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VÝCHOVNÝ ČASOPIS
PRO KATOLICKOU STUDUJÍCÍ MLÁDEŽ

ÚSVIT

VÝCHOVNÝ ČASOPIS PRO KATOLICKOU STUDUJÍCÍ MLÁDEŽ
Vychází měsíčně kromě škol
ních prázdnin. Studentská cenu
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 poeßie na
adresu prof. Jaroslav Vrána.
Brno 23, Kohoutovice 196.

Uzávěrka vždy
měsíce.

10. každého

A obr. na lit. straně?
Okno

d

kapli ..Matky Unie"

K obrázkům na 112. str. minulého čísla: Záběry z Poitiers. (Zleva.) Kostel
Notrě Dame le Grande, fasáda. XII. stol. Justiční palác a věž Maubergeron:
vnitřek kláštera. 4. stol.: Hotel Fumé 15. stol., nyní fakulta.

Není rozdílu mezi uměním mladých a starých, mezi krásou vytvořenou ve
velkoměstech a na kopanicích. Odlišný znak mezi nimi by se nám podařilo
postihnouti asi obtížněji než mezi jablky jednoho druhu, uzrálých na stro
mech z téhož semene. To je to! Znaky umění, znaky lidí, kteří ovoce pěstují
nebo kradou, skuteční sadaři a zloději. Sadaři mladí, nezkušení, ale odvážní
a sadaři staří, ale pohodlní. Jací jste vy, nebo jakými se chcete státi?
Vím to: stále mladými, zkušenými a odvážnými. Přeji vám to, nepochybujte
o tom! Jen neříkejte, že časopis není pro vás! Mladí se učí a starší omlazují!
Eros? Inspirace tohoto druhu muže v budoucnosti pominout, až Vaše opo
jení vyprchá. Ale obraznost Vás může zachrániti. (V. S.) Nemá-li báseň
myšlenky, očekáváme od ni hudebnost, nemá-li hudebnosti. ptáme se po
obraznosti, a není-li v ní ani této? Zbývá struska. Z ní někdy je možné bu
dovat znovu, raději prózou! Kdo se modlí z celé své duše prózou, stává se
bezděky básníkem. Tu poslední uveřejníme. (F. K.) Redukovaný „Úsměv"
též. Pohádka má pěkný začátek, ale to je málo. Motiv je rozveden nešťastně.
V ..Rozloučení“ jeden příslib: „Cesta se svíjí pod rukama polí“. (Jarka.) Máte
pěknou představu o podzimu i mrtvých stromech, jen více smělosti a méně
úzkostlivosti. Přeji Vám to pro příště! (P. Z.) Básník prožívá kouzlo pohádek
stále! (M. S.) Správně, jako ve škole: „Stopu“ přepište do řádků prozaických!
Zůstane pěknou básní v próze! (J. N.) 1 Vaše „Pohřební píseň“ je próza — více
skromnosti! O váze a jejích střepech, to pěkné, ten konec o větru, letícím
vysoko „s troskami, kde zabroušené hrany se lesknou jak oči snu“. Nevzdá
vejte se — a nezapomeňte skloňovat zájmena! (B. S. K.) Více sebekritiky!
Mnoho a mnoho se musíte učit, zvláště o tak primitivních předpokladech
veršové techniky, jako jsou rytmická kóia! Rytmické kolon nesmíme ani ve
volné básni trhat do dvou řádků! Škoda! (V. K.) V baladě rozum ubil poesii
a zůstalo jen schema. (V.) Myslet na slunce, srdce — a zpívat! (A. P.) Památ
níkové říkání v Úsvitu neuveřejňujeme. Pravda, „silon jen ten. kdo víru má“,
jen se pokuste na thema méně obvyklé! (L. K.) V posledních zásilkách jste
šel na toho ..podlého básníka“ příliš zostra! Začínáte naturalisticky, ponechal
jsem ze všech jen „Nevidíš“. Fotografie „bílého kouzlu chudoby" je pěkná.
(L. K.) Jen „Stesk“. (V. V.) Pokusy veršové nejsou hodnotné, prózy uveřej
níme. (Evžen K.) Nejlepší ze zásilky je „Lidský život", ule poesie to není.
„Mizící v dáli hlas?“ To nestačí. Více vzruchu je v nezřetelném „Dopise“.
Aforismy nejsou osobité. (L. R.) Mám ještě starší Vaše verše a lepši než po
slední! Abstraktní themata vyjadřujte obrazy konkrétními! (R. T.) Sem tam
pěkný obraz, ale násilné! (M. P.) Jen „Reminisci“. (Z. R.) Ano, dobrou satiru
postrádáme, jen se do ní dejte a všimněte si, že Úsvit je především časopisem
Vaším, čtou jej též přirozeně nadějní středoškoláci. (P. Muratov.) lam. kde
není ufektace. tam se daří vyznání opravdu písňové — až na ty pravopisné
chyby! (j. Z.) Tentokrát'je slovní výraz lepší než kresebný a barevný, a to
je chybu, jde-li Vám více o. obraz než o slovo. Ale myšlenka v tom je, a své
rázná! (Jí. M. D.) Jenrpozor všichni: nemyslete, že spisovatelem je ten. kdo
napíšp něco nesrozumitelného. To je základní omyl mladých debutantů, publi
kujících nebo chystajících se publikovat knižně. Není pochyby, že ztrosko
tají,— 10. I. 1948.
J. V.

na Velehradě
od arch. Madhnayera.

1. února 1948. — Majitel a vydavatel Ordinuriát diecése brněnské, Brno-Petrov. — Vytiskl Typos-Brno.
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kenauer. — Technicky vede Jindřich Němec. — Novinová sazba povolena řed. pošt a telegr. v Brně, čj. IA4-2370-0:119.893. — Administrace ÚSVITU. Brno. Běhounská - Typos. — Účet poštovní spořitelny č. 116.526.
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Závody MILO
národní podnik

Zmť\
\JK/

OLOMOUC
V DOMÁCNOSTI

V ŽIVNOSTI
V PRŮMYSLU

Margarin, mýdla,
mýdlové prášky,

hoicice, ocet

j ■ ■j ■ ■
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LOj

národní podnik olomojjc

Průmysl papírových výrobků
R Dlouhý a >pol.

Brno, Vranovská 18 - Továrna Brno, Husovská 4. - Tel. I 1.799

Sešit REKORD
STAROBRNĚNSKÁ MLÉKÁRNA

nepovolí — nepárá se
je nejtrvanlivější, vyrábí

R SUBRT, Brno

BRNO • VÁCLAVSKÁ 14’16

Jana Straková
výroba deštníků

Kostelní okna v každém provedení

dodává

JAN

ŘÍHA

umělé a staveb, sklenářství
BRNO

Bratislavská 26-28
Telefon 19.353

BRNO, Koněvova 3 (Vídeňská)

Telefon 13.589

Speciální závod
pro PREISOVY krytiny

Štěpán D obrovolný
BRNO, Červený kopec 628
Telefon 10.655

BARVÍC a NOVOTNÝ • knihkupectví • BRNO

PRVNÍ VIZOVICKÁ
PÁLENICE

KARLA SINGRA
VIZOVICE
Založeno 1812

národní sprava

FRANT. KOZLOVSKY

Továrna nä poživatiny

j.

Šedivý

zlíň

SIEGLOVÄ A SPOL.

pánský a dámský krejčí

Zlín, Stefánikova

2527

FRANT. KOHOUTEK

dámské oděvy

průmysl obuvi

Zlín - Telefon 2797

ZLÍN - MORAVA

S/r is

FR. NOVAK, ZLÍN

JOSEF ČERVINKA
továrna na obuv

TOVÁRNA NA OBUV

ZLÍN
•

„tfiro"

FRANTIŠKA BATIKOVÁ

ARNOŠT JIROUSEK

továrna obuvi
a speciální výroba cviček

továrna obuvi

ZLÍN

ZLÍN

KAREL SUCHY
velkoobchod potravinami,
poživatiny

V
•

Zlín, Stalinova - Telefon 2987
Zadáno 0. Zlín

NOVOSAD A SPOL.
módní dům

ZLÍN - TELEFON ČÍS. 2172

•

Maric Janáčková:
Muinlava (Krkonoše).

Dr. S. M. Brailo:

Co fi dá víra?
Nejkrásnější u mladých lidí je touha po vel
kém. ušlechtilém. Chtějí ze svého života učiniti
něco velkého. Už děti si přejí být tím, co se jim
jeví jako velké a vznešené. A nemůže nikdo na
bídnout mladému člověku nic vznešenějšího,
krásnějšího a vyššího, než nabízí Kristus.
Ovšem, když zúžíme křesťanství na několik
pouček přirozené ethiky, skutečnost několika
literátů hlásících se ke křesťanství, nebo jen na
zájmy sociální a sociologické, nezachytíme ty,
kteří chtějí mnoho. Tohle všechno i pohané mají.
Kristus dává více, ale také chce více. A tím, oč
více chce, tím piávě více dává mladým lidem,
toužícím po velkém cíli.
Dokonale se mýlí ti. kdo učesávají křesťan
ství, kdo zamlouvají absolutní požadavky křes
ťanství. Je pravda, že křesťanství není podmraěeným puritánstvím a farizejským hledáním
vnější korektnosti. Když zakazuje a co zaka
zuje, zakazuje to pro velké cíle, aby se člověk
osvobodil vnitřně i zevně od toho, co ho snižu je,
spoutává, sráží, co mu dává spokojit se s má
lem. se zdánlivým dobrem nebo štěstím . .. Ale
zároveň s tím osvobozováním od nedostatečného,
nedůstojného a proto ohrožujícího velikost člo
věka jde výzva Kristova, abychom se snažili
o podobnou dokonalost, jakou má náš Otec. To
je onen nový život, který nám Kristus přinesl,
abys měl tak Boha za střed svého celého života,
jako on je sám sobě středem, abys žil jeho nej
hlubší pravdou a naplňoval se jeho štěstím,
které má sám v sobě jako Dobro samo.
Bůh chce mít člověka pro sebe, ale obdaro
vaným je tu člověk. To je obohacení člověka,

že smí žít z Boha, v důvěrném přátelství s ním,
z životného spojení s ním.
Tak je člověku otevřena neskončená možnost,
protože se tu nikdy nedobere Božího daru,
nikdy dokonale neobeime Boha, nikdy ho tak
nepronikne, nikdy se mu tak nepřiblíží, že by
nemohl vystoupit ještě dále. Proto křesťan ne
stárne, nýbrž zraje. Ve fysickém životě roste,
dorůstá, sestupuje, nutně — v duchovním ži
votě stále roste a nikdy nemusí, protože nemá
sestupovati s výše. Stále může ještě víc se Bohu
přibližovat a podobat, jemu stále lépe rozumět,
pro bližní z jeho plnosti a lásky stále více dob
rého dělat! Tak má křesťan stále co dávat, stále
se doplňovat a znovu a stále více dávat, jako
Bůh všechny obšťastňuje.
Křesťanství ukazuje, vlévá a vychovává
ctnosti pro každou životní okolnost, aby Boží
dokonalost, která je dokonalou jednotou
v Bohu, zachytila a proměňovala naši mnoho
tvárnost, mnohost potřeb, ale také mnohost mož
ností. V ničem není člověk opuštěn, v žádné ži
votní situaci není bez přetvářející Boží pomoci.
1 odpuštění Boží je životné. Neznamená jen
smazání vin. nýbrž sílu zvedající k lepšímu ži
votu. vystříhajícímu se těch vin, ale zároveň
také naplňujícímu se novými hodnotami.
Takhle to říkám mladým: Ne, ty nesmíš,
nebo musíš, nýbrž ty smíš se modlit, to jest,
přivinout se k Bohu, ty smíš se připodobňovat
Bohu, jít za Kristem k vrcholu mravnosti, které
říkáme svatost. To je štěstí pro tebe, že nemu
síš hřešit, že se nemusíš spokojit s přízem
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ním cílem, že nemusíš být žížalou, nýbrž orlí
kem královským a třeba až mystickým! Za
tohle se dá žít. očišťovat se, to jest, osvobozovat
se od malých cílů a domnělého štěstí, za to se

hodí obětovat nižší, které tě odvádí od Božích,
věčných, nekonečných obzorů. Nic a nikdo ne
může dát více tvému mládí a jeho vzpínání po
velkém.

Dr R. M. Dacík:

Různá prostředí a jak v nich působit
Mluvím-li nyní o některých prostředích, ve
kterých je třeba uplatňovat zásady o apoštol
ské práci, mám na mysli prostředí dnešního stu
denta. Thema je velmi obsáhlé, protože o kaž
dém z těchto prostředí by bylo možno zavěsti
velkou rozpravu. Ukážu proto jen stručně, jak
v rozmanitých prostředích a situacích má stu
dent, průkopník SK A, uplatňovat zásady
o apoštolské práci.

Rodina.

První pole apoštolátu každého křesťana je ro
dina. Čím je nám kdo blíže krví, příbuzenský
mi svazky, tím větší láskou jsme mu povinni.
Nejhlubší výraz lásky však je ve snaze přivést i
toho, jehož milujeme, blíž k Pánu Bohu. Nemů
žeme být proto lhostejní k tomu, zda naše nejbližší prostředí, členové rodiny, s nimiž nás
pojí jednota krve, žije s Bohem nebo bez Boha.
Dnes nejsou žádnou vzácností případy, kdy ro
diče jdou zcela jinou cestou než děti. A stejně
bývají navzájem odlišné cesty sourozenců. Je
proto svátou povinností těch, kdo žijí v tako
vých poměrech, aby svůj apoštolát začínali
u těch, kteří jsou jim nejblíže.
Je však nutné hned poznamenat, že nikde
není třeba v apoštolské práci tolik jemnosti a
taktu, jako právě v prostředí rodinném. Apo
štolát v rodinném prostředí bývá nejtěžší. A jak
zkušenosti ukazují, je v něm třeba především
mnoho trpělivé modlitby a dobrého příkladu.
Nikde není člověk tak dobře znám jako ve
svém rodinném prostředí. Všichni členové ro
diny znají navzájem své chyby a nedostatky.
Běda apoštolu, jemuž musejí vytýkat, že jeho
vlastní život není shodný s jeho slovy! Zvláště
v případech, kdy dítě chce působit na své ro
diče. je třeba jemného taktu. Je tu třeba přede
vším se modlit za rodiče a vyčkat vhodnou
chvilku, ve které snad bude moci také slovem
pomoci k duchovnímu životu těm. od nichž má
život tělesný.
Kamarádi.

Student žije mezi studenty. Vedle rodiny jsou
to kamarádi ze školy, se kterými se neustále
stýká. Jakým směrem se ponese jeho apoštol
ské působení a jaké jsou jeho předpoklady?
Především chce-li student účinně působit na
své kamarády, musí být dobrým kamarádem
— a studentka dobrou kamarádkou. (Konkrétně
to vylíčil Jitzovský v románu Hrdá srdce a
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Pecka v Kamarádce.) Proč si nás ten či onen
člověk získává a proč je nám druhý nesympa
tický? Jistě že tu může být mnoho důvodů, ale
všechny můžeme shrnout v jeden: dobrý člověk
přitahuje, špatný charakter odpuzuje.
Student, který chce být apoštolem, musí být
nejdříve správným chlapcem, a studentka, která
chce být apoštolkou. musí být nejdříve dobrou
dívkou. Tu je ve skutečnosti tajemství působení
na druhé. Chcete někoho získat pro dobrou
myšlenku? Buďte dobří. Chcete důvěru dru
hých? Buďte charakterní. Chcete přitahovat
druhé, abyste je mohli vést k Bohu? Buďte plni
svaté touhy po rozmnožení Kristova království
na zemi.
Apoštol musí být člověk sympatický. Být
sympatickým v běžném smyslu slova znamená
líbit se. Líbit se může člověk všeličím. Jeden
se líbí proto, že umí druhé dobře bavit, druhý
se líbí svými zkušenostmi a vědomostmi, jeden
se líbí svým zevnějškem, druhý vlastnostmi
ducha. Jistě že apoštol se musí líbit především
vlastnostmi ducha, ale všech ostatních vlast
ností. které jej mohou učinit sympatickým,
muže s prospěchem využít pro nadpřirozené
cíle apoštolátu. Řekneme-li proto, že apoštolská
duše musí být sympatická, řekneme zároveň,
že nesmí mít nic, co činí lidi nesympatickými.
A tak bychom si mohli vypočítat řadu všeli
jakých vlastností, které činí člověka nesympa
tickým. Připomenu alespoň některé: přílišná
uzavřenost, nelaskavost, neochota k pomoci dru
hému. hašteřivost, lpění na vlastním mínění,
sobeckost, mnohdy i takové vnější nedostatky,
jako je neupravenost. zanedbanost zevnějšku,
pak nezájem o věci, které se týkají druhých,
přílišná strohost v názorech, která se nesnaží
pochopit situaci, odsuzování druhých a řada ji
ných vlastností. Stačí, abychom si uvědomili,
proč jsou nám jiní lidé nesympatičtí, a uvidíme
snadno, čeho se musíme snadno vystříhat, aby
chom nebyli nesympatičtí my sami svému okolí.
Člověk opravdu milý má zpravidla otevřenou
bránu do srdce těch, se kterými se stýká.
A nyní jde o to, aby této příležitosti používal
a vcházel do jejich srdce. Člověk opravdu milý
a proto sympatický, jak říkám, bude mít zpra
vidla také jistý takt v jednání a proto bude
vcházet do srdce druhých tak, aby byl přijí
mán s ochotou a láskou. Jestliže je kde jaké
koliv násilí bezúčelné a dokonce škodlivé, je
to právě ve věci apoštolátu. Je třeba se vystří
hat oné methody v získávání druhých křesťan

ským zásadám, kterou kdosi nazval výstižně
»methodou tahací«. Je nutné, aby ten, koho
chceme získat, se sám rozhodoval pod jemným
vlivem, kterým na něho působíme. Každý apo
štol si musí být stále vědom toho, že je pouze
nástrojem Ducha svátého a že jen Boží milost
může změnit lidskou duši.
Dobrý kamarád s duchem apoštolským vy
užívá pak všech příležitostí k tomu, aby pro
spěl svým druhům. Získal si je svým vystupo
váním. svou vnitřní jistotou, čistotou v úmyslu
a v činu, zkrátka celým svým jednáním, ale ne
chce je mít pro sebe. Přitáhli je-li druhé, nepři
tahuje je proto, aby byli jeho. Chce je pro Boha.
A proto se snaží o to, aby mu opravdu patřili,
zvláště tehdv. když ví. že jsou daleko od něho.
Prostředí vlažných katolíků.

Náš národ zůstává ve své většině katolický,
a proto studentský apoštol žije zpravidla v pro
středí katolickém. Ale toto prostředí katolické
bývá nejčastěji prostředí vlažných katolíků.
Stupně vlažnosti jsou rozličné, jak nám ukazuje
denní zkušenost, od vlažnosti matrikových ka
tolíků, až k těm. kteří jakž takž konají alespoň
nejdůležitější náboženské povinnosti. Jak si
bude v tomto prostředí počínat průkopník
SK A?
Především chce-li zapalovat druhé, musí nej
dříve sám hořet, chce-li z vlažných učinit křes
ťany horlivé, musí nejdříve sám býti horlivý,
lo je věc zcela samozřejmá. Chce-li druhé na
bádat k častějšímu přijímání svátých svá
tostí, které jsou pramenem hlubšího nábožen
ského života, musí sám být často u Stolu Páně.
( hce-li učit druhé životu s Bohem, musí sám
vědět, co to znamená klid v Bohu a s Bohem.
Chce-li vést k účinné lásce blíženské, musí ji
sám pěstovat. Chce-li získat druhé pro apošto
lát, tento plod vnitřního života, musí vynikat
horlivostí o spásu duší. Pak nebude muset vždy
ani mnoho mluvit, protože jeho vlastní život
bude pro vlažné stálým kázáním.
Může se však stát, že jeho prostředí vlažných
katolíku bude hluché a slepé pro každý dobrý
příklad. Bývá tomu tak velmi často. Pak bude
třeba, aby se řídil slovy sv. Pavla Timotheovi:
"Zapřísahám tě před Bohem a Ježíšem Kristem,
jenž bude soudit živé i mrtvé: hlásej slovo, na
léhej včas i nevčas, usvědčuj, přimlouvej, kárej,
se vší trpělivostí a moudrostí!« (FT. list, 4.) limothej bvl biskup a proto bylo jeho povin
ností jednat způsobem, který mu naznačil sv.
Pavel. Průkopník KA není sice biskup, ale má
účast v apoštolátu, který byl svěřen biskupům.
Musí proto slyšet tato slova sv. Pavla a musí je
podle okolností, v nichž žije, uskutečňovat i on.
Vlažní katolíci jsou mnohdy ve svém postoji
k milosti Boží podobni nádobě, která je sice na
dešti, ale dnem vzhůru, takže nezachytí ani
kapku vody. Slyší často tolik dobrého, vidí
tolik dobrých příkladu, ale lo všechno se jich

nedotkne. Je proto třeba naléhat včas i nevčas
— i když se vší trpělivostí a moudrostí. V těchto
slovech sv. Pavla je vyjádřen celý methodický
postup v těchto okolnostech: Slovy naléhej včas
i nevčas je naznačeno, že v případě vlažných
katolíků je třeba mluvit otevřeně o povin
nostech. které na sebe vzali svátým křtem a pří
slušností k ( írkvi. Co čeká po smrti toho, kdo
ví o bohatství skrytém v jeho víře, a nijak z něho
netěží? Jaký bude jeho soud, když nevyužije
hřiven, kterých se mu dostalo milostí přísluš
nosti k Církvi Kristově? Tu je třeba naléhat
a ukazovat jasně, jaké jsou důsledky přijatého
křesťanství, neboť, jak řekl Kristus, komu bylo
mnoho dáno, od toho se bude také mnoho poža
dovat. Praví-li však nakonec sv. Pavel, že se má
toto působení dít s trpělivostí a moudrostí, chce
říci, že i tu je třeba taktu, abychom nevhodným
zásahem nebyli příčinou ještě většího odcizení
duše Bohu.
Prostředí nevěrecké.

