktoriině
Zemi. Tam se totiž nachází nejsever
něji položená misionářská stanice
apoštol, vikariátu, která leží nej
blíže severnímu pólu — misie
Krista Krále.

Boj proti Církvi.
Papež Pius XTI. řekl při zahájení
činnosti papežského soudního dvoru:
„To. co včera mnozí lidé považovali
za povinnost Církve, a co od ní žá
dali způsoby často nepřiměřenými,
totiž, aby se postavila na odpor po
žadavkům totalitních vlád, potlaču
jícím svědomí, a aby pranýřovala
i odsoudila tyto vlády před tváří
celého světa (což Církev nikdy ne
opomenula činit, ale z vlastní ini
ciativy a náležitou formou), to je
dnes pro tytéž osoby, jež se do
staly k moci, zločinem nebo nepří
slušným vměšováním do sféry svět
ské vlády.“
AFP.

Projev ministra Dr Stránského
u příležitosti slavnosti na počest
biskupa litoměřického.
Praha (KIS). Při slavnostní recepci,
kterou uspořádal na počest nového
litoměřického biskupa J. E. pražský
arcibiskup Dr J. Beran, promluvil
také ministr Stránský, který připo
mněl, že je již po čtvrté přítomen
tak významnému obřadu — třikrát
to byla biskupská konsekrace a jed
nou opatská benedikce — a zdůraz
nil, že se nikdy nenudí. Vždy objeví
něco nového. Dnes si zvláště všiml
Eřipomínky. že biskup přijímá svou
odnost ne pro sebe, ale pro vše
chny. A druhá myšlenka, tak časo
vá zvláště za nynějších poměrů,
biskup nemá nazývat dobrem, co je
špatné a špatným, co je dobré. Při
tom řečník poukázal na nedávný
projev pana presidenta, ve kterém
připomněl, jak lidé jednoho jazyka
se nedovedou dorozumět, poněvadž
dávají slovům nesprávný význam.
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Gilbert Keith Chesterton: Orthodoxie. Přel. Timotheus Vodička. Julius
Albert. Praha 1947, stran 202, neváz. 60 Kčs.
První vydání této slavné knihy Chestertonovy vyšlo v českém pře
kladu v malém počtu výtisku v edici staroříšské. Nyní se nám dostává
do rukou v novém překladu Vodičkově. Je pravděpodobné, že pro mno
hé české čtenáře bude objeveni kniha, která na první pohled je řadou
filosoficko-náboženských essayů, ve skutečnosti kusem Chestertonovy
autobiografie a vylíčením jeho duchovní pouti za pravdou. Cesta Chestertonova je cesta středu. Studiem různých názorů filosofických a ná
boženských poznal, že ty názory jsou krajnosti a výstřednosti. Popře
ním těch krajnosti se domníval z počátku, že najde vlastní nějakou
heresi — shledal však k velkému překvapení, že objevil jen to, co už
dávno objeveno bylo, totiž harmonii křesťanské pravdy, jejímž zákla
dem je zdravý rozum. Nesúášejí-li někteří lidé Chestertonovy para
doxy, je to tím, že by chtěli, aby věřící člověk byl tichošlápek, nebral
svou víru příliš vážně a přikyvoval všem heresím. To Chesterton ne
dělá. Neúprosně odhaluje srdce i ledví všech bludů, užívaje nejčastěji
důkazu reductio ad absurdum a ukazuje jejich neudržitelnost a ne
smyslnost.
D. P.