Není to dnes případ vzácný, když žije kato
lický student v prostředí více nebo méně nevěreckém. Nevěrci bývají dvojího druhu. Jedni
jsou sice příslušníky nějakého vyznání, ale ve
skutečnosti jsou nevěřící a příslušníky některé
náboženské společnosti jsou jen z jakési setrvač
nosti. Druzí pak jsou i bez vyznání i bez jaké
koliv víry. Mám nyní na mysli obojí. Toto pro
středí je nepochybně mnohem obtížnější, než
prostředí vlažnvch katolíků, protože se tu nemá
člověk o co zachytit. Přirozená, laická morálka,
kterou se takovýto nevěřící spravuje, mu oby
čejně vyhovuje a dostačuje, takže nemá něja
kých vyšších tužeb. A nemá-li vyšších aspirací,
je-li zcela ponořen v pozemské, materiální
zájmy, nemá pochopení pro duchové hodnoty,
jakými je náboženství, věčnost, život podle
evangelia.
Jak si počínal v takových okolnostech? —
Pokusím se podat jakýsi návod v několika po
známkách.
Případy, kdy máme co dělat s člověkem ne
věřícím. nejsou stejné. Proto také nemůžeme
jednat se všemi stejným způsobem. Má-li nevě
řící zájem o duchovní hodnoty a je-li v jeho
duši alespoň nějaký neklid, pak můžeme vy
cházet z této skutečnosti. Pomocí zájmu o du
chovní hodnoty, které budeme jen podporovat,
pokusíme se pozvolna dostat až k nejduchov
nějším hodnotám, jako je Bulí. duše, věčnost,
a pomocí těchto počátečních pojmu budeme
usilovat o to. abychom se dostali k pojmu nábo
ženství. zjevení. Kristus. Církev. A pak přijde
všechno ostatní, hlavně život podle evangelia.
Bude-li v duši tohoto člověka jistý neklid, jakési
hledání, nejistota v otázkách světového názoru,
lmde nám tento neklid a nejistota k prospěchu,
neboť tam. kde člověk hledá, je vždy možno
ukazovat cestu.
Mnohem těžší je případ, kdy v duši člověka
nevěřícího není naprosto žádného neklidu. kd\
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nemá zájmu o otázky náboženského rázu, kdy.
je zcela spokojeny se svým názorem na život
bez Boha a věčnosti. Budete-li mu mluvit o ná
boženských otázkách, vyslechne vás s veškerou
slušností, tak asi jako pohané vyslechli sv.
Pavla, když mluvil v Athénách na agoře, a
řekne vám s usměvavým klidem člověka, jehož
myšlenky jsou zcela jinde: audiemus te de hoc
iterum (Sk. 17, 32). V takovém případě zbývá
jen trpělivá modlitba, protože tu je třeba velmi
silného zásahu milosti Boží.
Netřeba poznamenávat, že v prostředí nevěreckém je třeba zvlášť důrazně ukazovat vlast
ním příkladem, že křesťanství je stále živé, že
odpovídá na všechny otázky i dnešního člově
ka, že uspokojivě řeší všechny moderní problé
my. Tím současně odstraňujeme nános před
sudků a připravujeme cestu milosti. Vždy hle
díme se opřít o to, co nevěřící uznává, a odtud
pak postupujeme dále ve výkladu křesťan
ských zásad. Velmi prospěje, podaří-li se nám
dostat člověka nevěřícího do sympatické společ
nosti katolické, kde by poznal, jak možno zása
dy Kristova evangelia uskutečňovat v životě.

Prostřed i jinouěrecké.

Nebývá to sice tak často, ale občas se vysky
tují případy, kdy katolický student se pohy
buje mezi kamarády jiného vyznání — mezi
protestanty, českými bratry, příslušníky církve
československé a jinými. Mám na mysli jino
věrce opravdu věřící a žijící podle náboženské
ho přesvědčení. Má se katolický student snažit
o to, aby působil apoštolsky i na tyto věřící
jinověrce? — Jistě že ano. Předně proto, že jeho
povinností je být apoštolsky činným všude a
v každém prostředí, a pak také proto, že je si
vědom katolického učení o C írkvi, která je je
dinou cestou spásy, (je třeba, aby rozuměl
správně dogmatu o saniospasitelnosti C írkve.
Viz Braito. ( írkev, str. 310 n.: Dacík. Bůh v Je
žíši Kristu. 102 n.) K tomuto apoštolátu mezi
jinověrci řekl bych několik poznámek.
Především je třeba, abychom dokazovali pra
vost Kristova učení v Církvi a správnost kato
lického výkladu evangelia poctivým životem,
neboť nejednou se nekatolíci, zvláště mnozí
protestanté pohoršují nad hříchy katolíků.
Víme ze zkušenosti, že život věřících protestan
tů odpovídá často velmi dokonale jejich víře.

To musejí vidět i u nás. chceme-li vůbec na ně
působit.
Východiskem rozmluv může být jen Písmo.
To je nám společné. Kamenem úrazu je Církev
a její historie. A tu je si třeba říci: nevyznám-li
se v otázkách Písma, Církve a její historie lépe
než ten, s nímž chci rozmlouvat, pak raději
mlčím. Jinak bych mohl jen uškodit katolické
věci, když bych nedovedl odpovědět na jejich
námitky proti Církvi, tradici a jiným otázkám
theologickým. Katolický student, zvláště prů
kopník Katolické akce by se měl vyznat alespoň
na tolik v běžné theologické literatuře, aby
v takovém případě mohl svému kamarádu nebo
tomu jinověrci, jemuž nedovede náležitě odpo
vědět na jeho námitku, dát do rukou přísluš
nou knihu. A nemá-li takovou knihu a neví,
kde by si ji opatřil, pak půjde k svému profe
soru náboženství nebo jinému knězi a poradí se
ho, jak si má počínat, požádá ho o půjčení pří
slušné literatury nebo přivede svého kamaráda,
bude-li s ním už tak daleko, ke knězi, abv do
konal. co bylo s pomocí Boží započato.
Je třeba ještě poznamenat, že v nábožen
ských rozmluvách s jinověrci — a konečně
stejně i s lidmi nevěřícími, jejichž světový ná
zor stojí na pouhých zásadách filosofických —
musíme zachovat vždy veškeru vážnost. Nikdy
nesmíme užívat ironie, nesmíme se vysmíval
jejich názorům, i když vidíme, že jsou zřejmě ne
správné. nesmíme užívat silných slov, odsuzu
jících jejich mínění. Proto s vážnosti řešíme
i takové problémy, které za řešení objektivně
nestojí, jen abychom se jich nemile nedotkli a
tím si je neodradili. Nikdy nemluvíme s po
hrdáním před nimi o těch osobnostech, které
jsou velké v jejich očích, nýbrž věcně a klidně
a se snahou o největší možnou objektivnost po
dáváme kritiku toho, co pokládáme za nespráv
né. A i s touto kritikou nespěcháme. Vždy jen
tolik, kolik je ten druhý schopen snésti. Práce
kvapná, málo platná. Nesmíme chtít, aby se
přes noc obrátil člověk, který léta měl jiné ná
zory. Pravda se musí do jeho duše dostat po
zvolna. musí prokvasit jeho myšlení a proto se
musí podávat v takových dávkách, jaké může
snésti. Přílišná dávka by jej mohla zničit.
A nezapomínejme nikdy, že debatou ještě
nikdo nebyl uveden na cestu spásy. Je to mi
lost, která zachraňuje. Debata je pouze nástroj.
A proto ji musíme stále doprovázet modlitbou
svou a třebas i modlibou druhveh.

Předplatné buduje, předplatné tiskne a čeká!
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At žije škola!
Avšak všimněme si pvmnasia. „Gymnasium posky
tuje vyšší obecné vzdělání, prohloubené podle schop
ností žákových v oboru kulturních, sociálních, pří
rodních a technických znalostí...“ (§ 49. odst. 1). Vyšší
vzdělání může mít každý, ale jeho hloubku určují
vlohv. Známka bude hodnocením vzdělání s ohledem
na vlohy, které si profesor odhadne. Profesor k žákovi
M.: ..Umíte sice všech 15 slovíček, které jste umět
měli. Vy jste však hoch velice nadaný a měl byste
rich znát ještě navíc aspoň pět. Tedy vzhledem k va
ším vlohám, je vaše znalost slovíček jen dostatečná.“
K žákovi N.: „U vás se o vlohách vůbec nedá mluvit.
Tak neinteligentního hocha jsem ještě neviděl. Z 15
slovíček jich umíte dokonce deset. To už je opravdu
hodné podivu. Máte výbornou, posaďte se.“
Smějete se? Proč? Tak bv asi měla vypadat dife
rencovanost na jednotné škole, kde po těch schopněj
ších se toho žádá více. Nebude žádným paradoxem,
když studenti nadaní budou mít horší známky než
studenti, blízcí třeba imbecilitě. Je sice pravdou, že
k takovým extrémům bv asi v jedné třídě nedošlo.
To bv však nebvlo zásluhou školy samé, nýbrž zá
sluhou profesorů, nepropadlých dosud davovému
myšlení. (A než by přišlo k tomu, že by měli vyučovat
profesoři, kteří studovali na jednotné škole, prodělala
by škola již dávno reformu další.) Přesně tak. jak ie
výše uvedeno, by to vypadalo tam. kde by bylo tříd
více. Žáci nadaní by byli v třídě jedné, nenadaní
v druhé. A protože známkování je poměrné a závisí
na průměru té které třídy, bvli by ve třídě první nej
horší žáci lepší nežli nejlepší žáci třídy druhé.
Když za války přišlo jednou na gymnasia nařízení,
že 3O°/o hochů a 4O°/o dívek nemůže postoupit z kvarty
do kvinty, hlásili se někteří hoši našeho ústavu, kteří
měli horší průměr a nemohli postoupit, do průmvslovky. Nepřijali je. protože každý měl spoustu čtyřek.
Vstoupili tedy milí studenti na měšfanku (do kursu),
celý rok nic nedělali a na konci roku měli všichni
samé jedničky, snad s výjimkou jednoho či dvou,
kteří měli asi dvě dvojky. Byl zde rozdíl gymnasia
a měšfanky. Škola jednotná jej odklizuje a protože si
sotva kdo bude moci dovolit nechat propadat půl tří
dy, nezbude, než dělit žákv na nadané a méně nadané
a známkovat je každé zvlášť. Známka pak samozřejmě
nikomu nic nepoví, a do značné míry bude oprávněné
heslo: Jednotná škola — budoucnost hlupáků.

*
Je jisté, že mnohé naše měšfanky mají prabídnou
úroveň. Uvedu dva příklady z jedné měšfanky. kde
mně byly poměry známy: Česká školní úloha se píše
takto: Pan učitel v pondělí řekne: „V pátek budeme
psát úlohu. Nadpis bude: Jak jsem prožil prázdniny.“
Ve středu donesou všichni žáci doma vypracované
úlohy „Jak jsem prožil prázdniny“ a dají je panu
učiteli. Ten je opraví a ve čtvrtek žákům vrátí. V pá
tek se píše školní úloha, kterou žáci opisují z opra
vených předloh. Ruská školní úloha — překlad: Pan
učitel řekne: „Zítra budeme psát školní úlohu.“ Žáci
jásají, nemusí na zítřek nic dělat. Druhý den se píše
úloha. Text překladu se napíše na tabuli, překlad na
píše pan učitel vedle. Žáci text i překlad opisují — a
ještě jsou pětky!
Tito žáci jsou vlastně ubožáci, vinou učitelů ne
schopni vlastního myšlení a mnohdy pro celý život
otroci své nevědomosti. Vyučování náboženství je
v takové škole nepředstavitelně těžké a výsledek se
prakticky rovná nule. Nyní se po nových učitelích
již žádá vysokoškolské vzdělání. Snad se tím poměry
mnohde napraví. Je to snaha, dát žákům na školách
měšťanských vzdělání co možná největší. Že by k tomu
byla nutná ještě jednotná škola? Naopak. Mělo by se
přihlížet k té skutečnosti, jaká je. Nelze z osla udělat
mudrce a z nenadaného vědce. Lze však zanedbáním

nevyužít nadání a udělat z chytrého nádeníka. Kam
to může přivést jednotná škola?
*
Náboženství je kapitola sama pro sebe. Pokud se
týče gymnasií, není o něm nikde ani slova. V návrhu
školy občanské (měšťanská a nižší střední) je řazeno
mezi vyučovací předměty výchovné, a to hned (ta
čest!) za výchovu mravní. O mravní výchově není nic
bližšího řečeno, leč to (§ 63. odst. 6). že „žáci, uvedení
v odstavci 4 (t. j. bez vyznání a pod.), mají místo vy
učování náboženství povinnou mravní výchovu.“ Je-li
v odstavci pátém téhož paragrafu, že ..vyučování ná
boženství musí býti v souhlase s výchovnou činností
školy“, je zřejmé, že podřazení náboženství morálce
laické je snahou náboženství zlaicisovat, znetvořit a
tím vyřadit. Dr R. Dacík píše v ..Mravouce“ (str. 15):
....... laická morálka není jen morálkou nenáboženskou,
nýbrž protináboženskou, neodezírá pouze od nadpřiro
zeného řádu, nýbrž jej popírá. Laická morálka je
dílem jen a jen lidským. Ale to není jeií největší
hanou. Laická morálka vychází z popření Boha a tím
také z popření lidského rozumu, který je schopen
přirozenou cestou dospět k Bohu. A to je právě okol
nost, pro kterou si zasluhuje největšího opovržení od
každého člověka, který je si vědom, že má rozum
a že právě rozumem vyniká nad všechny nižší tvory.
Nechá-li si kdo šlapat po rozumu, je to známkou, že
ho není hoden.“
*

Je opravdu zajímavé hledat (opakuji: hledat), co je
cílem jednotné školy. Především se zdůrazňuje so
ciální ráz. Nesmyslnost tohoto tvrzení netřeba vyvra
cet. Podívejte se každý kolem sebe a řekněte sami,
kolik do vaší třídy a školy chodí synů či dcer pánů
továrníků, majitelů luxusních aut atp. Jistě, najdou
se i takoví studující, ve velkých městech více nežli
v menších, ale odpovídá to jen celkovému rozvrstvení
obyvatelstva. Jen se kolem sebe podívejte! Přátelé
jednotné školy tvrdí: ..Škola udělala nejvýraznější
rozdíl mezi bohatým a chudým, první vtiskla nenávist
do duše dítěte, položila základy nespravedlivého so
ciálního řádu.“ Jednotná škola je „...velkorysý po
kus o to. vychovat naší republice objektivní občany,
kteří nebudou zatíženi ani třídní, ani stavovskou mi
nulostí.“ (Rovnost č. 196.) Toto si jistě nikdo nepřeje
více, než právě člověk rozumný. Zde si však (nehorše
te se) šlape někdo mocně po jazyku. Vždyť dialek
tický materialismus je na třídní nenávisti přece za
ložen! Proto pravdymilovnému člověku je uvedený
citát nepochopitelný, ale jen tomu, kdo neví, že „když
ptáčka lapají, pěkně mu zpívají“. Nebo — že už by
s jednotnou školou povstala beztřídní společnost?

*
Je-li něco nesociálního, pak by to byla především
jednotná škola, neboť všechna menší gymnasia by pa
trně byla zrušena. Ci může si stát dovolit trvale vy
držovat gymnasia (t. j. nynější kvinta až oktáva), kde
jsou třídy jen po jedné? Takových gymnasií by bylo
dost a dost, neboť zvláště rozlišením třídy školy ob
čanské na tři či čtyři větve, přicházela by na gymna
sium v nejlepším případě jen asi polovina žactva,
v poměru k počtu žactva nynějšího tříd V.—VIII.
(V návrhu jednotné školy není o dělení na větve sice
zmínka, ale ve skutečnosti se to již nyní od tercie
praktikuje.) Zrušením menších gymnasií, jež navště
vuje zpravidla i mnoho žáků přespolních, byla by
prakticky dětem z venkova odňata možnost studovat.
Gymnasium by se tak stalo výsadou dětí městských.
Já vím, může se namítat, že studující z venkova by
mohli bydlit ve městě v internátech. V návrhu se na
to pamatuje. Nepochybuji o tom, že přátelům kolektivisace by přišlo vhod toto předčasné vytrhávání dětí
z rodinného prostředí. Ale kdo by to vše platil? Stát?
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Dle návrhu patrně ano. Může si stát dovolit tato
obrovská a zbytečná vydání? Měli by vše platit ro
diče dětí? Je to nepopulární, ale nakonec by to tak
asi dopadlo.

*

Shrneme-li uvedené poznámky o jednotné škole,
můžeme říci toto: Reformou školv má být zjednána
náprava omylů školství dosavadního. Tak se to tvrdí,
ale omyly či příčiny chyb školy dosavadní se neuvá

dějí. Hlavní důvody, které se uvádějí, jsou fingované.
Návrh sám je nepropracovaný a místy pro svou vše
obecnost nedosti srozumitelný. Nepropracovanost spo
čívá především v tom, že se nepřihlíží ani k násled
kům. které by reformou nutně povstaly, ani k jejich
řešení.
Jednotná škola by značně snížila úroveň vzdělání,
omezila jednostranným chybným zaměřením soudnost
rozumu studujících a vedla tak nepřímo ke zmaterialisování našeho národa, což výrazně dotvrzuje i zá
měrná snaha vyloučit ze škol náboženství. Václav.

Tak něco vpfipného
bychom potřebovali. Vtip tomu chybí! A tak to jde
stále dokola. Dnešní studentský život je poněkud jiný
než předválečný. Dnešní student se nedovede zasmát.
Dobrý vtip žádá, ale sám jej vytvořit — zdá se — je
neschopen. Běžné, mezi studenty dnes užívané vtipy
mají určitou dávku sarkasmu či hlouposti, dle toho,
iak si to posluchač vysvětlí. Směje-li se někdo, pak
jen tomu, jak někdo mohl na něco tak hloupého
přijít.
Potkali se dva přátelé: ..Tak co děláš, příteli?“ „Ale
vezmu si až teď dovolenou a pojedu na hory.“ „Ly
žovat?“ ..Co tě nemá! To nevíš, že lyžování nenávi
dím?“ ..Proč?“ „Můj dobrý známý vášnivě rád lyžo
val. No lyžoval, lyžoval a jednou ho přejel autobus!
A od té doby lyžování nenávidím.“
Hádejte co je to: Je to zelené, asi 20 cm dlouhé, je
to zavěšeno na šňůře a zpívá to. Nevíte? Tedv vám to
prozradím: Je to slaneček v lahvi od piva, která má
uražené hrdlo a je zavěšená na šňůře. Že to zpívá, to
je na to, aby to pletlo a nedalo se to tak snadno
uhodnout.
A uhodněte ještě tuto hádanku: Je to stůl a má to
čtyři nohy.
Teď jsem již přesvědčen, že tyto módní vtipy chá
pete, a že jste za poučení velmi vděčni. Ale jen ne.
prosím vás mé maličkosti. Moje výmysly to nejsou
a já jsem ještě rád na světě.
Těmto „také vtipům“ se vesměs každý student za
směje — jak již zdůrazněno, pro tu hloupost. O po
dobných ..také vtipech“ však někteří lidé trousí roz
umy. mudrují, přou se a nadávají:
Ad 1. Potkali se dva přátelé: „Tak co děláš příteli?“
„Ale chci vystoupit z Církve.“ „A proč?“ ..Měl jsem
známého — dobrého katolíka. Byl rozvedený a po
druhé ženat. Před týdnem zemřel a náš farář odmítl
církevní pohřeb. Příklad tak málo křesťanský. A pro
to Církev nenávidím.“ (Thema z dopisu v C. z., čís.
29—50.)
„Jestliže byl rozvedený a po druhé ženat, pak ne
byl dobrým katolíkem.“
„Byl! Už jsem řekl! Vždyť jsem ho znal! Ta ná
mitka, že byl rozvedený a ženat, je jen propitvávání
jeho nejsoukromějších záležitostí! A Církev nená
vidím.“
Ad 2. Kdo je to? (V souvislosti se ..zjevením“ vTvrdomesticích): Političtí rejdaři... zastánci tmy... násilní
odvratitelé pokroku a důstojnějšího života — ukazují
své dílo na Slovensku. (Volně dle C. z., čís. 29—30.)
V C. z., čís. 32—33: ..Slovenská apoštolská nunciatu
ra!!) ...zakázala pouti na dějiště zázraku až do ukon
čení vyšetřování. Katolické noviny napsaly, že po
dobné pověsti poškozují katolické náboženství. Je to
opatrnost církve ve 20. století. Před třemi stoletími
církev tuto opatrnost neměla. Jiná doba — jiné cesty,
ale cíl ten je stále stejný.“ Zde jekombinace s ..há
dankou“, uvedenou pod číslem 5, takže to patrně
„uhodnete“. Však jinak byste to neuhodli ani vy, ani
kdo jiný. Jinak, otevřeně řečeno, vyplývá z citátů
toto: Co je špatné, to je Církev, protože je to Církev,
a co je na ní nebo od ní dobrého, to je na to, aby
to pletlo.
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Ad 5. Která to je? Řečník na schůzi: „A to vše za
vinila strana — nebudu ji jmenovat — která až do
sud s námi spolupracovala...“
Výše uvedené je po náležitém uvážení stejně k smí
chu — ale ne: bylo by k smíchu — kdvby to nebvlo
tak vážné. Rozumný to přechází mlčením, což je jistě
lépe, než o hlouposti rozumovat. A dokazovat opak,
dokazovat, že, je to myšlení chybné — to je dvojnásob
těžké, protože je to nejen nepravdivé, ale i předpojaté
a nevěcné. nebo, chcete-li — hloupé. Uvažovat o ta
kové myšlence, přezkoumat a rozvádět ji by možné
bvlo. ale není. K smíchu by to být mohlo, ale není.
Co s tím?
Zdá se tedy, že nynější studentské vtipy — jinak
též B-vtipv zvané — se nevymvkají z celkového rám
ce ochrnulého myšlení naší doby. Jenže student —
isa si toho více méně vědom — se tomu směje a mno
ho občanů tyto „také problémy“ bere vážně. A to je
také, myslím, dostatečným důvodem, proč se nepřetiskují citáty z některých novin, časopisů, brožur i
knih do humoristických časopisů. Jejich čtenářem to
tiž není jen student či vůbec člověk soudný.
Myslí-li se chybně, mělo by se dojít k mylnému zá
věru. Dle závěru by každý poznal, že chybil, že uva
žoval nesprávně. Je zde však slovíčko „by“. K nelo
gičnosti se totiž pojí nedomyšlenost. Málokdo hledá
poslední jedině možný závěr. Většina setrvává na zá
věrech částečných, nedostatečně zdůvodněných a
chybných. A v takovém myšlení tkví celá tragedie
i nebezpečí naší doby.
Jak snad ani jinak býti nemůže, i na nedomyšlenost
nalezneme vhodné B-vtipy. Jistě znáte tragedii „Pyramus a Thisbe“. Jak je to nvní, příznačně pro naši
dobu opraveno, to asi nevíte: Pyramus a Thisbe, nej
krásnější mladík a dívka jakou měl Orient, se na
vzájem milovali. Bydlili v sousedících domech, leč
rodiče nepřáli jejich lásce a proto se Pyramus a This
be — domlouvajíce se skulinou ve zdi — umluvili, že
oklamou strážce domu a sejdou se za městem u stu
dánky pod moruší. První tam přišla Thisbe. Cekala
a náhle spatřila lva. blížícího se ku prameni. Uprchla
do blízké jeskyně. Při útěku však ztratila plášť, který
lev, mající zakrvavené tlapy, potřísnil krví a potrhal.
Když se napil, odešel. Přišel Pyramus a spatřil za
krvavěný plášť Thisbe. Domyslil si. že ji roztrhal lev.
Vytasil proto dýku a probodl se. Krev z jeho srdce
vysoko vytryskla, a jak stará báje praví, zbarvila
ovoce stromu do červena. A od těch dob má moruše
plody červené.
Uvádět zvláštní příklady nedomyšlenosti z našeho
života, je jistě zbytečné. Je jich mnoho, ať více či
méně závažných, ať zúmyslných či nevědomých.
Doufejme, že se z oblasti davově-úpadkového myšle
ní dostaneme co nejdříve — postihlo by to opět po
nejvíce studenty. Nepochybuji o tom, že by se vy
skytli lidé — jímž se říká psychologové — aby obje
vili nějakou novou vrstvu ve vědomí či podvědomí
člověka, a rozšířili tak slovník našeho jazyka o nové
pojmy, jež by sice mohly býti dobrým materiálem pro
cvičení mechanické paměti, ale nikoliv dobrými pro
středky významovými, opisující jediné — nedostatek
zdravého rozumu.
—ale—

Porozumění
Co se napotíš, než rozebereš epickou báseň! Určuješ
námět a thema, vyjadřuješ děj v dynamických moti
vech a vyvozuješ jej z charakteristiky nositelů děje
— hlavních osob. Popisuješ prostředí, ve kterém se
děj odehrával, určuješ dějové složky a postup. Rozvá
díš vlastně prosaicky myšlenku autorovu a přemys
líš nad tím, „co chtěl básník říci“. To všechno je po
třeba k úplnému porozumění nějakého epického
vypravování.
Co však děláme, abychom porozuměli člověku? Ži
vot každého člověka jest podoben epickému dílu Je
jako román poutavý a přece jednotvárný, i on má
svou skladbu, vlastně synthesu světlých a stinných
stránek, milých i nepříjemných příhod. Život lidský
má také svou exposici, vyvrcholení, totiž dobu nej
většího rozkvětu tělesného i duševního a závěr. —
Denně obklopují nás v každém prostředí různí lidé:
vlídní i nepříjemní, veselí i smutní, lidé dobrých
i špatných vlastností. Na základě vzájemného styku
s nimi tvoří si lidská společnost o nich své úsudky
a podle nich zařizuje své další chování k nim. Jak se
do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Omezuje se na pouhé
konstatování faktu a z toho již vyvozuje své důsledky;
z následků neptá se po příčině, a tím zůstává pouze
na povrchu. Zamysleme se někdy, pozorujeme-li ne
soulad v jednání svého bližního, pozorujeme-li něco,
co nás odpuzuje, nad tím, PROČ se ten člověk tako
vým stal. Co vlastně způsobuje ustálení charakteru,
případně povahové kazy u každého jednotlivce?

Na vývoj charakteru mají především vliv zděděné
povahové vlastnosti, ale teprve hlavním obdobím
v tom vývoji je výchova, kterou se dají tyto zděděné
povahové rysy usměrnit, a kterou na nich může být
dále budováno. Výchova může být jednak vlastní
sebevýchova, jednak externí výchova rodinná, školní
a mimoškolní, k níž patří zkušenosti získané životní

piaxí, dále výchova kulturní, divadlo, kino, hudba,
umění výtvarná a četba, která má zvláštní význam na
ustálení charakteru a mravního základu každého jed
notlivce. „Každý z nás, kdo sestoupí do hlubin svého
svědomí, si musí přiznat, že by nebyl takovým jakým
je, kdyby nečetl tu neb onu knihu.“ (Paul Bourget.)
Konečně sem patří jakýkoliv styk dítěte s okolím:
s přáteli, spolužáky i jinými lidmi. Jest přímo neuvěři
telné, jak může přispět k charakterové formaci pouhé
vlídné slovo! Do obecné školy chodil se mnou jeden
hoch, kterému se ostatní žáci vyhýbali, poněvadž byl
neupravený a nevzhledný. Ani vychovatelé jej neměli
rádi, protože se zúčastnil každého darebáctví a v učení
neprospíval. Poněvadž se mi nezdál v jádře úplně
zkažený, navázal jsem s ním bližší styky a tu mi jed
nou v pláči pověděl, že jeho otec se dal rozvést a vzal
si druhou ženu, která prý se o něj vůbec nestará a
každého proti němu popuzuje. Když jsem se ho ptal,
proč se mi s takovou důvěrou svěřil, řekl mi, že proto,
že jsem se mu nikdy nesmál jako ti ostatní, nýbrž
vždy prý jsem měl pro něj vlídné slovo. Tím si lze
jistě vysvětlit obhroublost a vzpurnost v jeho cho
vání. Vždyť nepoznal lásky mateřské v době, kdy
toho dítě nejvíce potřebuje. Takových případů je
jistě celá řada, kdy základní chyba charakterová dala
by se odvodit od nedostatku při výchově, ba přímo
každou nesrovnalost v jednání svého bližního bychom
si mohli buď tímto nedostatkem, anebo vadou těles
nou či duševní vysvětlit. Je jenom třeba se vžít do
postavení osob, se kterými se stýkáme, a tu někdy
s hrůzou zjistíme, bude-li se nám zdát jednání našich
známých podivným, že bychom si v téže situaci nepočínali jinak. Budeme-li lidi posuzovat s tohoto hle
diska, pak dojdeme pravého porozumění člověka,
pak nastane teprve harmonie v našem jednání s oko
lím. Tím získáme sympatie svých známých a učiníme
jo přístupnými pro vyšší cíle.
zdesu

Vilma:

Poslední rozhovor
Smuteční vrby nad pomníkem dýchaly posledními
listy a růžové keře kolem nízké zídky se zábradlím
byly plny dozrálých šípků. Podoby padlých, bled
noucí na obrázcích i ve vzpomínkách pozůstalých, vy
stupovaly z černého mramoru a z tvrdých vysokých
límců ještě tvrději hleděly na kolemjdoucí s výčit
kou, že zapomněli a zapomínají.
Richard Benda zachytil ten zvláštní pohled. S poci
tem zahanbení odbočil s cesty skoro nerad a zahleděl
se do jedné tváře, kdysi tak blízké a známé. Slunce
podzimního odpoledne zasklilo Dolní Ves za pomní
kem bílou mlhou, která dává věcem i hlasům a vzpo
mínkám podivný nádech nevyplakaného smutku. Přes
srdce starého výměnkáře převalila se náhle vlna toho
smutku jako voda přes stavidlo a oživila mu syna,
jehož tělo zetlelo kdesi pod Karpatami. Spíše pro svoji
útěchu než k němu na obrázku rozhovořil se důvěrně
a přátelsky, jako by mezi nimi nestál pomnik padlých

z černého mramoru a dlouhé měsíce a roky odloučení
bez naděje na shledání.
„Nono, Václave, ty se dnes díváš, jako by ses dočkat
nemohl. Ale dočkáš se brzy, pěkně mě s matkou při
vítejte. Vidíš, vidíš, málem jsem na tebe zapomněl.
A tolik jsem si na tobě zakládal. Co Richard! Ničím
mi nebyl! Jen jméno měl po mně! Od malička se bál
koní, opratě dodnes neumí vzít pořádně do ruky...
U nás je teď všechno jiné, než bývalo. Přivedl si hos
podyni. Skoro jsem se jí bál. té Mařenky Fižové. Ale
nebýt jí, kde by už byl Richard! Křivého slova neřekne, grunt jí kvete pod rukama, přišla k nám jako
dobrá hodina. Přestavěli dům. Bylo po jejím. A dob
ře, že bylo. Co chtěl Richard a co prosadil, to nestojí
za nic. Takovou jsem si představoval tvoji ženu. A do
stal ji tvůj bratr. Bojím se někdy, že mu křivdím.
Ale když on nebyl nikdy celý můj. Srovnávám ho
s tebou, jakého jsem tě chtěl mít. A on takový není! ‘
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V napadalém listí za pomníkem se hašteřilo pár
vrabců, vůz naložený řepou hrkal po vyježděné cestě,
pacholek švihl bičem po vrabcích a usmál se na vý
měnkáře, který si oddechl, počkal, až vůz přejel, ztlu
mil hlas, aby ukázal svému synu, že už nevyčítá, že
jen vzpomíná.
„Rád jsem tě měl, chlapče. Ale víš, s tou Kristinou,
ne, tos mi dělat neměl. Smál jsem se řečem, které si
lidé šeptali za mými zády tak hlasitě, abych je ne
mohl neslyšet. Až jsem vás sám zastihl za humny.
Stál jsem za kalinou v koutě zahrady, tyčku z plotu
v ruce, a chtělo se mi bít, bít vás oba, tebe, žes mě
zaprodával, ji, že měla odvahu se na tebe podívat.
Byli jsme sousedy, ale nikdy jsem je nemohl vystát,
pro každou maličkost — dnes vím, byly to maličkosti
— jsme se hádali. A ty tam s ní stojíš a ona má v ruce
plamínek, který kvetl jenom u nás. Sám jsem jej
sázel. Pro koho? Pro dceru Karla Sobka, který mi
ukradl její matku? Chtěl jsem ještě slyšet, jak se
proti mně smlouváte, a zaslechl jsem, že ti řekla: ,Ne,
když nedovolí, nikdy/ Tys vybuchl, že třeba i přes
mrtvoly. A ona klidně: ,Ríšo, bez požehnání nikdy/
Vyrazila mi tím tyčku z ruky, byls pro mne ztracen.
Prohrál jsem tenkrát, ale ani vy jste nevyhráli.
Dlouho jsem se díval za tebou, když odcházels.
jako jiní odcházeli. Zpívali jste si na cestu, dosud ne
vím proč. Děvčata vám dávala kytičky. Tys také do
stal. Plakali všichni pro vás, až mi to směšné bylo.
Pro mne odcházels jenom na chvíli, na skok, nedo
vedl jsem si představit, že tě vidím naposledy. Ně
kteří se vrátili brzy. Oldřich Karasů bez ruky, Fran
tík Bílků zřízený k nepoznání. Přišli, poseděli u ka
men a přinesli poslední tvůj vzkaz. Ležels prý pár
kroků od nich v kvetoucí jetelině s rukama rozhoze
nýma, s praménky krve na spáncích. Tak v jetelině
tě to zastihlo, ale já v té chvíli nedovedl jsem si tě
jinak představit než jako malého chlapce, který v je
telině běhával za motýli a sotva o hlavu ji převyšo
val... Rád bych ještě věděl: Měls čas na nás vzpo
menout?“
Mlha nad dědinou stoupala, ale v koutcích očí Ri
charda Bendy srážela se v drobounké kapky, které
si hledaly cestu v nejhlubších vráskách tváře. Z dě
diny na cestu vyběhlo děvčátko rusé jako lán do
zrálé pšenice v jitřním slunci. Postálo chvíli zdaleka
a překvapeno slzami v očích starcových nesmělo zaprosilo:
„Dědečku!“
Položil jí ruku na hlavu, přitiskl k sobě a mezi
slzami zasvítil úsměv tak náhle, jako se střídá pláč
a smích u dítěte.

Věra Viskotová:

Vteřinovky

Není nejhroznější, co může stihnout člověka,
že mu srdce zoufalstvím umírá, neboť srdce
lidská jsou určena k tomu, aby v sobě neslyšně
umírala. Nejhorší je, když srdce zkamení. Smrt
není konec. Smrt je kompas nového života a
bolest srdce je velkým polárním světlem, které
vyzařuje od nových břehů. Konec je přeměna
o kámen.
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„Tak vidíš, Václave, to je ona, ta čečetka, co mě ti
odloudila. Pro ni jsem zapomínal, ale teď budeme na
tebe myslit oba.“
Ruka s hlavy sklouzla na dívčino rameno a hubené
prsty rovnaly ramínko na zástěrce.
„Dědečku, tak dlouho tě už hledám. Pojď domů!“
„Hned, Jaruško, hned. Podívej, tam nahoře, to je
strýc.“
„Strýc? Proč se tak dívá? Byl hodný?“
„Byl, děvčátko, byl.“
„Hodnější než já?“
Usmál se té otázce a hlavou se mu kmitlo letní od
poledne s velkými kapkami nedávného lijáku na lis
tech stromů. Václav chystal pluh, že pojede orat.
„Kam jedeš?“
„Do Závrbku.“
„Bývá tam mokro. Hlína ti od pluhu neodpadne.“
„Sucho dnes nikde nebude.“
Jeď na Díly. Je tam lehčí půda.“
„Tomu také rozumím.“
„Rozumíš, nerozumíš, pojedeš na Díly!“
Václav usykl něco mezi zuby, švihl náručního —
byla to vranka, černé koně neměl nikdy rád — až se
vzepjal a tryskem vyjel ze dvora, div vrata nevy
vrátil.
„Když jsem se šel k večeru za ním podívat, po
hvizdoval si za pluhem a brázdy na Dílech běžely
k lesu rovně jako řady vojáků. Takový byl, Jaruško,
tvůj strýc. Paličák, ale dal si říci. U nás to jinak ne
jde. Nezapomeň, ten poslední v první řadě.“
„Nezapomenu, dědečku. A pojď už domů.
Chtěl vykročit, ale před očima mu stálo letní odpo
ledne po dešti, rovné brázdy a syn Václav, kalina
v koutě zahrady a vytržená tyčka z plotu, Závrbek,
Díly i dnešní den tak podivně zasklený mlhou, nebož
ka žena a kvetoucí jetelina, ve které kdosi leží s ru
kama rozhozenýma a s praménky krve na spáncích.
A mezi tím pobíhalo děvčátko v bílých šatičkách, na
Vrance jezdilo, se strýcem oralo i selo, všude jí bylo
plno, na polích, na statku i v chlévech, a pořád je
nom: „Dědečku, dědečku!“ — „Ale, ale, ty čečetko,
vždyť tys tenkrát ani mezi námi nebyla!“ chtěl ji za
plašit, ale mlha táhnoucí od Dolní Vsi, položila se mu
do očí i na srdce jako závaží, na kořeni jazyka za
chutnalo po krvi, tělo se pomalu sesulo mezi zralé
šípky a zastřený zrak se pokoušel naposledy zachy
tit dvě podoby, které Richard Benda starší ve svém
životě miloval: Vojáka na pomníku a rusého děv
čátka. bezradně plačícího nad umírajícím.

Myšlenky nikdo nezastaví. Myšlenky se
vrátí vždycky tam. kam chtějí, kdyby jim člo
věk sebevíce zabraňoval. Jsou jako vlny moře.
Vrací-li se vlna za vlnou pravidelně k pobřeží,
jmenujeme tento úkaz přílivem. A co je to při
liv myšlenek, zvlněných, pravidelných, muči
vých. světélkujících zelenavě do noci nad moř
ským hukotem? To není vidění, ale jen cítění
budoucnosti. To jsou předtuchy.