František Křelina: Jalovčí stráně. Novely a povídky. 6. vydání vyšlo
v nakladatelství Vyšehrad v Praze r. 1947, stran 348, brož. Í23 Kčs.
Již po šesté vyšla tato kniha od r. 1937, ale jak změněná! Fr. Kře
lina sám na konci prozrazuje, co od té doby přepracoval již několikrát
a co přidal. Nejrozsáhlejší povídka „Nenasytné pole“ na př. má rozsah
pětinásobný. Prospěl svému dílu? Je nynější podoba s uměleckého sta
noviska opravdu dokonalým propracováním původní skizzy? Neměla
novelistická skizza větší půvab než má nynější rozvleklá povídka?
Srovnávejte, čtěte. Křelina nenechá žádnou postavu na pokoji, pěkně
obhlídl i starého Třímka, zváště jeho dědice Jana, hrdinu této prózy
a všecky sestry jeho, jednu po druhé přivedl k oltáři, všecky vydědil.
A pole bylo stále nenasytné, nejvěrnější ze všeho. Křelina mně tu při
pomíná slavného polského spisovatele W. St. Reymonta a jeho Třímek
gesto Reymontova Boryny. Požehnání i prokletí půdy, jas i démon ži
vota, klasická vyrovnanost tvůrčí. Ale i tvůrčí nespokojenost, hledání
nového lepšího výrazu. To je cesta spisovatele, jehož duše nestárne, na
opak, omlazuje se prací jako ty jalovčí stráně, zkypřelé pracovitýma
rukama, jako jejich hlína, do níž hospodář ukládá semeno, aby vzrostlo!
Jana
František Skácelík: Hřebeček. Podivuhodné příběhy. S ilustracemi
E. Kotrby vydalo nakl. Vyšehrad v Praze r. 1947. Brož. 117, váz. 142 Kčs.
Opravdu podivuhodné, romanticky zosnované příběhy o napajedelském hřebečkovi, který je tu tajemným nástrojem osudu rodiny Horňákovy v hanácké vsi Veleticích! Hrdá povaha hanáckého sedláka, po
koření jeho a ztráta celého majetku, a nakonec zase blahobyt, jeho syn
Řehoř s odchovaným a pro dostihy vycvičeným koníkem, cikáni s Horňákovou Maryškou, prostředí cirkusácké, koňští handlíři a zloději, po
hádkové prostředí vrchnostenské hájovny v lesní samotě, tichý zámeček
s komtesou Sylvou a koňské dostihy, při nichž rytířem smutné postavy
se stane baron Federer, mohli by si chlapci a děvčata nenajít v takové
knize alespoň několik stran dojímavého popisu a líčení? Mládí touží po
dobrodružství a Františkovi Skácelíkovi se podařilo v této knize (třena
při dikci poněkud rozvláčné) dokázat, že dobrodružství nemusíme ani
v moderní době importovat z ciziny, že se zkušenému spisovateli nabízí
v míře veliké doma, zvláště když se může opřít o vzpomínky na doby
již uplynulé.
Jana

Jan Cep: Děravý plášť. Vydalo nakl. Vyšehrad v Praze r. 1947 ve
4. vyd. 184 str., brož. 50 Kčs.
Kromě pěti krátkých nenáročných povídek obsahuje třetí svazek spisů
Jana Cepa pozoruhodnou dlouhou povídku, jež dala této knize název.
Děravý plášť, děravá promarněná minulost mladého úředníka Karla
Hrachoviny, jemuž Cep dává vyprávěti příběh od prvé do poslední věty
v prvé osobě, zaujme vás více křišťálovou řečí a uvolněnou komposicí
než dějem.
Mladý člověk, přesazený z rodných Habřin do Prahy, okoušející se
svým přítelem spisovatelem Vojtou Vápeníkem a společníky trpkou
rozkoš barových lásek, náhodný plenitel srdce Jindřišky llloucnové
v jejím bytě chuchelském i v poříčském bytě svém, mnohokrát oslněn
jejím zjevem a zaslepen svou láskou, ejhle: jaké nebezpečí, aby se při
takové křehké osnově spisovatel neoctl na pokraji pornografie! A přece
Cep nad takovým nebezpečím zvítězí! Vzpomínka na otce a ještě více na
matku, na habřinský domov a celý rodný kraj zachrání Hrachovinu
lepšímu životu, v němž se mu bude minulost jevit opravdu proděravělým
pláštěm. Ach, ano, těm slovům Jaroslava Seiferta na začátku v mottu
... když v plášti plném děr jsem spěchal za láskou ... dal Jan Cep touto
povídkou plný smysl!
J. Vrána
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SÝRY« JOGURTY

R. SUBRT, Brno

BRNO • VÁCLAVSKÁ 14-16

X.