Dr S. M. Braito:

Rozjímání?
Takhle pro kněze a ctihodné sestry, ( o nám
to zase doporučujete? Potřebujeme tak něco
moderního, takové moderní křesťanství, svěží a
jednoduché. — Já vím. takhle křesťanství,
které by nic nestálo, které se dá roztáhnou ti a/,
k banálnímu konstatování. že jako Něco nad
námi musí být a podobně.
Víte, je pravda, že leckdo se domnívá, že tak
to vás získá pro křesťanství, když na vás ne
přijde s velkým pokřikem svátých výzev,
když vám bude to křesťanství balit do litera
tury a sociologie, takže to křesťanství ani ne
učit íte. Ale také je druzí ani nepoznají, lak je
to důkladně zaobaleno, že to nikdo nerozmotá.
Ale katolické to není, křesťanské také ne.
Křesťanství je tak nesmírná skutečnost a
chce naprosto člověka pro sebe. Nikdy je dosti
neproniknete a nikdy je dosti neuvedete do ži
vota. A o to se hlavně jedná, aby svět, aby
život, tvůj život byl pokřesťaněn. Nebude-Ji
pokřesťaněn tvůj život, nepokřesťaníš živoř
svých známých, neproměníš svět. Obecnou

ethikou učiníš svět obecně ethickým. ale ne
křesťanským.
Křesťanem budeš, jestliže poznáš dobře křes
ťanské pravdy a převedeš je do svého života.
Proto je tak důležité rozjímání. Máš proniknout
ke svátým pravdám, máš prožít celou bytostí
Kristovy pravdy. Methoda rozjímací svátého
Ignáce tě prostě učí. abys všemi schopnostmi
prožil, zpracoval Kristovy pravdy, jeho život
i jeho skutky a učení. Proto nejprve čti rozjímavě, či spíše přeni ítavě. Zamýšlej se nad du
chovní četbou, nad duchovní knihou, nejlépe
nad knihami Novéjio Zákona a Žalmu. Pak jdi
dále. Vyber si několik myšlenek nebo jednu
myšlenku. Promysli ii. prober ji se všech hle
disek. hlavně pak s hlediska svého života. Uvi
díš, jak podle toho žiješ nebo nežiješ.
Pak ty pravdy hled propálit láskou. Rozžhav
je svými city a předlož pak vůli, co musíš učiniti ve světle prorozj hnaného. a co učinili iaké
chceš a jak ... Volej při tom k Bohu, stul se do
jeho síly s celou svou ubohostí a slabostí, kte
rou v rozjímání poznáš... Tak vrosteš do
pravdy a pravda do tebe, do tvého života.

R. Šlezingerová:

Modlitba rolníkova
Úzká silnice, táhnoucí se od venkovského
městečka k vesnici X. je nevzhledné! a pustá.
Místy je vymletá, místy je zase zanesena hlí
nou a suchým listím. Po obou stranách stojí
holé stromy, spínající svoje zubožené ruce
k nebi a prosící o smilování. Zanedbané příko
py jsou plny hnědého suchého listí a ulámairých větví. Po polích, která se prostírají po
obou stranách silnice, se prohání studený vítr.
Tu zachrastí prázdnou větví, otočí se v příko
pu, vyhodí z něho zhnědlý list a již zase běží
po nezasetém poli, načechrávaje prokvetlévla
sy sedlákovy, len nepozoruje, že nezbedný
a rozmarný vítr laškuje s jeho šedinami. Je
zachmuřen. Hluboké vrásky, které mu ne
smlouvavý život horského člověka vyrvi do
tváře, mluví o tvrdém boji s přírodou. Jeho rty
tiše šeptají modlitbu: »Bože dobrý, smiluj se
nad lidstvem! Nedej mu hladem zahynout! Což

marně prosím, marně prosí mé děti, moji bratři,
celý národ? Smiluj se, pošli nám déšť! Vždyť
na jediný Tvůj pokyn dějí se zázraky! Smiluj
se nad národem, jehož erb zdobí hrdinná po
stava sv. Václava! Odvrať od nás hlad, mor a
válku! Odvrať od nás neúrodu. ó Bože! Vyslyš
naše děti, které máš tak rád! Mnozí, ba velmi
mnozí nechápou, že Tys jejich Pánem, že je
dině Tv jim můžeš dát chléb. Radují se. kdvž
mi pláčem, neplní I vá přikázání, rouhají se Ti.
Pane Bože, bud však milosrdný a nedej pro
několik jedinců zahynouti celému národu .. .!«
Z vesničky se ozvalo klekání, l ak nevtíravé se
ozývají pravidelné údery vesnického zvonku!
Sedlák spíná ruce a modlí se Anděl Páně...
Působí to na jeho starostmi rozervanou duši
jako hojivý balzám. Ve velebném večerním
soumraku se mu zdá, že jeho prosba právě do
spěla k nebeskému trůnu ....

Úsměv
Myslím, že nejhezčím dárkem, jaký muže člo
věk druhému dát. je úsměv. Nejčistším a nejmi
lejším. Potkají se dva lidé. Dosud se nikdy ne
viděli a nikdv se snad už neuvidí, jak se zapíší
do srdce druhého? Milou vzpomínkou, nebo se
ztratí v chumlu všedních tváří, náhodných se
tkání? A najednou se jeden z nich usměje:
»Hled*, tady máš kousíček mého srdce, vezmi jej

opatrně . . .« říká druhému. A tomu pak zůstane
dlouho a dlouho hřejivá vzpomínka ne na člo
věka a jeho slova, ale právě na ten první úsměv.
l išíce krásných tváří můžeš vidět, tisíce lidí
s tebou muže blahosklonně hovořit, ale nic
z toho nevyváží jeden takový úsměv. Toho, kdo
vám v hřejivém úsměvu ukáže ráj čistého lid
ství, zamilujete si na prvý pohled.
Jarka.
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Z.e zápisníku
starého profesora
Hudební výchova je nyní povinný předmět až do
sexty. Je dobře, že už se ten předmět nejmenuje
zpěv, nýbrž hudební výchova, a že v učebných osno
vách není zařazeno pouhé zpívání anebo jen notopis.
nýbrž i theoretické výklady o hudebním umění. A ta
theorie se také zkouší a dávají se z ní známky, takže
nadšení pro umění hudební není u studentů obecné.
Příčinu toho spatřuje pan profesor X. ve sportovních
zájmech studentstva a vykládá sextánům takto: „Dejte
na jednu misku vah Smetanu a na druhou Bicana
která miska bude vážit víc?“ „Prosím, ta s Bicanem!“
zní odpověď třídy. „Proč ta s Bicanem?“ táže se po
horšené pan profesor. „Prosím, proto, že Bican dal
víc goalú než Smetana složil oper!“ Ti hoši to nemys
lili vážně. Chtěli jen pohnout panu profesorovi žlučí.
Nelíbí se jim totiž, že podceňuje sport. Muže se horlit
proti výstřednostem sportu, ale nesmí to vypadat jako
odsuzování sportu vůbec. Nikdy nesmíme vylévat
s vaničkou dítě. Je-li to dítě už v sextě, může se stát,
že se nedá.

•

„Závodní milice IVb vyzývá pana profesora Žouželku, který byl včera vyhozen ze třídy, aby opět
zaujal místo na svém pracovišti. Nic se mu nestane.“
Školní hlášení z roku 1945.

Podle zpráv výzkumného geologického ústavu se
leckde u nás vyskytuje zlato, stříbro a jiné vzácné
kovy. Ale netěží se, poněvadž by to pro malé množ
ství těch vzácných kovíi nebylo rentabilní. My vycho
vatelé se nemůžeme řídit takovou zásadou. Kus dobra
je v každém člověku. Nikdo není tak špatný, aby
v něm nebyla aspoň jiskřička dobra. A to je náš
úkol: vydobýt ten kousek dobra. A věřit, že se to
vyplatí. A poněvadž jsme tu užili srovnání s ušlechti
lými kovy a poněvadž se teď mnoho mluví o demokratisaci výchovy, můžeme si dát otázku, je-li zvlášt
ním úkolem pedagogie vychovávat elitu. Z dějin kul
tury je známo, že jen vynikající jedinci jsou způso
bilí iniciativně a tvořivě vést společnost. Ani demo
kracie se neobejde bez principu aristokratického,
i když se obejde bez aristokracie jak rodové, tak
i peněžní. Jiná otázka je, lze-li elitu pětovat záměrně
podle method řízeného hospodářství nebo podle vý
sledků nějakého výzkumného pedagogického ústavu.
Ani jeden z velikých mužů našeho národa nevyšel
z psychologicko-laboratorní líhně. Většinou se naro
dili pod doškovými střechami a byli vychováni v má
lotřídních venkovských školách. A přesto se stali
aristokraty ducha. A nejen přesto, spíše proto.

•

Měl jeden otec cestu do města, kde měl syna na vy
soké škole. T řekl si, že ho při té příležitosti navštíví.
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Přišel do bytu k poledni. Na otázku, je-li pan Novák
mladší doma, bytná sice přitakala, ale zároveň pana
Nováka mladšího omlouvala, že ještě spí. „Spí?“ tázal
se Novák starší udiven. „On vždycky dopoledne spí“
vysvětlovala bytná. „Tak? a co přednášky?“ „Jaké
přednášky, prosím?“ „Přednášky na universitě! Můj
syn je přece studující práv!“ „Pan syn je student?“
divila se bytná, „jejej, my jsme myslili, že je noční
hlídač!“
To je ovšem příhoda z dávné minulosti. Dnešní
vysokoškolští studenti vskutku studují a řádně chodí
do přednášek. A v noci bývají v posteli, ovšem jen ti,
kteří mají byt. Vlídnou bytnou mají jen ti. kteří jsou
z venkova, zvláště synkové řezničtí a mlynářští.

O papeži Lvu XIII. se vypravuje, že jednou nabídl
šňupec kterémusi kapucínu, který byl u něho u au
dience. Kapucín se nejen upejpal, ale dokonce zaujal
pózu dokonalosti: „Děkuji, Svatosti, tu neřest já ne
mám.“ A papež prý mu řekl: „Jen mlč: kdyby to
byla neřest, už bys ji dávno měl!“ Šňupání už dnes
není v módě. Ale za to se mnoho kouří. Pius XI. kouřil
a řekl prý jednou, že je lépe, kouří-li se z člověka za
živa, než aby se z něho kouřilo po smrti. Kdo není
oddán vůbec žádné, ani nejmenší neřesti, může snad
no zpyšnět. A pýcha je neřest nejhorší. Blíž je Bohu
pokorný celník než pyšný farizeus. Na jednom prázd
ninovém táboře se stalo, že pozvaný přednašeč, můj
dobrý přítel, kouřil dýmku a to nikoli tajně, nýbrž
před posluchači a dokonce při debatě. Byl tam i jiný
vychovatel mládeže a ten ho potom napomínal a ptal
se ho, nemyslí-li, že tou dýmkou dává mládeži pohor
šení. „Nikterak,“ odpověděl tázaný, „mám-li tu dýmku
v ústech, myslím, že je to zcela přirozené — kdybych
měl v ústech šidítko, to by bylo pohoršení.“ Mně sainému se stala horší věc. Přednášel jsem na kursu pro
vedoucí prázdninových osad. A počínal jsem si tam
podobně jako můj shora uvedený přítel. Potom přijel
nějaký pan sekční šéf z ministerstva školství a vyklá
dal účastníkům kursu o vlastnostech vedoucího prázd
ninové osady. Mezi jiným také řekl, že vedoucí nemá
pít alkoholické nápoje a také že nemá kouřit a zkrát
ka, že alkoholik a kuřák na prázdninové osady ne
patří. Tvrdil, že hoši, uvidí-li v ústech vedoucího ciga
retu. začnou ho napodobovat a budou také kouřit.
A když některé dobré duše z toho vyvozovaly, že
tedy ani já, starý táborník, na tábor nepatřím, hájil
jsem se a dokazoval opak, že tam patřím. „Je možné,“
pravil jsem, „že některý chlapec si vezme špatný
příklad z kuřáka cigaret a naučí se kouřit cigarety.
Ale vezme-li si špatný příklad ze mne a zakouří-li si
na zkoušku z dýmky, bude mu tři dni na nic a možná,
že už nikdy v životě kouřit nebude." A nakonec bylo

uznáno, že vesměs dávám příklad dobrý a tak jezdím
na tábory dál nezapíraje a vyznávaje, že kouření je
neřest, ale šidítek neužívaje.
Dělá prý se plán na jakési Náměstí Budovatelů
v Praze, kde by byly pomníky slavných politiku.
Lidé na to dělají vtipy. Obecně vzato lze říci, že do

kud lidé někomu stavějí pomníky, je to pořád ještě
důkaz, že neklesli na úroveň zvířat. Ale obyčejně se
stavějí pomníky jen mrtvým. Přeje-li si někdo živý,
aby mu byl postaven pomník, je to právě tak gro
teskní. .jako kdyby nás prosil, abychom mu půjčili
na pohřeb.
P.

F. M. Du los:

Poutník
Seděli jsme spolu pod stromy holými a oslizlými
mlhou jako smrtelným potem. Nevěděl jsem, kam
toho nemocného poutníka zasadit. Jen ze svých skle
něných snů jsem si pamatoval na podobnou tvář
— Nechtěl jsem se vrátit. Tenkrát to bylo mé
pevné předsevzetí, když jsem odcházel. Míval jsem
divné myšlenky, tenkrát jsem jich byl pln. a ani
dnes mě neopustily. — Nebál jsem se ničeho, ale ze
svých rukou jsem měl strach, zdálo se mi. že jsou za
svěceny zlu a zaklety k zločinu. Bylo to. myslím, od
té doby, co jsem dal ve rvačce kamarádovi ránu do
obličeje. To si člověk pamatuje jako první říznutí,
když někomu ublíží. Duši zachvátí pocit marnosti
chvíle, v níž se to stalo. — Měl jsem srdce plné ne
určitých tužeb. Ale nejsilněji bolela chudost duší ko
lem mne. Hledal jsem člověka, jehož duše by byla
krásná. Ale kolem zůstávalo prázdno. Snad jsem to
mohl přemoci, ale mládí málokdy ví, jak z hořkých
solí radost vyrobit, a jak činit lidi šťastnými.

Bolesti tužeb se změnily v sny o horách a moři.
Utekl jsem. Toulal jsem se od hranic k moři, po ho
rách a pláních, nespokojenou hlavu hladil vítr. —
Často se mi v noci zdávalo, že stojím ve svém městě
u věže a vstupuji do černého auta. Vedle mě postava,
ležící tváří ve stínu. Jen bílé hrdlo bylo jasně vidět.
A na všem jsem s hrůzou spatřil pět tmavých pruhů.
Po takovém snu jsem se hned probouzel. A říkal
jsem si trpce, že ta dívka byl můj život, který jsem
sám uškrtil.

»A tak . . .«

Mario:

Sedím dnes sama v opuštěném altánku a
jsem smutná. Stále mi přicházejí na mysl určité
myšlenky. Snad je přece lépe člověku samotné
mu, nemůže-li být tam. kde mu rozumějí..
Dnes mě vše rozieskňuje. Sychravý podzim
ní den, vítr, servávající poslední zbytky krás
ného léta se stromu ..
Smutné nedělní odpoledne, jen milovaná
kniha a otcův pes jsou se mnou. Pán mu odešel.
Caesar se na mne smutně dívá a v jeho vlhkých
očích je výčitka... Teď si lehl těsně ke dve
řím a tiše čeká. Po chvíli se přijde lichotivě a
lesklivě otřít o mou nohu, aby zaplašil pocit sa
moty.
Je mi ho líto. Teskní jako člověk, když mu
vzali to. po čem toužil. Snad to nebyla hříčka,
možná, že na tom záleželo.
Pes se dává do tichého vytí. . Kdo z vás by
ho mohl vyhnat ven. odkopnout od tichého
prahu?
Džej.

Střemhlav dolů padá vodopád ...
Bože, kdo by neměl řeku rád!
Její proud si po kamení skáče,
jako člověk výská a zas pláče.

Tak dlouho mi byl život řadou nesmyslu a nedů
sledností. až mě starý františkán u Pádu naučil cenit
a hodnotit. Prázdno v srdci po vyhaslých touhách se
naplnilo účelem života... Vrátil jsem se. abych se tady
modlil za ty, jimž jsem ublížil a dal pohoršení. Neli
tuji, že jsem tolik času prožil rozvrácený neklidem
bolesti. Naučil jsem se trpět a milovat...“
Postava se pomalu ztrácela v mlze. Stromy plakaly
slzu za slzou do zkrouceného listí a zvadlé trávy.

Beka a osud

vodopády řve a hučí se skalami,
její hlas se nese krajem ozvěnami.. .
můžeš říci klidně bez studu:
Beka podobá se osudu.
Kanoi života často zlé chvíle skýtá.
když loď se potácí a vír jí proudem zrnila ...
. I plavec-člověk, má jen jedno přání:
Nežli se setmí, najít ku přistání
to místo, které nazýváme cílem.

A když je nalezne?
Zas lepší přístav hledá
a chamtivost ta spočinout mu nedá:
až smrt ho smete s celým jeho dílem.
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Fišer: Dum za městem
Rozlučme se jednou se vším
ISemá smyslu zbytečně si lhát
Přel nářku je jak popeleční maska

Dny odcházejí, aby zase přišly
Šedivé s clonou z mraku
1 teplé a sluneční s uklidnil jícím tichem
I e staré zahradě listí pokrývá minulost
Italské cypřiše živoří v našich zimách
Jak srdce básníka, jenž v těchto zdech kdysi žil
Zvěrokruh nad vchodem převrací skutečnost
Čarovná říše snu je poslední záchranou
Když již vše zklamalo, když na všem leží prach

I podvečer na římsu sedají holubi
S mátožnou lesknotou přeletí noční pták
Pavouci v besídce předou síť zapomnění
Dozněl už karneval /mizely krásné sny
Rarokní hodiny dohrály menuet
Mraky se roztrhly
Soc zvolna šla k svítání

/ ose/ Zahradní cek:

Blaha: Millstätter. Alpy.

Antonín Skála:

1 OVSO

V touze umlkly zpěvy lesních ptáku
Rosa ozdobila hlavy bříz blankytnými perlami
Světla krvavá hasla na majáku
.4 útesy chladných skal pokryly se pěnami

Lodní trámy co patříonly kdys ke vraku
Potopily se v bouři smrtícími vlnami
kostry vybílené upíraly zrak svůj do mraku
Rosa úsměvu zaskvěla se hvězdami

Hlad nasytil se bezedného hukotu
Slunce pokrylo tvář zlatou barvami
\ach rozkvetlého západu zbarvil skráně topolů
I těla topolu zachvěla se bělostnými pannami
Nebesa oděla se dešťovými duhami
Skřivani zahlaholili nad Inkami
Své písně uložené ve vínku
Chodec na pěšině se zastavil a pohladil
Rukou měkkou a čistou dítě na hlavinku
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Prosté vyznání

Snad z úst, leč z krve mé
tě žádná jiná nevytlačí,
až každý jinde písni ptačí
naslouchat budeme,

ty první, které říkal jsem,
co po druhé už nelze stejně říci,
jak nelze po druhé už stejně říci
slovo matka, rodná zem------

Dorota Podhorská:

/ tltUl-CC

Zase jsi zde — Známa
Přišla jsi neviditelná
a svými doteky stáhla jsi rolety
v oknech mé duše
Šelestem bolestných záhybu svého závoje
který jsi rozpředla kolem
jsi mne pozdravila
l ichá, vnořená v neproniknutelnost
usedla jsi vedle na židli
Pozoruješ mé prsty
nabité žádostí hmatal tóny slov
Jsi zde — Známa
I idím Tvůj dech
prostupující mým dechem
Slyším Tvůj hlas
který svými jemnými paprsky
prolíná v disonanci s mým hlasem
Kráčí s ním po strunách Tvé harfy
a zanechává ozvěny v myšlenkách

Miloslav Jedlička:

OpOVsko

Zdeněk Rutar:

Remí/lisCl

Na východním břehu teskné Opaoice
'křídla slezské orlice
jak mramor zkameněla,
proměněna v ocel, železo,
o chlad pevností a betonových valil.

Šels, klíčem při zdích přitisknut,
vystřídals různé přilby snů,
šels přímo při zdích, pryč a pryč,
nechal jsi skřípat rzivý klíč.

Tenkrát dávno
s vůní má je
helmy našich vojsk
sem hrdě v jejich náruč šly.
s hudbou písní na rtech,
s jmény českých králů.

I úl vítr. Všude čišel chlad,
padalo listí ze zahrad
do tmy, jen místy v světlo lamp.
Hlavu ti tížil hlavolam,
než připomněl sis pod křížem:
»Přijď ke Mně, kdo jsi obtížen!«

To bylo za nocí,
kdy v zrajícím jaru
každé dítě ve snách uslyšelo
každé dítě ve snách uslyšelo
zpěv rytířů blanických
s dusotem kopyt koně knížecího
I áclava svátého.

7 ed jenom třásně babích lét
a ranních mlh zde zbyly
nad pahorky obrněných čel,
pokrytých trávou o šachovnicích luk:
vzpomínky na jícny děl
a hledí kulometu.
které tehdy řekly všemu světu,
že jen právo chceme hájit, žít —
a znovu zpívat, milovat a tvořil.
Proč těm druhým
na opačné straně
zachtělo se víc?
Nad roztátým srdcem země pod horami
ochráněném křídly orlice a silou odhodlání
doznívají dodnes zpěvy pluků
které vdechly do betonu:
Slezsko krvácí zde z boku
smutkem bídy, bolesti a bolu,
prosbou slova které všechno hojí,
domů. domů. domů.

1 ladi slav Sedláček:

Vzpomínka

Jak rozkošná jsi byla tenkrát
když zřel jsem tě ve stínu borovic
neb v záři sluneční když stálas
a ruměnec kryl tvoji líc.

Když se sukénkou lnou a vlásky
si vlahý větřík lehce pohrával
jak z pohádky jsi vyhlížela
má princezno — jak jsem tě zval.
J íš jak jsme koěty konvalinek
v kytičky tenkrát spolu vázali
jak zvědavě se moje oči
do studánek tvých dívaly?

J. S. Dubenský:

Sám

Životem šel jsem opuštěn jak velbloud pustou
pouští
a duše moje lkala o písku do nebes,
kde modrem zářily mé oči tisíců a padlých
dálek houští
s zelení tmavou skrytou o modrý les.
Já byl jsem sám, když z hloubek hvězdných,
stříbrojasných světů.
se vlna nesla zářných milostí,
jak pyl, jenž trysk! z bílých kašen teplých,
rozechvělých květů.
a rozdal vše v mé srdce s radostí.
Já rval jsem klestí vášně života a moje ruka
slábla.
kol šum byl, vichr, pláč a naříkání
mých druhů také bloudících a zkrvavělých.
jimž smrt vládla,
jež vtiskla v prach a omládla do pokání,
jak v rachot černých bubnů v hrozném
nesmyslném boji.
Já měl jsem bledé rety rozpukané žízní
a z kolen crčela mi rudá krev a plnila se
trnitými zdroji,
když v srdci hlodal červ můj hroznou trýzní.
My k sobě toužili a nelitovali jsme obřích
námah
a když jsme náruč spěšně sevřeli.
tu vzdáleni jsme byli sobě nejvíce a nových
únav
jsme podstoupili tisíc hrůzou pobledlí.
My vřeli láskou na obzoru z mlžin, vylítali si
štěstí. .
my klesli pod obraz, jenž zve se přátelství,
my prokleli jsme z hvězdných spirál tajuplné
zvěsti,
jež odevzdat nám měly tuchu neštěstí.
My nechali jsme prchnout nenávratně v září
jasných světel
prokvetlý láskou věčně sytý lidi
a raděj do oblak jsme sáhli hříchem opilí, jejž
jetel
nám daroval. — Nám zmizel z duší Bůh.
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DOMINIK PECKA

JARNÍ SONÁTA
STUDENTSKÝ ROMÁN

VT.
VÝROBA FEUILLETONŮ A SEDŮ

í.
Na podzim dal Táta oktavánům tuto domácí úlohu:

Nač si nejraději vzpomínám.

A podtitul byl: Pokus o feuilleton.
Musí se říci, že takové úlohy nebyly příliš oblíbeny.
Předně proto, že se v nich neříkala pravda. Potom
proto, že se to nedalo odnikud opsat. Takhle — ná
rodohospodářský význam železa — to je úložka, to
našinec vždycky najde nějaký dobrý pramen k opsání.
Nebo — líčení podzimu, to by také ušlo. Takových
líčení je v každém obrázkovém týdeníku habaděj. Jen
žádné osobní dojmy, vzpomínky a nálady! Věřte, že
je to mor takového něco psát! Buďto se napíše, co
člověk opravdu si myslí a co cítí — a pak na to do
stane špatnou známku, anebo tam něco nalže, aby to
vypadalo hodně školsky, ale pak ovšem to nejsou
osobní dojmy a nálady.
Tak se stalo jednomu hošíkovi v kvintě, že napsal
trochu pravdy a byl z toho poprask. Měli za úlohu:
Naše nejkrásnější hodina. To se ví, že kluci lhali jak
když tiskne. Jeden se čepejřil. že nejkrásnější hodina
je, když mají matematiku, protože to náramně bystří
rozum a člověk cítí zvláštní radostné uspokojení, podaří-li se mu rozřešit těžký příklad. Jiný bájil, jak je
to hezké, když mají latinu, kterak se duše noří v krá
sy klasické literatury a duch se zadumává nad sta
letými annály Tita Livia. A opět jiný se cítil v desá
tém nebi při hodině botaniky, rozplýval se chválou
přednášek pana profesora, jenž učí mládež milovat
přírodu a její krásy, a zvláště, jak se mu líbí názor
pana profesora, že každá rostlinka má svůj půvab,
takže nemáme říkat býlí nebo plevel: bylinka jako
bylinka, bodlák či cedr, všecko je rostlinka.
A našel se jeden klučina, který napsal od plic:
Největší legrace je, když máme rýsování. A popsal
věrně, jaká je to legrace. Jak lezou pod lavice, há
zejí kuličkami, přišpendlují dívkám obrázky na záda,
telegrafují pomocí provázku a jiné zábavičky provo
zují. Ale pravda nezvítězila a hošík musil napsat úlo
hu jinou, lepší, to se ví, že školáckou, jak zákon káže.
Také se mu dostalo náležitého poučení, že do školní
úlohy se nehodí napsat všecko, co člověku napadne.
Ty legrace do školy nepatří, ana škola je dílna lid
skosti, a proto také ty legrace nepatří do školní úlohy.
To je velmi logické.
A tak milý hošík poučen in camera caritatis (tak
tomu říkal profesor Lošťák. hoši tomu říkali in camera
obscut itatis), napsal novou úlohu, pořádnou, vyhovu
jící všem předpisům. Teď už nikomu nevěřil, a proto
ke konci své úlohy, v níž velebil krásy a sladkosti
franštiny, napsal velmi prozřetelně: Hodina franštinv
jest mi nejmilejší, ale stejně jsou mi milé také jiné
hodiny, všichni páni profesoři přednášejí zajímavě a
musím se přiznat, že na všechny hodiny se stejně
těším.
Tato správná úloha byla schválena a jelikož v ní
bylo shledáno jen několik pravopisných chyb, byla
uznána za dostatečnou a klučík mohl být rád. že to
takhle skončilo.
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Když tedy Táta napsal na tabuli thema:
Nač nejraději vzpomínám,
dělali na to hoši dlouhé obličeje v předních lavicích
a špatné vtipy v zadních.
— Na každý den. kdy jsem nemusil do školy, šeptal
si Otava.
— Na první opici — to jsem byl jako světa pán
v županu, povzdechl Růžička.
— Když mě udělali ve Spartě brankářem, tvrdil
Řehoř.
— Když jsem dostal první kalhoty, rozpomínal se
Pospíšil.
Táta napomenul ke klidu a dával ponaučení:
— Nadpisuji: pokus o feuilleton. O feuilletonu jako
zvláštním druhu slovesné tvorby jsem již přednášel,
máte nyní možnost se pokusit o tento druh prakticky.
Připomínám, že feuilleton se má vyznačovat lehkým
tónem, duchaplným podáním, myšlenkovou jasností a
jadrným vtipem.
— Ten si toho naporoučí. hučel vzadu Zeman, kde
pak já. ubožák, tohle všecko seberu? Achich! Jejeje!
— Úlohu odevzdáte příští týden v sobotu, zavelel
ještě Táta.
2.
V lese. Staleté duby. Revírník určuje, které se mají
skácet. Jde lesem, odsuzuje, zapisuje, počítá. Hajný
vpaluje znamení a čísla. Každý odsouzenec má číslo.
Dražba. Přijdou páni z továrny na parkety, přijdou
páni z dřevařského družstva, jež slově Lignum, při
jdou bednáři.
Jde se od dubu k dubu. Páni parketáři měří objem,
páni z družstva lhostejně kouří doutníky. Bednáři
odhadují výšku, odlupují kůru, nejsou-li pod ní červi.
Vyvolávání cen. Co nechtěli páni parketáři a páni
dřevaři. dostali bednáři.
A přišli drvoštěpové, podřezali dub. natáhli lana.
Dub padl s hukotem. Odřezali větvoví, na spálení
prodali. Kmen si odvezl bednář v zimě. Přijeli veselí
chasníci, naložili dub na saně, posedali rozkročmo na
něj a ujížděli z lesa s výskotem.
A starý bednář doma rozměřil dub. Měřil dvakrát,
třikrát. Odměřoval kratší i delší kusy. Ty na duhy,
ty na dna. Odměřil tak, aby suky vypadly z řezu.
Měřil, až se doměřil.
A pila odřezovala špalky krátké i dlouhé. Kdykoliv
se otevřel řez, usmál se starý bednář, pohladil jej
mozolnou rukou, pochválil, že je čistý, bez suků a
bez svalu.
Odsouzení, číslování, kácení, řezání a nyní — čtvrce
ní. Nejprve na půlky. Dva, tři železné klíny se nasadí,
palice zabuší, ve špalku to sténá a praská, až povolí
poslední vaz. pule se odtrhnou a běložluté dřevo za
svítí. A pule se trhají na čtvrti. Čtvrcením se doko
ná'á poprava dubu.
Čtvrti se dělí paprskovitě, odsekává se kůra s běli
a jádro. Rozštípené paprsky se přisekávají příčně a
osekané kusy se skládají v umělé hranice k sušení.
Mrtev je starý dub a začíná se život sudu.
Zatím spí vysekané dřevo. Spí rok, spí dva rok).
Čím déle, tím lépe. Není to spánek smrti, je to sen
budoucnosti. Přijde den. kdy starý bednář rozebere
hranice a srovná duhy, roztřídí a nejpěknější vybere
k práci.
Lepší stranu duhy určí za povrch, tu ohobluje,
vnitřní vyseká a ostrouhá pořízem, konce ponechá
nezeslabenv. Radí je jednu k druhé, široké i úzké.

Zaměřovačem narýsuje střed. Bednář je hledač středu,
pořadatel, srovnavatel. sjednocovatel. Jeho dílo je sou
měrnost, přesnost, jednota, řád.
Ex pluribus uniím. Z mnoha kusů jeden celek. Jak
je sestaví? V kruh. Kruh je nejdokonalejší měřický
útvar. Měřiči se chlubí, že vědí, co je kruh: křivka,
jejíž každý jednotlivý bod je stejně vzdálen od spo
lečného středu. Básníci a symbolisté říkají, že kruh
je obrazem nekonečnosti. Je snadné říci, co je kruh.
Je snadné říci, co znamená kruh. Ale je snadné udě
lat. sestavit jej z dvaceti, třiceti nestejných kusů
dřeva?
Dívejme se. jak se to dělá. Nejdříve je třeba za
seknout oba konce duhy do stejné šíře, a to tak. aby
se od středu rovnoměrně zužovaly. A potom obě stra
ny na spárovníku zhoblovat nřesně podle modelu. To
je největší umění bednáře. Hle, čeho musí dbát: aby
oba konce duhy zůstaly stejně široké: jinak by bvl
jeden konec sudu širší než druhý: aby úžení bylo
nenáhlé, povlovné, sice jinak by duhy při ohýbání
praskaly: aby sklon postranního ořezu svíral pravý
úhel s tětivou kruhu, do něhož má sud být sestaven,
sice jinak by se sestava zbortila anebo by jednotlivé
duhy vystupovaly z kruhu.
Slovem, duha musí tak býti zpracována, aby všecky
body jejího povrchu byly rovnoměrně soustředěny
kolem osy sudu.
Duhy sestaví bednář do vzorné obruče. Střídá ši
roké duhy s úzkými, aby se vyrovnával obvodový
tlak. Určuje vránu, duhu vývrtovou. Podle ní se
sestavují ostatní. Vrána a jí protilehlá duha jsou neikratší. duhy s nimi sousedící se postupně dlouží až do
čtvrtiny oblouku. Tam je duha nejdelší. Nestejná,
oku sotva patrná délka duh má za účel, aby útorv
do nich vřezané vtlačovaly dno dovnitř sudu. Jinak
by dno při nestejné vlhkosti svého rubu a líce se vydouvalo vně sudu.
Tu je bednář fysikem, znajícím vlastnosti hmoty a
předvídajícím její vrtochy. A jeho práce je podíva
nou pro nivelisátory lidstva a zaryté egalitáře, kteří
nemohou pochopit, že rovnost je v nerovnosti, svoboda
v podrobenosti, dobro v jednotě.
Zárodek sudu je nepěkný: nahoře stažen třemi sta
rými obručemi, dole rozchííplý jako ocas krocana.
A nyní je třeba ohnout duhy, aby i druhý konec se
staveného sudu se zúžil a uzavřel. Ä to se děje ohněm.
Uvnitř sudu se zapálí dubové třísky. Zvolna rozehřívají duhy. Na sud se navlékne ocelové táhlo, jehož
oba konce jsou zapuštěny do běhounu taženého že
lezným šroubem. Když jsou duhy rozehřátý, stahuje
se táhlo, ale zvolna, aby duhy nepraskaly. Oheň smí
jen hřát, ne pálit. Někdy, nezbedník, si zapytlačí na
suchých duhách. Chvilku je mlsně olizuje a než se
nadáš, celý sud hoři.
Na stažené duhy narazí bednář obruče, stále na
hřívaje sud na ohni. Až dosud oheň změkčoval. Nyní
změní svoji úlohu. Začne tvrdit. Dub se poddal násilí.
Kdyby povolily obruče při prvním nahřátí, duhy by
se narovnaly. Povolí-li se duhy po druhém nahřátí,
již se nenarovnají. Zůstanou ohnuty. Omnia vincit
ignis. Oheň přemáhá vše. Tvrdé činí měkkým a měkké
tvrdým.
Zbývá zařezat pilou okraje, křivým pořízem vystrouhat útorové pole, hoblíkem vyhladit, zejkovníkem
vříznout útor.
Připraví se dna, ohoblují po jedné straně. Kružidlem vyměří bednář velikost dna. Zkusmo najde
poloměr útorového kruhu. Rozepne kružidlo a zkouší,
vejde-li se do obvodu útorového šestkrát. Pakli ano,
má přesný poloměr dnového kruhu. Zkusmo hledá na
dně střed. Když najde, zabodne kružidlo a narýsuje
kruh. Dno se ořízne pilkou, přizpůsobí přesně šířce
útorů a zasadí. Sud se dobře stáhne obručemi. Ještě
nevypadá pěkně. Je na povrchu odřen obručemi, po
tlučen kladivy, rozryt ocelovým lanem, postříkán vo
dou. Proto se srazí staré obruče. Je-li sud dobře za
bedněn, drží bez obručí. Proč by ne? Ohnuté duhy už
se nenarovnají, dna se z útorů nevymknou. Dub je
nepoddajný, jak býval. Bednář ohobluje sud po vrchu

a narazí nové obruče. Vesele buší kladivo, křepče po
skakuje po obruči sedlík a sud zvoní...
Hle, na to nej raději vzpomínám, od dětství jsem se
na to dívával v otcově dílně.
A teď, myslíte, že už se bude nalévat víno? Ještě
ne. Nejprve je třeba sud vypařit a vylouhovat. Z dna
na dno překládat.
A už při tom obracení a překládání můžete vidět,
že sud je skvělý vynález. Snadno jím pohnete s místa
na místo. I dítě jej odvalí. Spočívá na svém břichu
dokonale vyrovnán a vyvážen. A chcete-li, aby stál
nehnu tě, postavte jej na dno. Ani se nehne. A při tom
paření si můžete všimnout, že nepropustí ani kapku
tekutiny. Je, jak se říká ve fysice, vodotěsný. To by
nic nebylo. Největší div uvidíte nakonec. Za den. za
dva se z něho vypustí žlutá, dřevinou a pilinami zne
čištěná voda. A sud je připraven, aby se do něho lilo
víno. A teď se ukáže jeho vznešenost: sud je totiž
vínotěsný.
Půl roku to v něm kvasí a bouří — sud leží na
kantnýřích tiše a velebně, ani se nehne.
Za půl roku můžete přijít, pánové, kteří jste trpě
livě poslouchali, jak se dělá sud. Přijďte všichni, filo
sofové, geometrové, fysikové, sociologové, symbolisté.
básníci a profesoři! Všichni jste dostali naučení od
sudu. Okuste nyní, co v něm je. Je v něm víno. In
vino veritas. Přijďte vy všichni, kteří se nemůžete
shodnout a naplňujete svět otravným dechem svých
rozepří! Přijďte, ručím vám za to, že za hodinu, za
dvě z vás budou nejlepší přátelé. Budete mluvit prav
du. Budete zpívat. Budete se objímat bratrsky. Budete
důvěrně klepat na dno sudu. A budete říkat: Ty náš
milý brachu, v tobě je moudrost veškera!

Táta vždycky odstiňoval známky, které dával na
úlohy. Někdy napsal velmi dobře přes celou stranu
palcovými literami — to už byla nejlepší úloha, jakou
si lze představit. Jindy zkracoval vel. dob. — to bylo
znamení, že v té úloze není pravopisných ani mluv
nických chyb, ale že nešla nějak Tátovi pod vousy.
A někdy napsal v. d. — maličkými písmenky — to
bylo zřejmé, že tu velmi dobrou známku dával nerad,
jen proto, aby nějaká ta velmi dobrá byla.
Jak dopadl pokus o feuilleton?
Při opravě řekl Táta, že těmi pokusy nadšen není
— někteří to napsali příliš školometsky, tvrdě, ne
upřímně, druzí myslili, že tam mohou naplácat kde
jakou jalovost a že pro starého kantora je to dosti
dobré, jiní zase hleděli odněkud něco opsat, ale ne
podařilo se jim to tak, aby Táta to nepoznal. Jedna
úloha se mu zdá dobrá, ostatní nepřevyšují úroveň
obyčejných cvičení slohových. Opravami chyb mluv
nických a pravopisných se ovšem již zdržovat nebude,
ty už si páni opraví laskavě sami, on, Táta, není
žádný nádeník, aby se tím zabýval v oktávě, kdy má
každý již před zkouškou duševní zralosti.
Potom se rozdaly sešity. Všichni byli zvědavi, která
je ta jediná dobrá úloha. Byla to úloha Juliána Hodače. Když Julián otevřel svůj sešit, spatřil dole přes
celou stranu červený nápis: velmi dobře. A dole
připsána poznámka: Rád četl — Dr B.
3.

Po opravě dal Táta srovnat sešity podle abecedy a
odnést do sborovny. Ale tím nebyl ukončen pokus
o feuilleton.
Před konferencí nahlížel ředitel do komposic, zkou
maje, byly-li úlohy dány žákům včas dle rozvrhu,
byla-li themata přiměřená, střídaly-li se náměty lite
rární, historické a přírodovědné, zda profesor náležitě
zkorigoval úlohy, zdali žáci je s patřičnou péčí opra
vili, zdali profesor přehlédl a vidoval jejich korek
tury.
Velmi dobře. Rád četl — Dr B.
Toto neobvyklé plýtvání červení upoutalo zrak ře
ditelův. Přečetl si celou úlohu. Přečetl znovu, tužkou
zatrhl některá místa. Sešit položil stranou, a když
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dokončil revisi, odnesl si jej do ředitelny. Brzy polom
byla konference.
Začínalo to povstáním a usednutím profesorského
sboru a obvyklým, neměnícím se úvodem:
Dámy a pánové, dovoluji si zahájiti druhou ob
dobní a zároveň pololetní poradu o prospěchu a cho
vání žactva a prosím, abyste jednání věnovali nále
žitou pozornost.
Suše předčítal kroniku ústavu za minulý semestr,
přehled zdravotního stavu profesorského sboru a
žactva, statistiky o prospěchu.
To byly loci communes. Tomu obyčejně nikdo ne
věnoval náležitou pozornost. Nebylo také proč. Littera
scripta manet. Byly to jen úhrny z katalogů, číslice,
procenta, všeobecnosti. Věci známé, které nestály za
poslouchání. Tu bylo třeba nějak si ukrátit čas — čte
ním novin, čmáráním po papíře, podřimováním, mimickou rozmluvou, zíváním.
Potom přicházely na řadil referáty třídních profe
sorů o chování žáku. Tu bylo již živěji, vyskytovala
se odlišná mínění o tom, jaká je mravně pedagogická
hodnota pozdravu, jak pohlížet na žáky odvažující se
kouřit v neprostřelní blízkosti ústavu, které omluvy
zameškaných hodin lze považovat za dostatečné, jak
zamezit poškozování školního zařízení.
Začínalo se přímou a končilo se oktávou.