.

Adolf Schoř
strojní bednář ství
PRŮMYSL PAPÍROVÝCH VÝROBKŮ

R. Dlouhý a spot., Brno, Vranovská 18

Slapanice u Brna

Továrna Brno, Husovská 4. - Telefon 11.799

%

Založeno 1865

^ŘíPwšii

■

ÍL Oldřich Dania
TMlij
/mini

’ 7 \Jrln
* -1 **’ • 79 •* 9 ~

9-

velkovýroba kostelních soch,
křížové cesty, zařizování
kostelů sochařství
a pozlacovačství

BRNO, Mendlovo nám. 2
Telefon 10.139-

Vinárna za Starobrněnským klášterem

/

Arcibiskupský mlýn
Holešov — Tel. 35

nájemce

RADOSLAV JURlSlC

BRNO

Při návštěvě Mí st ku doporučuje se

LIDOVÁ CUKRÁRNA

Hotel Národní dům
•

Frýdek, Masarykovo nám.
Mísfek, Antonínovo nám.
Z

Výborná kuchyně!

x

Bratří Wilhelmové

Hospodářské družstvo

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

zapsané spol. s ručením obmezeným

v Hranicích

Prostějov

JOSEF LISKÁ
Ředitelství lesů a statků

štola řs tví

PROSTĚJOV

Velké Meziříčí - Morava

DOLNÍ 32

B. Špaček a spol.
výroba dámských a pánských
klobouků, opravy všech klo
bouků se provádí v nej kratší
době

Prostějov
Wolkerova dř. Petrská 8

Zadáno č. o. 87
-

Používejte služeb
'X

Moravskoslezských záložen
a raiffeisenek

Zemská banka

pro Moravu a Slezsko
všechny bankovní služby

BRNO, Rooseveltova 18

sdružených v Peněžním ústředí ze
mědělských družstev pro Moravu
a Slezsko v Brně s pobočkou
v Opavě.
Záložny a raiffeisenky najdete v každém městě
a skoro na každé vesnici. Tyto lidové peněžní
ústavy dopomohly moravskoslezskému zeměděl
ství, živnostem i obchodu k hospodářské samo
statnosti a slouží dále dobře peněžním a hospo
dářským zájmům nejširších vrstev moravsko
slezského obyvatelstva.

OPAVA, Hradecká 1

Obslouží dobře i Vás v každém ohledu.

Bratři KOTRBOVÉ

APOLINEA

X
dílna pro chrámové umění

B. Půdová -

Dr Půda

pozlacovačství - sochařství
malba kostelů

Desertní oplatky
Čajové pečivo

Perníčky
BRNO-PETROV 5

M(STEK

Ohlas papežských sociálních
encyklik ve světě.

Novinářská fakulta katolické
university v Nymvégách.
Nymvégy (KIS). Katolická univer
sita v Nymvégách zřídila fakultu
pro novinářství. Fakulta má tři
stupně studia: první skupina je po
vinná pro všechny posluchače novi
nářství. Přednáší se bohovědné na
uky, filosofie, politický zeměpis a
národohospodářství; z novinářství
pak o problémech sociálních a práv
ních.
Druhá skupina (vyšší stupeň) je
věnována povšechnému studiu a
každý posluchač je zavázán navště
vovali přednášky, na něž se dal za
psat. Přednáší se bohosloví a filoso
fie. Dějiny a ústavní právo se před
nášejí v prvém a druhém roce. lite
ratura a dějiny umění jsou určeny
pro posluchače třetího roku, sociál
ní nauky pro posluchače druhého a
třetího roku. Finanční nauka se
přednáší ve všech třech ročnících.
Přednášky třetí skupiny jsou nepo
vinné. Všichni posluchači musí mí ti
zapsáno nejméně 15 hod. týdně.