— V oktávě nic zvláštního, oznamoval Táta.
— K tomu bodu mám svoji poznámku, odpovídal ře
ditel. V tomto období byl dán žákům osmé třídy za
úkol pokus o feuilleton na thema: Nač nej raděj i
vzpomínám. Při revisi komposic shledal jsem zá
vadným úkol žáka Juliána Hodače. třebas je klasifi
kován známkou velmi dobrou a dokonce proti před
pisům a zvyklostem doprovoděn pochvalným uznáním
opravujícího profesora. Konstatuji především, že themata toho druhu jsou méně vhodná pro školní účely,
poněvadž svádějí žáka k plytkosti. takže se přestává
dívat na svůj úkol jako na vážnou povinnost. Dále
mám dojem, že pan kolega, jehož se věc týká, příliš
nou liberálností sám dává žákům podnět k nemístné
smělosti ve vyjadřování a výsledek toho je, že žák se
domýšlí, že neomalenost je vtip, že drzost je originál
nost, myšlenková prázdnota cosi půvabného.
K věci samé. Žák vyličuje ve své komposici výrobu
sudu dělaje si posměšky z různých odvětví vědecké
práce a nakonec ironicky zve filosofy, vědce, básníky
a ovšem i profesory, aby přišli k plnému sudu a vy
slovuje naději, že až se napijí, budou mluviti pravdu.
Způsob, jak žák vypracoval úkol, shledávám závad
ným po několikeré stránce. Především je zřejmé, že
si žák dělá smích z vědecké práce vůbec a zejména si
tropí šašky z těch, jejichž vědecké práci vděčí za své
vzdělání. Pokládá své učitele buď za hlupáky, kteří
ničemu kloudně nerozumějí a nemajíce hlubších zna
lostí ve svém oboru navzájem si odporují, buď za
podvodníky, kteří sice pravdu znají, ale jsou schopni
říci ji nanejvýš ve stavu podnapilém, kdy člověk
ztrácí kontrolu svého jednání. Tím ovšem viní více
přímo než nepřímo představitele vědy z nemorálnosti
vůbec a z alkoholismu zvláště, což vše jest hrubě
urážlivá a neodpovědně drzá kritika vyučujících a
vyučovavších, i když nejsou výslovně jmenováni.
Jsem toho názoru, dámy a pánové, že případ vy
líčený vyžaduje přísného měřítka a že vzhledem
k tomu, že urážející kritiku vědeckých pracovníku si
dovolil žák předložití ve formě domácího cvičení slo
hového, je tu okolnost zvláště závažná a nutící, aby
čin takový byl posuzován se vší příkrostí a s provi
nilcem naloženo po zásluze.
Předkládám tedy, jak jest mojí povinností, věc vaší
úvaze v pevném přesvědčení, že u vědomí vlastní cti
a důstojnosti svého stavu dospějete k názoru, že věc
vyžaduje postupu co nejrůznějšího. jinak by tu byl
povážlivý případ precedenční, který by mohl nebez
pečně ohroziti autoritu profesorského sboru, pověst
ústavu, výsledky veškeré práce výchovné a učebné
a zřejmě také u nadřízených úřadů vyvolali dojem
nanejvýš nepříznivý, jehož následky v přítomné chvíli
jsou nedozírné a jež nutno v zájmu věcném i v zájmu
osobním předejiti.
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Tím jsem domluvil a žádám dámy a pány, aby
k této věci podali své vyjádření.
Táta poslouchal výklad ředitelův s klidem maje
hlavu poněkud skloněnu a otáčeje v prstech velikou
červenou tužkou.
Prosím o slovo, řekl konečně, poněvadž věc se
týká především mne. a rozuměl-li jsem dobře, jest
obviněn nejen žák Julián Ilodač, nýbrž i já. Žák
Julián Hodač se provinil tím. že napsal upřímně, co
si myslil, a já jsem se provinil tím. že jsem ho k tomu
vychoval, anebo dokonce tím. že jsem ho učil, aby
říkal, co si myslí, a ne to, co se jeho představeným
zamlouvá. Konstatuji i já. že se cítím na jedné a téže
lavici obžalovaných s žákem osmé třídy Juliánem Ha
dačem. Prohlašuji, že při čtení úkolu Hodačova jsem
neměl dojem, že by chtěl urážet své profesory či
vinit je z alkoholismu a jiných neřestí. Žák popisuje
výrobu sudu a připomíná, že to je práce geometricky
přesná a dokonalá a staví proti sobě snadnost vědecké
theorie a obtíž řemeslného umění v praxi.
Nic víc jsem v líčení výroby sudu neviděl. Ke konci
své práce naznačuje žák zcela vhodně, k čemu sud
jest, to jest k tomu, aby byl naplněn vínem, a to víno
je přirozeně k tomu, aby se pilo. Je zřejmé, že víno
pijí jak neřestní alkoholikové, tak ctnostní pracovníci
vědečtí, za to přece oktaván Ilodač nemůže. Zmiňuje-li se o účincích vína, myslím, že nepraví věc novou,
když rozvíjí staré úsloví In vino veritas, a to způso
bem, který byl naznačen v nadpisu práce, tedy způ
sobem feuilletonistickým. Zve-li také profesory k sudu,
nevidím v tom nic urážlivého, poněvadž zve zároveň
filosofy, geometry, fysiky, sociology, básníky, tedy
společnost slušnou, a nezve je k ničemu špatnému. To
je moje mínění o věci. Prohlašuji znovu: neměl jsem
dojem, že by žák chtěl urážet své učitele. Proto jsem
pokládal jeho práci za dobrou a podle toho ji také
klasifikoval. Pakli případ byl přednesen v poradě
profesorského sboru, bylo by vhodné, aby komposice
Juliána Hodače byla přečtena a kolegové si utvořili
sami úsudek, je-li v ní co urážlivého a pohoršlivého.
Dávám k tomu návrh.
Ředitel se ironicky usmál, vzal Juliánův sešit a po
dal jej profesorce Rybářové:
— Paní kolegyně bude tak laskava a přečte tu kom
posici.
A paní kolegyně předčítala hlasem unaveným, od
cigaret zastřeným majíc posluchače pozorně napjaté.
Ředitel byl trochu znervosnělý Tátovou odpovědí.
Poznával, že chybil, když přišel již s hotovým úsud
kem. Uvědomil si. že by byl býval lépe učinil, kdyby
byl býval dal číst úlohu napřed a vyslechl mínění
sboru. Skrytě ironický tón Tátův jej podráždil, takže
myslil už jen na jednu věc: neustoupit. Jak by také
vypadal, kdyby obvinění odvolal? Nebo kdyby mu
sbor odhlasoval opak? Měl nyní nemalý úkol: zjednat
si většinu pro odsouzení a potrestání Juliána Hodače.
Mohl počítat především s několika sobě zcela odda
nými profesory. Dále s těmi, kteří nikdy nepronášeli
odlišný názor: to byli suplenti bez zkoušky, někteří
zatímně ustanovení profesoři, kteří se báli, aby jim
nenapsal špatnou kvalifikaci. Ti také mluvívali při
konferenci, jen když byli tázáni. Bylo tedy třeba
zpracovali ty, kteří byli nerozhodní a kterým snad
na věci nezáleželo.
Když profesorka dočetla, rozhlédl se. kdo se hlásí
k slovu.
Chtěl mluvit matematik a fysik Štolovský.
— Můj osobní dojem, řekl. Kolega Bureš neshledal
nic závadného v práci oktavána Hodače. Vysvětluji si
to tím. že jmenovaný žák si bere na mušku předměty
reálné, zejména geometrii a fysiku. Kdyby si dělal
legraci z češtiny nebo francouzštiny, byí by asi ko
lega Bureš jiného náhledu. Tam jsou místa, kde se
zřejmě zlehčuje definice kruhu, a to já za urážku
pokládám, podobně jako by kolega Bureš pokládal
za urážku, kdyby ten mládenec zlehčoval Babičku
Boženy Němcové nebo nějaké Nerudovy romance.
Přidávám se bezvýhradně k mínění pana ředitele a
jsem pro exemplární potrestání žáka.

Hlásil se přírodopisec Jeremiáš:
— Ztotožňuji se celkem s míněním kolegy Štolovského. Nejde konečně o detaily: ty lze ovšem různě
vykládat a chápat, ale celý tón práce je frivolní a
tudíž neomluvitelný.
Němčinář Marek:
— Měl bych jen malou poznámku jako správce
knihovny žákovské. Žák Hodač je jeden z těch, kteří
si nikdy nevypůjčují z knihovny žákovské. To je ne
klamné znamení, že si vypůjčuje knihy jinde, ovšem
že knihy nepřiměřené svému věku a duchu a vý
sledkem toho jest jakási skeptická přemoudřelost a
tou, jak se mi zdá, se chce blýskat ve své práci. Jsem
zásadně pro to, aby se žákům toho druhu dalo cítit,
že jsou žáky ústavu. Když to trpíme a podporujeme,
pleteme si sami na sebe bič. Takový mládenec udělá
maturitu a pak si člověka na ulici ani nevšimne.
— Také bych měl malou poznámku, přihlásil se Dr
Kratina, rybář a profesor filosofie. Připojuji se cel
kem k názoru kolegy Štolovského a Jeremiáše, poně
vadž pokládám za nepřístojné, aby se žák v úloze
nevážně vyjadřoval o tom neb onom předmětě. V práci
jsou obraty a výroky, kterých by žák jistě neužil,
kdyby cítil byf sebe nepatrnější záchvěv vděčnosti
k těm, kteří tio vyučují, a respektu k jejich životní
práci a snaze.
O slovo znovu požádal Táta.
— Připouštím, panové, pravil, že článek, věta, ba
i slovo může býti v různem smyslu chápáno a vyklá
dáno. Tak je to i s prací Juliána Hodače. Týž výrok,
který pro jednoho je urážkou, pro druhého urážkou
býti nemusí. To záleží právě na osobním naladění a
zaujetí. Obyčejně se lidé cítí dotčeni na těch místech,
kde jsou slabí. Nechci býti osobní. Vidím však, že
odsouzení žáka Hodače bude zároveň odsouzení pro
fesora Bureše. Proto ještě několik upřímných slov.
— Prosím ale krátce, pane kolego, čas již velmi
pokročil, napomínal ředitel maje strach, aby se karta
neobrátila
— Zcela krátce, pánové, pravil Táta. Kdybych byl
na místě některého z přítomných pánů, cítil bych se
možná také dotčen některými výrazy, obraty nebo
jen tónem práce žáka Hodače. Vycítil bych dokonce,
že žák tu vlastně projevuje něco ze svého nitra, že
chce vyslovit nespokojenost se způsobem vyučování a
vychovávání. Vžijme se do duše studenta, dnešního
studenta! Pánové, ten student je přecpáván vědomost
mi z různých oborů vědních, vědomostmi theoretickými, o nichž předem ví, že jich v životě nikdy nebude
potřebovat. Děláme ze studenta jakýsi naučný slov
ník či skladiště všelijakých znalostí. Ba učíme ho
věcem, které sami neumíme. My sami musíme před
hodinou nahlížet do všelijakých příruček a pomoc
ných knih, abychom oživili svou paměť — a od stu
denta pak chceme, aby si pamatoval doslova, co jsme
mu přednesli. Následek toho je, že student nemůže
ovládnout všecku učebnou látku a vyhovět všem po
žadavkům, které se na něho kladou. Pomáhá si, jak
umí. Opisuje přípravy, opisuje úlohy, podvádí při
komposicích, napovídá a dává si napovídat. Není divu.
Učebné látky je tolik, že by se musil ztrhat v pravém
slova smyslu, kdyby se chtěl všemu poctivě naučit.
Proto takový oktaván je přesycen poznatky, má hla
vu přecpanou a nelze se divit, že není nadšen pro
vědu, která se do něho vtlouká po celá léta přísnými
hrozbami a tresty — je znechucen, jeho rozum je
ubit — a srdce jeho hladoví. Většina z nás učí, ale ne
vychovává. Odbudeme si svou hodinu a dále se o stu
denta nestaráme. Na jeho duši nám nezáleží. Že kromě
učení má jiné zájmy a tužby, je nám lhostejné. Jsme
věrní služebníci rozvrhu hodin, a proto se nedivme,
že student nás nemiluje. Kdybychom byli jeho po
mocníky a rádci, lnul by k nám pravou vděčností.
Takto však nám nedůvěřuje. Už proto ne. že se ne
shodujeme. Jeden vykládá dějiny tak. druhý zase
jinak, jeden horuje pro ten systém filosofický, druhý
pro onen, jeden je skeptik, druhý zase mystik, jeden
hlásá Pessimismus, druhý si libuje v pohodlí pragma
tismu. Komu má student důvěřovat? Není divu. že
nakonec všemi stejně pohrdá. T připouštím, že je kus

bolestné ironie v závěru inkriminované práce, když
Julián Hodač, žák osmé třídy reálného gymnasia, zve
představitele vědy k plnému sudu doufaje, že po ně
kolika číškách vína se shodnou.
— Fráze! ulevil si profesor Stolovský, vypáčiv se
na své židli, jen hodně lichoťte těm mládencům, oni
vám brzo přerostou přes hlavu! To se rozumí, jsou
to samá neviňátka — a my jsme hlupáci a tyranové.’
Styďte se za taková slova! Hanba!
— Pane kolego, jen klidně, vyzýval ředitel. Ale
jinak byl rád, že Táta vzbudil tak silný odpor. Po-''
kládal chvíli za vhodnou k hlasování o vině a trestu.
— Dámy a pánové, nejsme zde k tomu, abychom
posuzovali činnost svou, nýbrž činnost a chování svých
žáků. Proto bych prosil, abyste se zdrželi projevů,
které nesouvisí s naším jednáním. Aby trapná záleži
tost byla skončena, dovoluji si dáti konkrétní návrh:
Žák osmé třídy Julián Hodač budiž potrestán karcerem tří hodin pro neslušný a pohoršlivý způsob,
jak vypracoval svoji domácí českou komposici. Má,
prosím, někdo jiný návrh? Pan kolega Bureš se hlásí
ještě o slovo. Ale. prosím, račte býti stručný!
— Dříve než bude o návrhu tomto hlasováno, do
voluji si jako třídní profesor upozornit, že žák Julián
Hodač patří k nej lepším žákům ve třídě a kromě mla
dické exaltovanosti nemůže mu být nic vytýkáno a
také dotavadním chováním nedal nikdy příčinu k po
kárání. Z toho důvodu pokládám navržený trest jed
nak za nespravedlivý, jednak za příliš rigorosní a
myslím, že trestem toho druhu se autorita profesor
ského sboru neposílí.
— Dříve než dám o návrhu hlasovati. odpověděl
ředitel, upozorňuji, že navržený trest nikterak nelze
pokládati za nepřiměřeně přísný, i když se bere
v úvahu lepší minulost žákova. Jsem přesvědčen, že
toto řešení je mírné a že případ nelze jinak zlikvidovati již s ohledem na nadřízené úřady, které by po
mém soudu nazíraly na věc mnohem vážněji než pan
kolega Dr Bureš. Přistupuji k hlasování. Kdo je, pro
sím. pro trest mnou navržený? Počítám hlasy: 16 proti
-#! Návrh tedy je přijat a bude protokolován.
— Podávám minoritní votum, ozval se Táta pevně,
a žádám, aby také bylo protokolováno.
— Od toho vás zrazuji, pane kolego. To znamená,
že věc může býti vyšetřována nebo zkoumána nad
řízeným úřadem a myslím, že tím svoji situaci nijak
nezlepšíte, ba naopak mohou vám vzejiti značné ne
příjemnosti.
— Trvám na minoritním votu, řekl Táta.
— Jak je libo, suše odpověděl ředitel.
Skončil potom konferenci několika všeobecnými a
stereotypními výroky, poděkoval dámám a pánům za
pozornost, s kterou sledovali jednání, a odcházel do
ředitelny.
Zarachotily židle odsouvané od stoly, dámy a páni
povstávali: mladší se stavěli zpříma jako na vojně,
starší, kteří už měli definitivu, poněkud si pomáhali
opírajíce se rukama o stůl. Zavíraly se zásuvky, zha
sínala světla, oblékaly zimníky.
Rozhovořili se ti, kteří při konferenci mlčeli buď
ze zásady, buď ze strachu.
látá složil své věci bez řeči, strčil do aktovky, řekl
krátké Máúcta a již sestupoval po schodišti.
Stál tam profesor Štolovský a čekal na něho:
— Divím se vám. pane kolego, že se tak exponujete
za toho mládence. Je to obyčejný držák a já jsem
jist, že vám ještě důkladně vypálí rybník.
— Zastával jsem se ho jako třídní profesor, byla to
moje povinnost, a kromě toho jsem přesvědčen, že
si trest nezasloužil. Je to řádný student. Ručím za něho.
— Ručíte za něho? Jen abyste se nezklamal! Vy
filologové jste nenapravitelní romantikové. V každém
holomku vidíte anděla.
— To je asi taková chyba, jako když matematik je
duch exaktní a kritický a vidí v každém holomku
ďábla.
No, o tom se nebudeme přít.
. — Já také doufám, že ne.
Vykročili z budovy a šli každý jiným směrem.
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Jak se mluví
1. Náboženství je věc záliby. Kdo nemá zálibu
v hudbě, nemá jí být obtěžován. Tak nemá být
obtěžován ani náboženstvím, kdo v něm nemá
zálibu.
Náboženství je zhruba řečeno správný poměr člověka
k Bohu jakožto bytosti nejdokonalejší a Tvůrci světa
i člověka. Jistěže se nemá náboženství vnucovat. Na
opak. je cele založeno nu svobodné vůli a lásce. Bůh
nenutí člověka, aby ho ctil, vždyť ho stvořil jako
bytost svobodnou, která se může sama rozhodnout buď
pro Boha nebo proti Bohu. Ale jistě také není vnu
cováním. řekne-li se. že člověk nenáboženský je člo
věk netečný, neuznalý a nevděčný. Ctnost nábožnosti
je podle Svatého Tomáše částí ctnosti spravedlnosti,
jež nás učí dávat každému, co mu náleží, tedy vzdá
vat i Bohu čest, která mu přísluší. Mohl by totiž někdo
podobně se vymlouvat, že nemá zálibu v činnosti so
ciální a že práva a potřeby bližního jsou mu cizí.
A přece by nikdo takovou výmluvu neuznal a obecně
teď platí za největší provinění, dopustí-Ii se někdo
činu nesociálního anebo není-li ochoten dávat bližní
mu. co mu patří. Tam, kde jde o povinnost, byf svo
bodně uznávanou a vykonávanou, neplatí žádné zá
liby.

2. Svatý Pavel praví: „Všecko zkoušejte, co je dobré,
toho se držte!“ Nemusím tedy věřit, co se mně
a priori předkládá, nýbrž mohu a mám svobod
ným hledáním pátrat po pravdě.
Výrok svátého Pavla vzatý z prvního listu k Soluňským 5. 21., se týká, jak ze souvislosti je patrno, zkou
mání, zdali kdo je opravdu naplněn Duchem svátým,
aby prorokoval. Aby se předešel podvod, kdyby ně
kdo předstíral, že má mimořádný dar Ducha svátého,
radí svaty Pavel křesťanům, aby takového člověka
důkladně zkoumali. V širším smyslu se dá uvedený
výrok vykládat i tak, že máme právo a povinnost
zkoumat, zdali ta neb ona nauka, jež se za pravdu
Boží vydává, vskutku od Boha je zjeveua a v Písmě
a Tradici obsažena. A konečně lze ten výrok vykládat
i tak, že pravdy víry, třebas rozum převyšují, přece
s ním souhlasí, takže lze o každé z nich rozumově
dokázat, že je věřitelná. Na příklad Vtělení Syna
Božího je tajemství převyšující rozum lidský: ale je
to pravda věřitelná, uvážíme-li. že Bůh je všemo
houcí a že tudíž se může stát člověkem. Podobně i pří
tomnost Kristova ve svátosti oltářní je tajemství víry,
ale tajemství věřitel né, poněvadž je-li Bůh všemohou
cí, může se skrýt v podobě chleba. V tom smyslu je
víra křesťanská víra rozumná a nejen že snese, nýbrž
i vyžaduje zkoumání.
5. Lidé uctívají svaté, aby si zajistili jakousi pro
tekci u Pána Boha. A přitom říkají, že jsme si
před Bohem všichni rovni.
Je protekce dvojí: spravedlivá a nespravedlivá. Spra
vedlivá. když někdo užívá svého vlivu, aby ochránil
utiskovaného a nuzného nebo pomohl někomu na
místo, kterého si svými vlastnostmi zasluhuje. Nespra
vedlivá. když se někdo zastává člověka ničemného
nebo pomáhá k vzestupu člověku bez náležitých vlast
ností a zásluh jen proto, že je jeho příbuzný nebo
přítel, nebo že je příslušníkem určité skupiny lidí.
Kdo si představuje přímluvy svátých na způsob pro
tekce nespravedlivé, má plné právo je odsoudit: ale
to neodsuzuje církevní učení o úctě svátých a jejich
přímluvě, nýbrž svou vlastní naivní představu o tom.
Svatí se za nás přimlouvají v tom smyslu, že nám
vyprošuji milost Boží a věčné spojení s Bohem, jež
má být údělem všech dítek Božích, jež právě jako
dítky Boží si jsou rovny.
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4. Náboženství vzniklo ze strachu a z neznalosti
přírodních zákonu.
Kdyby k vzniku náboženství stačil strach a neznalost
přírodních zákonů, musilo by mít náboženství každé
zvíře. Pes na příklad se bojí a přírodní zákony nezná
a přece nemá náboženství, a to prostě proto, že ja
kožto tvor nerozumný nemůže Boha svého Tvůrce
poznávat. Pokud jde o člověka, má náboženství původ
v rozumné přirozenosti lidské. Rozumem usuzujeme
z díla na původce. Boha sice nevidíme, ale vidíme
jeho dílo, to jest stvořený svět, a usuzujeme, že jej
stvořila bytost nejvýš moudrá a mocná, totiž Bůh.
A v tom úsudku je původ a základ náboženství.
5. Nač se modlit růženec? Vždyť je to napodobeni
modlících mlýnku.
Modlí-li se někdo růženec mechanicky a bezmyšlenko
vitě, je to snad cosi podobného otáčení modlicího
mlýnku tibetského. Růženec je ve své podstatě modlit
ba rozjímavá a ústní zároveň. Předmětem rozjímání
v růženci je 15 vvjevů ze života Spasitelova, čili tak
zvaná tajemství. Dobře se modlí růženec, kdo si ty
události živě představuje. Odříkávání zdrávasů je
v růženci úkon jaksi druhotný, při němž se nevyža
duje pozornost ke každému slovu, nýbrž jen dětinná
úcta k Panně Marii — tak i dítě něco říká matce a je
to někdy jen žvatlání, ale matku to těší, poněvadž to
dítě činí z lásky.

6. Arcibiskupové měli na svých statcích poddané
a vykořisťovali je.
Nezáleží na tom. co kdo má, nýbrž k čemu toho
užívá. Strážník má revolver, ale ne k vraždění, nýbrž
k obraně. Vrah má revolver k vraždění. Záleží tedy
na úmyslu a užití věci. Pouhá okolnost, že někdo něco
má, není ještě důkazem, že jí zneužívá. Bylo-li někdy
zneužito církevních statků, bylo to tím, že vladaři
světští měli právo tak zvané investitury a dosazovali
do církevních úřadů své syny, příbuzné nebo i jiné
nehodné osoby, které jim za to buď předem nebo dodatně zaplatily. Boj papeže Řehoře VII. proti Jindři
chu IV. je dokladem, že Církev sama proti takovému
zlořádu rozhořčeně bojovala.

Ü t ě c h a. Propadlému studentu praví pan
profesor: »Nic si z toho nedělej, že jsi pro
padl. Jsou na světe jinší pánové a také pro
padli. A konečně já jsem kolikrát myslel, že
z toho nevylezu a na profesora jsem to přece
dotáhl.«
S v r c h o v a n o s t. Maturant, který asi před
půl hodinou složil zkoušku dospělosti, docela
ostentativně si zapálil na chodbě ústavu ciga
retu. Přišel k němu profesor a říká: »Honem
tu cigaretu zhasni!« — Žák s poukazem na svou
dospělost osmělil se odporovat. Načež pan pro
fesor řekl: »Podívej se, kdybys byl třeba sám
ministr, tak tě odsud přece jen vyhodím. Mohu?
Protože zde jsme pány my!"
PAtom

P. Muraton:

Raladci školní

() tu schola nostra cara,
stala se z nás pěkná pára,
cum libera nostra pede
všechno se nám hned povede.
1 íš-li, ty študentský »sýre«,
se Socratem nihil scire?
Disce sapientem esse,
ve škole i v černém lese.
Florens et beatus sit,
kdo tu s námi bude žít,
memoria teneamus:
o klase musí být vždy rámus.

Delectemur latina,
než nám kožich vylíná!
Heu, Graeci in Attica,
trápí nás, ach, matika.
Exspectant nos victoriae,
dí profesor historie,
Qui puellam pu lehr am amat
bude se však stále klamat.

Discipule, carpe diem,
kóny šťastně opisujem,
optima est classis prima,
v lavici se pěkně dřímá.
I isu, dietu horribile
kantoři nám sedí v týle,
delent i am disci pulos,
správný študák je však kos.

Leonid Ochymčuk: Cesta do školy.

Magnus eorum terror,
probouzí v nás odpor, vzdor,
dies irae, dies ilia,
kantorům se žluč rozlila.

Magna vitia šunt nestra,
obě. vých. je naše sestra,
autem cen sem us nos idem
ze všech bitev šťastně vyjdem.

Circenses propinquant Indi,
sardelí jsou plné sudy,
o, terrent nos mala vota,
v komposicích sama bota.

lies ad triarios venit,
kantoři nás budou honit.
seit iam vetus Catilina,
matura je vlastně psina!

J. K.:

Sfudenf detektivem
Vzpomínáme konverse Chestertonovy.
Jsou taková divná cizí slova. Něktení přitahují, jiná
odpuzují. Ne pro slovo samo, nýbrž pro představy a
pocity, která v nás vyvolá jejicn vyslovení. Tak tře
bas theorie. To je pěkně zaprášená věc! Jaksi se člo
věku na ni nechce sáhnout, neleze to přes zuby. Theo
rie: profesor a brejle, tlustá kniha, dření nazpaměť,
pak zkouška. Známý proces, jímž se theorie vtlouká
do hlavy a jímž se pak zkoumá, zdali do hlavy na
lezla. Tož dost řeči o tom. Vezměme to z druhého
konce. Totiž z toho, odkud se dá přijít na to. co to
theorie je. Samo slovo tak trochu napovídá: nazírání

Boha — poznání principu. Dá se také říci: měření
metrem. Neboť právě tak jak je bláhové měřit délku
na kila, tak je ještě nepoměrně bláhovější měřit život
něčím jiným než principem života. A právě tato blá
hovost je velmi osudnou životu. Představy, pocity
to je nános na skutečnosti, to je morfický plášť bludu.
Je tedy třeba setřít prach, odškrabat usedlinu. po
dívat se na věci, jak jsou samy v sobě.
Detektiv: vzrušení bláznivé jízdy v limusině, otisky
prstů, krvavá kaluž v temné uličce, souboj browningi°i na střechách mrakodrapů ... S napětím tuhnem od
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místa zločinu přes policejní ředitelství až k dopadení
pachatele. Ve skutečnosti se však jedná o to. aby
detektiv přišel na to, kdo je zločinec — nejedná se
o naše vzrušení. Záleží na odkrytí věci — detegere.
šedá theorie je na počátku činnosti detektiva: když je
tu zločin, musí tu být zločinec. Zločinec musí byt po
trestán, protože přestoupil zákon a protože je nutné
zamezit jeho další zločiny: zákon stanoví, co a jak
má být; zákon je závazný, protože není života mimo
zákon; život není libovůle; člověk je svobodný, ale
musí zachovávat zákon, aby mohl žít. Detektiv koná
povinnost, kterou ukládá theorie.
Pozorujeme různé jevy, ale často zapomínáme, že
každý jev má určitou příčinu a určitý následek. To je
základní ..theorie" — zdá se vám to tak samozřejmým,
že je škoda o tom psát?
V denním životě se však často na takové základní
věci zapomíná. Žijeme uprostřed chvatu. To nezbytně
důležité proč a nač nám uniká. Ale to se právě
nevyplácí. Tu je třeba detektivu. Těch, kteří znají
principy a jimi měří jevy. A kdo je povolanější k to
muto úkolu než ti, kteří se učí theorii? Studenti se jí
mají učit. A jak? Řeknu vám o jednom učiteli:
Zavalitá postava supí jednou z beaconfieldských
ulic. Na mohutné šíji velká hlava. Vousiska trčí do
předu. chundel vlasů se kymácí do kroku současně
s řádným podbradkem. jímž hlava ne a ne přejít po
řádně v trup. Okuláry míří k hospodě.
Tak šel tudy před dvacítipěti lety G. K. Chesterton,
filosof-detektiv. Spěchal do shromáždění katolíku.

kteří se scházeli v hospodě, protože tam tehdy ještě
nebylo kostela, šel mezi ně, aby vyznal své Kredo,
aby řekl: Věřím, odkryl jsem princip — Boha.
Radím, vypůjčte si co nejdříve knihy Chestertonovy. Uvidíte, co to je odkrývat pravdu. Prožijete
tolik dobrodružných chvil, poznáte, kolik skvělých
příležitostí má detektiv v denním životě tak zhola
obyčejném, uvidíte, že za tím vším je život sám se
svou nesmlouvavou pravdou a závazností.
Těším se už s vámi na Klub podivných živností;
Povídky o dlouhém luku; Anarchistu Čtvrtka; Muže,
který věděl příliš mnoho; Muže, který byl příliš živý:
Bitvu svítilen. Pokus Mr Bucka. Nedávno vyšlo u nás
Tajemství otce Brow nu a Orthodoxie.
To vám povídám, to si počtete. Jen buďte při tom
k Chestertonovi spravedliví. Nečtěte jen s napětím,
nesmějte se jen jeho humoru (a neznám humornější
ho autora než je ten. který napsal Pahorek humoru).
Poslechněte Chestertonových rad. naučte se s ním
odkrývat Pravdu. Když vám tak doporučuji jeho kni
hy. tak vás hned upozorňuji, že bych nebyl rád, kdyby
právě o vás platilo to, co napsal v Nottinghillském
Napoleonovi: ..Hráči velmi pozorně a uctivě naslou
chají všemu, co moudří lidé říkají o tom, co se udá
v budoucí době. Potom hráči čekají, až ti moudří lidé
zemrou a pěkně je pohřbí. Potom jdou a dělají něco
jiného. A to je vše. Avšak lidé prostého rozumu mají
z toho ohromnou švandu.“
Tak pěkné pobavení a dejte se k Chestertonovi do
učení na detektivy. Nebudete věru litovat!

František Korb:

Dospívající mládež
Vím o zjevech, které jsou vlastní době dospívání.
Vím o různých t. zv. krisích. jež s pohlavním dospí
váním těsně souvisí. Mnoho hochu se mnou mluvilo
o věcech, které by někdo nazval velmi choulostivými,
o věcech, na něž se zpravidla mladý člověk netáže ani
rodičů. Mohli bychom je zahrnout do skupiny jevů
fyziologických. Ale vesměs málo se tito hoši zmiňovali
o svém životě vnitřním, o svých těžkostech duševního
a duchovního rázu. A když ne snadno, přece snáze se
přiznáváme k těmto a šíříme se o nich, nežli hovoříme
o zjevech, kterých nositelem je naše tělo. Snad tu
hoch cítí jistou mezeru, trapné vnitřní ohraničení, jež
přímo bolí, jež je zapříčiněno částečně jím samým a
pak společností blízkou i vzdálenou. A tato mezera
připravuje pomalu vznik stavů duševní nerovnováhy
a roztěkanosti.
Dospívající hoch je ve stadiu hledání. Hledá objas
nění. poučení. Hledá a nalézá — v jaké formě a
kde, o tom by bylo třeba se široce rozepsati. Vývin
tělesných a duševních složek způsobuje stálý hlad
fysický a duševní. Ale mnohdy se zapomíná na to. že
ve vývinu je i duchovní složka bytosti, která také
chce býti uspokojena. Ne nedostává se tu materiálu
k tomuto ukojení, ale chybí tu ukazatel cesty k němu,
chybějí rozdavači, jimž lámání chleba není povo
láním životním.
Kdysi se mluvilo o krisi inteligence, o zradě vzdě
lanců. Byly o tom napsány knihy. Dnes vplynula do
zrady, do krise mládež. Slyšeli jsme o tom nedávno
z úst nejpovolanějších, z úst osobnosti, která vidí dále,
nežli ti méně již povolaní, kteří jsou ochotni opravo
vat právě tyto její výroky. Velká část mládeže pro
padla materialismu a tvoří předvoj těch, kdož sejí
símě budoucího ryze materiálního blahobytu v mate
rialistickém ráji, jemuž jest přijíti snad v době co
nejkratší. S hlediska spiritualismu a pravého idea
lismu jest toto přimykání k hmotě znamením krise
mládeže, znamením její zrady. Zrada Jidášova je ty
pická. Zradil Toho, jenž byl nej vyšším požehnáním
této zemi. Velká zrada je, zaprodá-li někdo vrcholnou
hodnotu pro efemérní „štěstí", menší se stává, za-
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prodává-li současně s ní i sebe z tupé nevědomosti,
bez rafinovanosti, jež obyčejně bývá průvodním zna
kem zrazování pro chvilkový prospěch. Obvykle
v tomto posledním případě působí svod společnosti,
jakýsi psychický nátlak na lidi mladé, nezkušené,
nedospělé... Není tak ryzí zrady jako byla zrada
Jidášova. A není takové zrady, jež by více byla zavi
něna nedbalostí okolí, nedbalostí společnosti, nežli je
zaprodanost české mládeže pochybné ilusi.
Společnost tu nese vinu jistě jen částečnou, ale
přece je to vina. Je vidět, že mravní vedení tu jaksi
zklamalo. A přímo řečeno: náboženské, křesťanské ve
dení mládeže. Namítne se: duchovní rádci a duchovní
vůdci, kostely, nábožeuské kursy, náboženská výuka
atd. Ale dospívající člověk, to jest: ani dítě, ani do
spělý. Musí být stále veden. Jsme ubezpečeni o tom,
že nejpracněji se probojuje ke křesťanskému světo
vému názoru. A pak je tu otázka, zda si získal a
získává trpělivost k tomuto pracnému probojování.
Dnešní pokročilá doba se nevzdala jistého násilného
působení na druhé. Tento sugestivní vnitřní tlak,
ovšem — ušlechtilé formy, nesmí chybět ani křesťan
ským vychovatelům. Nebylo ho totiž v dostatečné
míře využito, pokud se týká mimoměstských oblastí.
V době pohlavního zrání a rapidního vzrůstu chápa
vosti pro věci vyššího druhu se nedá početné skupině
národa to, po čem křičí svýma očima plnýma nejistoty,
po čem volá jako po léku celá její fysiognomie, a
později se musí vstřikovat jen injekce protijedů ...
Hic Rhodus, hic salta... Poučujme mládež v době
dospívání, vzněcujme ušlechtilé sklony, dávejme při
měřenou stravu tělu a dostatečnou stravu duši —
animae naturaliter ch r i s t i a n a e. Odklízejme
překážky s cesty, která k tomu žádoucímu nasycení
vede. Požehnaná a velmi záslužná práce to bude pro
ty, kteří pracují mezi troskami, pro ty, kteří musí
dbáti, aby vedle hmotného ilusorního ráje nám vy
kvetlo ovzduší vnitřní spokojenosti, kterou ne
lze přivodit člověku hlínou, ale která prýští z kon
taktů a ze snahy, upřímné snahy po kontaktu s Nad
přirozeném. Stručně řečeno: veďme ke Zřídlu. A dá
vejme pokrm v čas příhodný.

ddtátufane
Nejdůležitější problém.
Všímneme-li si světové literatury,
zvláště beletrie, po obsahové strán
ce, zjistíme, že se zabývá řešením
určitého problému. Tuto otázku, ač
málokde přímo jmenovanou a vy
slovenou, snaží se zodpovědět jak
méně hodnotná četba laciného vy
dání. určená pro ukrácení dlouhé
chvíle, tak i odborný vědecký spis
na příklad sociologický, jednající
o podmínkách ke zlepšení životního
standardu jednotlivce. Řešený pro
blém spočívá v uspokojení určité
touhy lidského srdce, které je vlast
ní každému člověku. Vyskytuje se
jak u žebráka, který stoje v prachu
silnice, působí na lidské milosrden
ství, aby získal svůj denní chléb,
tak i u občana, jehož životní úro
veň je nej lepší.
Toto puzení háralo již nitrem člo
věka na počátku lidstva, kdy prvot
ní člověk chtěl získat dosud neoku
šené ovoce — prostředek k dosažení
úplné dokonalosti a dosud nepozna
ných krás. Puzen tou touhou, jal se
pračlověk obrábět kameny, aby po
mocí takto získaných nástrojů uleh
čil si svou práci a získav snazší způ
sob života, dopracoval se nových
hodnot; počal stloukati z kmenů
vor, aby se dostal do cizích krajů a
poznal jiné životní prostředí.
Touha po nepoznaném dobru plní
lidské mysli po dlouhá tisíciletí,
vznáší se jako světlý mrak nad
zemí, působí jako oheň, který jasně
plá, ale nikdy gedohoří, trvá jako
tok řeky, jejíž vodní množství je
nevyčerpatelné. Jest podněcovatelkou badatelských výprav a objevitelských cest, úporných vědeckých
studií všech dob, těch snah o po
znání nás obklopujícího jsoucna.
Rozžehá prvotní plamének vědcovy
touhy po pravdě, činí lehkými veš
keré těžkosti studia a pomáhá pře
konat všecky obtíže od počátku prá
ce až k tomu objevitelskému „heurékal“, aby tím více ukázala na ne
dokonalost dosud získané mety a
postavila před oči další cíle. Rozechvívá skryté struny lidského srdce
a vyvolává z nich jemné umělecké
znění. Touhu po absolutnu vyja
dřují jak tesklivé melodie či já
savé akordy hudby, tak i snahy
básníka i malíře, směřující k pře
nesení nevýslovná, skrytého v hloub
ce duše, do čísli spoutaného prosto
ru. Ba tato touha podněcuje člově
ka i k opilství a vyhledávání po
žitků a k jiným činnostem nižšího
stupně, při nichž je možno odpoutat
se alespoň na okamžik od své osob
nosti a zapomenout na strasti a ob
tíže denního života a zažít tak pocit
přechodného blaha.
Takový je tedy účel lidských
-nah a problému, smysl zkoumání a
úvah o životě: uspokojiti odvěkou
louhu v Člověku, dojiti trvalého,
pravého a úplného štěstí. To však
nemůže člověku poskvtnouti nikdo,

leč kterv sám je nekonečný, a jenž
tuto touhu v srdce lidské uložil.
Zdeněk Skoupil.

Svůj k svému a vždy dle pravdy!
Snad nikdy nebyla nám ta slova
tak blízká, jako právě v letech mi
nulých. kdy nad celou naší vlastí
se snášel pochmurný přízrak němec
ké expanse a děsivé zlovůle.
„Svůj k svému a vždy dle prav
dy!“, tak vybízí nás Palacký, aby
chom zanechali vzájemných sporů
a malicherného nevražení a hledali
raději ty hodnoty a statky duchov
ní. které nás vzájemně k sobě pou
tají. Poznáváme lépe než kdykoliv
předtím, že v nás všech koluje jed
na a táž krev našich předků, která
nezná strachu před nepřítelem a ne
váhá přinést oběť, když toho vlast
a národ potřebují. Národ se semkl
ke spolupráci a k boji proti cizáckým vetřelcům, neboť dobře věděl,
že pravda a právo je na jeho straně.
Nikdy nezapomněl na skutečnost, že
vítězství musí vždy připadnout stra
ně, jejíž cestou a programem je
pravda, spravedlnost a svoboda.
Vždyť to bylo heslo Palackého, které
volalo všechny Cechy pod prapor
jednoty a pravdy!
Škoda jen, že právě v současné
době, kdy osvobozená republika se
sotva probouzí k novému životu,
není toto heslo duchovním majet
kem všech našich spoluobčanů. Jed
ni zneužívají jednoty na úkor
druhé půle Palackého hesla „...dle
pravdy“ a usilují o jednotu, která
nestojí dosti pevně na basi pravdy,
spravedlnosti, svobody a demokracie,
a druzí se shromažďují pod prapo
rem pravdy, ale nenalézají dostateč
ného ohlasu.
A tak i v dnešních dnech napo
míná nás otcovsky — a snad i dů
razněji než v letech právě přestá
lých — František Palacký, Otec ná
roda, svým životním heslem „Svůj
k svému a vždy dle pravdy!“, které
musí být i slyšeno všemi
Cechy a Slováky, nemáme-li se
jít s cesty, jež jediná se sluší na ná
rod, který si svou vlastní pílí a prací
získal tak znamenitou pověst nejen
v Evropě, nýbrž v celém světě. Je
na nás, abychom svou lehkomysl
ností, chamtivostí a egoismem ne
zradili pravdu a svobodu, za něž
naši otcové pracovali a trpěli.
Jaroslav Kuchař.
Už vítězí žáček v dramtické řeži,
kniha praská, úpí, list za listem
sněží...
K čemu držet knihu! Těžká je ta
věda:
čtené mám zde v listech — V ten ráz
(třikrát běda!)
inspektor sem vpadá. profka křiví
líce.
Rychle zachránit se! Kde je
učebnice?
l ak copak to čteme, paní profesorko?
Počkej, Žáčku, počkej, tobě bude
horko!