Rím (KIS). P. J. Masse T. J.,uveřej
nil v New York Post pozoruhodný člá
nek o sociálních encyklikách. Autor
v článku vzpomíná, jak byl LevX11J.
po vydání slavné encykliky Rerum
novarum nazván americkým tiskem
Nestorem humanity. Ovšem byly
v Americe i jiné listy, které ozna
čovaly sv. Otce za socialistu a rozvratníka. Vyskytli se také podnika
tele a továrníci, kteří se snažili
ovlivniti kněze, aby nečetli encykli
ku z kazatelen. Když později vyšla
encyklika Pia XÍ. Qudragesimo
anno, měla v mnoha kruzích také
nepříznivý ohlas. Ba ještě i rozhla
sové projevy Pia XII., zejména jeho
projev ze dne 7. září t. r., setkaly se
leckde s nesouhlasem.
Osm let ve Vatikáne.
P. Masse vypravuje dále, jak se
Zatím co vlády uveřejňovaly roz
F. D. Roosevelt ptal v předvečer své
volby jistého kněze, jakým způso manité oficiální publikace (bílé, žlu
bem by se měl ve svých projevech té, červené a pod. knihy), v nichž
obrátit na katolíky. Kněz mu dopo záměrným výběrem snažily se ospra
ručoval. aby citoval některé části vedlnili svou politiku, Vatikán, kte
sociálních encyklik, ale Roosevelt rý za uplynulé války osvědčil se
(o němž nelze říci, že byl přílišným znovu jako nestranný kritický hlas
konservativcem) odpověděl: „Četl ke všem událostem, neuchýlil se
jsem je. Jsou pro mne příliš revo- k podobnému způsobu. To bude úko
lem historické práce, aby srovnáním
lucionářské.“
všech projevů obou papežů a všech
Autor dodává, že jsou opravdu dokumentu se nad slunce jasněji
revolucionářské, jak možno poznat ukázala mravní nadstranickost apo
z programů politických stran v Ev štolského Stolce. Zatím však vyšly
ropě, které stojí na základech křes- dvě pozoruhodné publikace, které
ťansko-deinokratických. Papež Lev vydávají svědectví o mírovém a
XIII. i Pius XI. odmítali status quo, charitativním díle Pia XI. a Pia Xll.
neboť zdůrazňovali, že kapitalismus, Po knize The Vatican and the War,
hlásající laissezfaire i kapitalismus kterou napsal Camillo Gainfarra,
programující monopolismus odpo přichází kniha zástupce Francie
rují křesťanským zásadám. Encykli u sv. Stolice Francois Charles-Roux,
ky šly ke kořenům celého problé někdejšího vyslance v Praze, na
mu, poněvadž hlásají, že je nutno zvaná Huit ans au Vatikan (Flammasociální řád budovati na principech rion, Paris 1947). Prvá je dílem vy
náboženských a mravních, jako jsou nikajícího publicisty, druhá přináší
důstojnost člověka, jeho práva na pozoruhodnou sbírku diplomatic
slušnou hmotnou existenci a zdraví kých dokumentů. Obě však svědčí
rodiny. Sociální stanovisko papežů o tom. jak z Vatikánu se stále ozý
je zdůrazněno i jejich postojem val hlas, volající po míru, po spra
k soukromému majetku, který je vedlnosti. Obě svědčí o vynikajícím
vyjádřen v názoru, že žádný člověk citu lidskosti obou Veleknězi. Svě
nemá právo používati svého ma dectví francouzského velvyslance
jetku jen ke svému osobnímu pro u Vatikánu nejen odhaluje spra
spěchu, ale má jím sloužiti zájmům vedlivý postoj Vatikánu, ale sou
a potřebám společnosti.
časně také ukazuje, jak tento vyni
Na tyto myšlenky navazuje v Os- kající diplomat dovedl srdečně sposervatore Romano Igino Giordani, lupracovati s oběma papeži. Podává
který vítá uvedený výklad sociál nám obraz Vatikánu během oněch
ních encyklik, a píše: Církev je 8 pohnutých let, zachycuje nám vý
mystické Télo, v němž všichni lidé razně portrét Pia XL, jednání kon— její údy — nežijí jeden každý klave, volbu Eugena Pacelliho v před
jen pro své osobní blaho, nýbrž také večer války i další pohnutý vývoj
v pospolitosti, v jednotě, oživované událostí, opravdu rukou vynikají
toutéž krví Kristovou. Dokud ne cího mistra slova. Ukazuje nám. jak
bude dosaženo této nadpřirozené po nový Velekněz dovedl navázati na
spolitosti, vedené křesťanskou lás dílo svého předchůdce, odhaluje
kou k bližnímu,potud nebude možno nám všechny potíže, s nimiž bylo
dosáhnout výsledků v sociálním ži zápasiti. Proto právem kritika při
votě. totiž abv se sloužilo každému jala i toto dílo s nelíčeným obdi
jako bratru.
vem. Těšíme se, že se dočkáme také

českého vydání tohoto díla. Ukáže
mnohým, kteří se dali svésti pomlu
vami. že to byl právě Vatikán, který
dovedl najít vždy onu cestu, jež
vedla k Pravdě.
Vědomosti našich abiturientů.
V Lidové demokracii (2. XII. 1947)
podává Dr Vladimír Ryšavý zprávu
o zkoušce, které byli podrobeni
nově zapsaní posluchači na vysoké
škole strojního a elektrotechnického
inženýrství při vysokém učení tech
nickém v Praze. Každý kandidát
měl vypočísti tři zcela jednoduché
příklady ze základních partií za 30
minut. Aby se zabránilo opisování,
bylo sestaveno asi 20 skupin po 3
úlohách. Úlohy vyžadovaly jen zna
lost nejzákladnějších pojmů a běž
ného mechanického počítání, takže
je lze pohodlně vypočísti za 13 mi
nut. Z odevzdaných 406 testů nále
želo 214 absolventům reálných gym
nasií; 192 absolventům průmyslo
vých škol, kromě toho zbývalo ještě
9Ó testu cizinců, hlavně Bulharů.
Výsledek klasifikace byl:
reál, gvnin. průmysl.
počet «/o počet %
6
3.1
výborný
25
11.7
velmi dobrý 40
18.7
16
8.3
dobrý
56
26.5
57
19.5
65
59.6
dostatečný
50.5
76
15.0
57 29.7
nedostatečný 28
100.0 192 100.0
214
cizinci
celkem
počet •/o počet
0
51
7.6
0
výborný
9
56
15.8
2.2
velmi dobrý
dobrý
95
23.0
7
7.8
21.1
dostatečný
141
54.7
19
85
62
68.9
nedostatečný
20.9
406 100.0 90 100.0
Z každých 58 abiturientů reálného
gymnasia, kteří měli na maturitním
vysvědčení z matematiky aspoň do
statečnou, 5 projevilo naprosto ne
dostatečnou znalost základu mate
matiky! Neumějí řešit kvadratickou
rovnici, počítati se zlomky, mocni
nami a odmocninami (kvarta, kvin
ta), nedovedou logaritmovati, ne
znají základů trigonometrie (sexta),
binomickou poučku, ani základy
analytické geometrie (septima). Mno
zí odevzdali vůbec čistý papír, u dru
hých se jevily kardinální chyby.
S hlediska školy technické však
ani abiturienti s testem dostatečným
neměli u maturity dostati z mate
matiky dostatečnou, protože se
zmohli v testu za 30 minut na jedi
ný příklad a druhých základních
věcí neznají. Pak je nutno konstatovati, že45.3°/o abiturientii neovlá
dá základů matematiky, t. j. ze 39
abiturientů 17! Na průmyslových
školách je výsledek ještě horší, ne
boť nevyhovuje 69.5°/o, t. j. více než
dvě třetiny abiturientů. Z matema
tiky ovšem nematurují, ale mají
přístup na vysokou školu technic
kou. A tak vidíme, že celkem 55.6°/o
nových posluchačů techniky je svá
děno na životní dráhu, ke které ne
mají nutných předpokladů.

Misie.
Sbírejte na misie upotřebené poštovní známky a
staniol! Vykonáte tím dobrý skutek a usnadníte práci
misionářům.
Vezměte si příklad z Junáků-studentů arcibiskup
ského semináře v Kroměříži, kteří za šk. r. 1945/46 a
1946/47 sebrali 506.500 známek!
Známky však nesmí být poškozené! Dotazy, známky
a staniol posílejte na adresu: Misijní akce, Hradec
Králové, Borromaeum, Brynychovo nábř. 556.

Laudate Dominum in hymnis et canficis.
Moravan — sbor katolických akademiků plní úspěšné tuto výzvu žalmu. Pražský koncert dne 3. prosince
t. r. prokázal zdatnost, ukázněnost a uměleckou výši
tohoto mladého uměleckého tělesa.
Ústředí katolického studentstva vyjadřuje dík všem
obětavým členům sboru a především sbormistru prof.
J. Veselkovi za to, že prokazují uměleckou zdatnost
katolického studentstva, která pramení z vnitřní síly
Slova, jež zjevilo s Pravdou a Láskou i Krásu.
Obzvláště všeobecně známé sbory Utonulá. Skřivá
nek a Rolnická nad pochyby jasně dosvědčily, že
interpretace i produkce podložená osobním poměrem
ke zdroji vší krásy — Bohu — spolu s technickou vy
spělostí dovede prozářit věci známé zvláštním odstí
nem tónů, jinde neslýchaných. Jaký rozdíl životnosti
tohoto přednesu proti šablonovitosti interpretace mno
hých representačních těles! Zdá se, že právě prof.
Veselka nezůstává jen věrným tradici Váchově, nýbrž
dotváří, domýšlí, vede vpřed. A to právě potřebuje
náš sborový zpěv.
A tu několik vět z kritik denních listů:
Svobodné noviny: Excellenter, Moravane. Mo
ravan zpívá ušlechtile, bezpečně intonuje, výborně,
ovšem zpaměti ovládá tónovou látku, i přednes, jenž
je pevný, vřelý i zase hebký.

Práce: Moravan si nás získal. Jen hluboký hudeb
ní cit, nesmírná láska ke zpěvu, bratrská soudržnost
a obětavost, neúmorná píle a výsostné nadaný, proni
kavě bystrý a svědomitý sbormistr J. Veselka mohly
za pouhé dva roky vytvořit tak dokonale krásné tě
leso vrcholné kultury pěvecké.
Svobodné Slovo: Před námi stojí osmdesát mla
dých inteligentních mužů, osmdesát ukázněných pěv
ců. osmdesát skvěle školených sborových hlasů —
mohutné těleso, schopné vyzpívat mystérium i slávu
církve Vítězné, soucit, poesii, modlitbu, sen i vzlet
sborů českých ve velkolepém slohu... Za to díky
prof. Veselkovi.
Lidová Demokracie: Pronikavý úspěch Mora
vana. Jen nezměrný idealismus podložený ryzími
mravními hodnotami dovede dělat divý ... Duší sboru
je nenápadný, neokázalý dirigent prof. J. Veselka,
jenž dovede proniknout do skladebného uspořádání
sborů ...
Jest nutné pochopit vnitřní ústrojenství Moravana
a morální sílu, jež v krátké době učinila z moravských
katolických akademiků těleso, o jehož významu bylo
by ještě předčasné psát.
A my děkujeme i blahopřejeme.
ÚKS.

Mnoho mluví, málo myslí.
Pořekadlo staré a osvědčené. Osvědčilo se i v pří
padě žáka K., který, dle vyprávění „Kde je třídní
kniha“ v 2. č. „Üsvitu“, odklidil třídní knihu. Ne
snesl nepochlubit se kamarádům a tak vyšla prav
da najevo... Doufám, že tazatelé jsou tímto vy
světlením spokojeni.
ale

RUKAVICE NA SVATÉM KOPEČKU U OLOMOUCE
se konají o pololetních prázdninách
exercicie:

BANDÁŽE

30. ledna až 4. února 1948

studenti vyšších tříd,
4. února až 8. února 1948
studentky vyšších tříd.

Poplatek Kčs 180.—; přihlášeným bude po
skytnuta sleva. Potravinové lístky (nebo naturálie odpovídající přídělu na čtyři dny).
Vezměte si s sebou zpěvník.

ZNOJMO
Stalinovo nám. 20