->

dwídime ta
Mezinárodní tábor ve Fliieli.
Ve Fliieli u Sachselu, poblíž Sarner See, v kraji sv. Mikuláše z Fltie,
byl letos mezinárodní dívčí tábor
Pax Romany. V krajině, o které ne
lze říci nej krásnější, protože sami
Švýcaři neužívají toho — nej—.vše
chno mají pouze „dosti hezké'
(„dosti ošklivé" atd.) a potom už
také proto ne nej krásnější, že celé
Švýcarsko je krásné a těžko byste
hledali něco krásnějšího.
Ze 13 nej různějších států se sjely
dívky, aby společně prožily 14 dnů.
Z temperamentní Itálie i snivého se
veru, ze západu, nikoliv dálného a
ze srdce Evropy, z Československa;
celkem 28 účastnic.
„lam nahoře, v tom žlutém domě,
bude náš tábor, ' řekla nám při uví
tání vedoucí tábora, naše milá RoseMarie. A to „bude" se začalo poma
lu uskutečňovat, když se sjížděly
ostatní tábornice.
Úředně se mluvilo francouzský a
německy.
Prožily jsme mnoho krásného.
Pro nás, z Československa, patří dvě
vzpomínky k nej krásnějším. Hned
na počátku tábora, sotva jsme si od
dechly a řekly si, odkud kdo při
chází, volá nás Monique, naše nová
francouzská přítelkyně. A již sly
šíme tóny známé české písně, kte
rou Monique píská na svou flétnu,
která patří k většině francouzských
studentů, stejně jako jejich univer
sitní čapka. Byla to naše „Teče voda,
teče", kterou nám pak ještě zazpí
vala, a to česky. Bylo nám v té
chvíli krásně a jestliže některá z nás
ještě měla obavy z mezinárodního
tábora, jistě v tuto chvíli se jich
zbavila.
Ta druhá vzpomínka je ještě hez
čí. Bylo to v den, kdy jsme měly
svůj referát. Přede mší sv. oznámil
Dr Reinert, že mši sv. bude sloužiti za československé katol. stu
dentstvo a jeho práci. 26 dívek ze
12 nej různějších států se s námi
modlilo za zdar práce českých, mo
ravských a slovenských studentů a
vyprošovalo požehnání a sílu pro
své vzdálené bratry a sestry. Ten
den, jistě věříte, byl pro nás svát
kem.
Den, který začínal mší sv. a kon
čil modlitbou kompletáře, byl různě
vyplněn. Hlavně vycházkami, vý
lety a koupáním v nádherné modro
zelené vodě Sarnerského jezera a
na nikoliv posledním místě i jídlem.
Bylo také dosti volného času, aby
chom se mohly lépe poznat. Za stej
ným účelem jsme byly dokonale
promíchány i na ložnicích. Veselé to
bylo zvláště na jedné, kde spala
Holanďanka vedle Dánky, Norka
vedle Italky a Belgičanky. Vese
lejší to bylo večer, když se ochla
dilo. Raffaelle — Italce — bylo
zima. Seveřan kám to nevadilo a
ostatním to bylo nanejvýš příjemné
neboť se krásně spalo. Ovšem.
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. . . citujeme
Lze tvrditi, že vedle Františka Palackého, který svou „demokratickou"
koncepcí českých dějin, t. j. podložením jich domnělou praslovanskou
demokracií jako jakousi konstantou či osou národního vývoje, dovedl
připoutati Českou buržoasii minulého století opět pevněji k dějinné
pospolitosti české, posíliti v ní vědomí osudového společenství s histo
rickým národem — žádný jiný historik český nezasáhl svou psanou
historií tou měrou do skutečné historie české jako Bohuslav Balbín.
A v tom smyslu je jistě naším největším historikem před Palackým,
třebaže jinak ve vlastním vědeckém postupu — v tom jmenovitě v histo
rické kritice — byl zastíněn historiografií století XVIII.: Dobnerem.
Dobrovským a j.
L publikace Zdeňka Kalisty Bohuslav Balbín.
Vyšla v cyklu „Církev a vlast“ v nakladatelství
Brněnské tiskárny v roce 1947.

Jest pak utvrzením veliké útěchy všem, kteří se opírají o pravdu,
ta okolnost, že pravda, ačkoli nejednou vzbuzuje v bezbožných ne
návist, přece sama o sobě zůstávajíc neotřesená, netrpí škody, jako
také churavým očím je světlo protivné, což ovšem, jak zřejmo, není
vina světla, nýbrž churavosti očí.
Ze Slovanské kroniky Helmolda kněze buzovského, která vyšla v r. 1947 v nakladatelství
„Vyšehrad" v Praze.

NOVÉ KNIHY
Gilbert Keith Chesterton: Tajemství Otce Browna. Přel. Timotheus
Vodička. Julius Albert, Praha 1947. strun 190, neváz. 58 Kčs.
Z řady detektivních příběhů, které Chesterton sdružil kolem postavy
kněze Browna, vychází tento svazek po prvé v českém znění. Detektivní
příběh má podle Chestertona týž úkol jako pohádka. Pohádkou si zvyká
dítě řadou jasných obrazů myšlence, že lidské útrapy mají jakousi mez.
že nepřátelé člověka mají nepřátele v rytířích Božích a že je ve ves
míru cosi tajemnějšího uež hmota a silnějšího než strach. Chesterton iiv
detektiv není člověk zchytralý ani všemi mastmi odborné kriminalistiky
mazaný, nýbrž člověk nevinný, detektiv-kněz, jak jej zpodobuje v po
stavě Otce Browna. nebo detektiv-filosof. jak jej vytváří v Muži, jenž
věděl příliš mnoho, nebo detektiv-básník, jak jej uvádí na scénu v Anar
chistu Čtvrtkoví. Jen takový člověk může býti vítězem nad složitým
a přetvářlivým zlem a schopným nástrojem věčné a nepřelstitelne spra
vedlnosti. Postup Otce Browna má v každém příběhu hlubší duchovni
význam, neboť ukazuje, jak všechny věci lidského života souvisí s mrav
ními zákony a pravdami víry.
D. P.
J. L. Hromádka: Don Quijote české filosofie Emanuel Rádi. Jan Laichter. Praha 1947, stran 168. neváz. 100 Kčs.

Svou knížku o Rádioví napsal a vydal Hromádka již v r. 1945 v Ame
rice pod dojmem zprávy o Rádiově smrti. Postavě Rádiově dává vynik
nout zvláště posmrtná jeho kniha Útěcha z filosofie, v níž se přiznává
k základům věčné filosofie a odsuzuje moderní skepsi. Rádi byl biolog
se živým zájmem o filosofii a náboženství: jeho svéráz rýsuje Hromádka
tak. že ho konfrontuje s různými jinými našimi mysliteli, zejména
s Masarykem, Nejedlým a Peroutkou. Co ho činí bez nadsázky sympa
tickým, je jeho víra v Boha i v mravní řád, boj proti skepsi a resignaci.
pathos víry a mravní energie, synthesa vědy a víry.
D. P.

P. J. Čaadajev: Filosofické listy. Přeložil a úvod napsal Josef Vašica.
Studii o Čaadajevovi napsal Dimitrij Čiževskij. Universum. Praha 1947.
stran 262. neváz. 80 Kčs.

Kromě prvního listu neuveřejnil Čaadajev nic v jazyku ruském. Psal
Francouzsky a Vašicův překlad je pořízen na základě ruského převodu.
Čaadajev byl umlčen hned po svém vstupu na veřejnost 1836. Přesto byl
jeho vliv mocný zvláště na Puškina. který ho nazval lékařem své duše.
Čaadajev soudil svou vlast s láskou, ovšem s hlediska katolické víry,
k níž se přiklonil, dávaje důraz na náboženský obsah dějin vůbec a na
katolicismus jakožto vůdčí ideu historického vývoje evropského zvláště.
Jeho listy vytrysklé z touhy po jednotě duší a mravních sil světa jsou
v naší současné roztříštěnosti aktuální četbou pro ty, kteří se zamýš
lejí nejen nad ruským dějinným určením, nýbrž nad smyslem dějin
vůbec.
D. P.
Dr Bedřich Vašek: Rukojeť křesťanské sociologie. Velehrad v Olo
mouci 1947. stran 296. neváz. 78 Kčs.

Vaškova Rukojeť křesťanské sociologie vychází nyní v třetím vy
dání. Přichází jako na zavolanou, poněvadž sociální problémy vystupují
v naší době stále více do popředí. Jasnost, přehlednost a stručnost jsou
hlavní znaky této osvědčené příručky, která obsahuje souhrn křes
ťanské sociální nauky se zřetelem ke všem soudobým problémům spole
čenským na základě křesťanské filosofie sociální a hlavně sociálních
encyklik posledních papežů. Poslouží nejen studujícím theologie, kte
rým byla původně určena, nýbrž všem, kteří chtějí mít jasno v sociál
ních otázkách. Zvláště ji doporučujeme studijním kroužkům mládeže.
D. P.
Kniha Ježíše Siracha. Z kriticky upraveného textu řeckého přeložil
Josef Heger. Akord v Brně 1947. stran 159. neváz. 60 Kčs.
Kniha Daniel. Přeložil Josef Heger. Akord v Brně 1947, stran 76.
neváz. 56 Kčs.
Kniha Sirachova vznikla počátkem druhého století před Kristem
v době pro židovstvo kritické, kdy vyšší vrstvy národa bylv nakaženy
pohanským duchem řeckým. Odtud výstražný ráz Sirachových výkla
dů o hříchu a jeho následcích, o povinnostech k Bohu, sobě a bližnímu,
které byť nebyly podány systematicky, přece tvoří jakousi učebnici
starozákonní mravouky.
Kniha Danielova je po stránce literární soubor příběhů o Danielovi,
jež vznikaly samostatně a soustředily se později ve dvě sbírky, až
nakonec splynuly v knihu jedinou, do níž byla bez dějové souvislosti
vsunuta episoda o Susanně. V hlavních částech vznikla kniha již v době
Danielově.
Máme nyní v rukou Hegrův překlad všech básnických a prorockých
knih starozákonních kromě knihy Ezechielovy ve vzorném překladu
a dokonalé úpravě. Rozebrané svazky slibuje nakladatelství vydat
znovu. To by byly základní kameny k novému vydání Písma svátého
Starého Zákona, jež bude asi vyžadovat mnohé práce a nákladných
příprav. Ale samo překladatelské dílo Hegrovo. uznané odborníky a
oblíbené u čtenářů, zavazuje k brzkému vydání všech knih Starého
Zákona.
D.P.

Miloš Krejza: Svatá Terezie z Lisieux, Život, myšlenky, meditace.
Bohuslav Rupp. Praha 1947. stran 169, neváz. 39 Kčs.
Krejzova knížka o svaté Terezii z Lisieux podává pečlivý výběr
z myšlenek světice, uvedený krátkým jejím životopisem, doprovázený
stručnými úvody do jejího duchovního myšlení a uzavřený přehledem
jejího kultu u nás a literatury k jejímu životu a dílu se vztahující.
Že takový výběr nelze pořídit bez dokonalé znalosti osobnosti, bez
důvěrného vztahu k ní. je zřejmé i nezasvěcenci, ale kdo ví. že i pouhý
citát dobře vybraný může být tvůrčí prací, ocení práci Krejzovu jako
zdařilé kompendium karmelitské zbožnosti.
D.P.

Slovanská kronika Helmolda kněze buzovského. Z latinské předlohy
přeložil a úvodem i poznámkami doprovodil Karel Vrátný. S obálkou
B. Storma vydalo nakl. Vyšehrad r. 1947. Str. 180. 99 Kčs.
Karel Vrátný, zasloužilý katolický spisovatel a překladatel Dantovy
Božské komedie, přeložil před deseti lety z latinského originálu celou
Slovanskou kroniku Helmoldovu a r. 1947 ji vydalo nakladatelství Vy
šehrad. Kronikář Helmold, pravděpodobně holštýnský farář, zemřelý
asi r. 1147, byl sotva o jednu generaci mladší než náš kronikář Kosmas.
Jeho kronika je méně náročná než Kosinová, ale jestliže okruh jejího
zájmu je užší, jestliže vydává svědectví pouze o roztříštěných kmenech

nešťastná okna! Seveřanky je otví
raly, Raffaella zavírala, ostatní se
bavily, protože okna se otvírala a
zavírala podle toho, kdo se právě
probudil a zjistil „okenní stav“.
Bylo krásně po celý den ve Fliieli.
Prožily jsme krásné okamžiky, kte
ré se spojovaly v celý řetěz dějů,
jehož články byly zlaté, ze sluneč
ního jasu a křišťálové z bílých le
dovců na vrcholcích hor, které nás
obklopovaly. Každý večer jsme se
sešly ke chvíli krásné, k modlitbě
kompletáře. A nakonec při „Salve
Regina“, které se zpívalo, jsme pro
sily ne každá jenom za svou zemi
a její lid. ale všechny dohromady
za celý svět, za ten svět bloudící a
hledající, za svět, ve kterém není
snahy porozumět jeden druhému.
Prosily jsme, aby jednou všichni
zpívali „Salve Regina“, tu píseň,
která nás všechny spojovala.
Věra Kakosová.

Již 44 států jmenovalo u Vatikánu
své oficielní zástupce.
Rím (KIS). S příchodem vyslanců
Bolivie. Panamy, San-Salvadoru a
Haiti do Vatikánského města, do
sáhl počet jmenovaných diplomatic
kých zástupců u sv. Stolice čísla 44.
Pouze vyslanectví argentinské, ru
munské a jugoslávské jmenovalo
jen prozatímní zástupce. Vyslanec
tví Německa. Japonska. Maďarska
a Hondurasu jsou dosud uzavřena.

Veliké dílo americké charitní
pomoci.
Za války roku 1943 vzniklo ve
liké dílo katolické charity ve Spo
jených státech. War Relief Servi
ces. určené pomáhat krajinám těžce
postiženým válkou. Toto dílo je zná
mé velmi dobře i u nás.
War Relief Services připravuje
nyní další pomoc, k níž nedávno vy
zval arcibiskup v Cincinnati Msgre
T. Mc Nicolas O. P.. předseda správ
ní rady National Catholic Welfare
Conference a také War Relief Ser
vices, kterv ve svém provolání vy
zval všechny americké biskupy,
aby se zúčastnili nového díla po
moci a poukázal na to, že některé
kraje Evropy jsou opět v tragické
vyživovací situaci.
Za uplynulý rok odeslala W. R. S.
celkem mouky na 20 milionů boch
níků chleba, 263.000 krabic pečivá,
15.231.000
polévkových
konserv,
4755 párů růz. obuvi, 242 000 párů
dámských střevíců. 1,674.600 kusů
mýdla. 28 milionů kusů vitamino
vých tabletek, 42 milionů kusů růz
ných léků, 500 milionů jednotek
pennicilinu. 40 milionů jednotek in
sulinu, 21.312 balíčků lékařských
potřeb a 220 kompletních vybavení
operačních sálů. Kromě toho bylo
posláno velké množství jiných ži
votních potřeb. Mezi dary, posla
nými W. R.S. bylo také mnoho knih,
ať již zábavných nebo poučných, či
knih modlitebních a misálů. Nyní
tedy zase američtí katoličtí kněží a
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věřící podnikají novou sbírku na
pomoc Evropě.
Mezinárodní novinářský institut
v Římě.
Při Papežském Institutu v I ateránu je zřízena vysoká škola novi
nářská ..Pro Dco “. Má letos 650 po
sluchačů, zatím co minulého roku
jich bylo pouze 130. Ačkoliv většina
posluchačů je z Itálie, jsou letos již
zapsáni i cizinci (z Francie, Belgie.
Jugoslávie. Anglie. Brazílie a také
z ČSR). Přednášky jsou jednak vě
novány obecným předmětům, spo
lečným všem posluchačům, jednak
jsou speciální, a to z oboru novinář
ské techniky, rozhlasu a filmu. Stu
dium trvá tři roky. Kromě pravi
delných přednášek jsou pro poslu
chače pořádány mimořádné před
nášky vynikajících odborníků, kteří
příležitostně zavítají do Říma.
Soudobý svět bloudí v mnoha
věcech. Je to především jeho pýcha
nad vědeckými objevy, ale také
přílišné obírání pozemskými věcmi.
Proto je třeba, abv se toto poselství
sv. Terezie co nejvíce rozšířilo, ne
boř je poselstvím pokory, nadpřiro
zeného povznesení duší a prostoty.
Dále rozvinuje sv. Otec ctnosti
malé světice a ukazuje, jak veli
kou moudrostí oplývala její duše.
Je třeba, abychom dovedli kráčet
její cestou svátého dětství. Sv. Otec
ukazuje, že toto duchovní dětství
třeba rozlišovati od dětství přiro
zeného; neboř duchovní dětství se
vyznačuje zralostí soudů, nad
přirozeně inspirovaných božským
Mistrem: Nebuďme dětmi dle soud
nosti — píše sv. Pavel — nýbrž co
do špatnosti buďme dětmi, ale co
do soudnosti buďte dokonalí.
Tato cesta dětství — rozumí-li se
ji dobře — nás přivádí prostotou
lásky přímo k Bohu s těmi nejčist
šími úmysly.
Sv. Otec dále nabádá, abychom
hledali cesty, jimiž bychom mohli
kráčet ve šlépějích sv. Terezie od
Ježíška. Cesta duchovního dětství
může nás ochrániti od nebezpečí,
která na nás číhají a může nám přinésti jenom nadpřirozené plody po
svěcení a blaha.

Pozoruhodné dílo českého vědce.
Rím (KIS). Profesor Orientálního
ústavu v Římě, P. J. Olšr T. J„ uve
řejnil v Civiltá Cattolica pozoru
hodnou studii o ..Činnosti ruské
patriarchální církve v Sovětském
svazu". Je to první obsáhlá studie
o tomto velmi zajímavém thematu.
Autor podává na základě bohatého
materiálu opravdu důkladný a širo
ce založený pohled na celé dílo a
život soudobé patriarchální pravo
slavné církve. Objektivnost a pečli
vé zpracování svědčí o tom, jak
český vědec dovede zvládnout látku
nesporně lákavou, ale právě proto
těžkou. Podařilo-li se proto autorovi
dílo opravdu znamenitě, zasluhovalo
by i u nás pozornosti.
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německých a o Slovanech, sídlících mezi Labem a Odrou, přečte si ji
s velkým užitkem zvláště historik a filolog. Biblický sloh Helmoldův.
tlumočený K. Vrátným čistou spisovnou češtinou naší doby a autentické
zprávy o pobaltských i polabských Slovanech. činí z této kroniky dílo
veliké ceny dokumentární. Právem se v úvodu K. Vrátný podivuje, že
toto dílo přeložil u nás teprve v r. 1925 Pavel Papáček. a to neúplně.
Vrátného překlad, opatřený úvodem a vysvětlujícími poznámkami, je
v naší literatuře skutkem objevitelským. Stormova kresba na obálce
je svým klasickým primitivismem duchu Helmoldovv knihy přiměřená.
Jana
Zdeněk Kalista: Bohuslav Balbín. Vyšlo v nakl. Brněnské tiskárny
r. 1947 jako IV. svazek knižnice ..Církev a vlast". Str. 48, 18 Kčs.

Ke své přednášce o Balbíuovi. přednesené v prosinci r. Í938 na filo
sofické fakultě v Praze, vrátil se Zdeněk Kalista touto útlou knížkou
proto, že prvé vydání její u Borových v Praze v r. 1939 bylo na něko
lika místech značně poškozeno protektorátní censurou. Bohuslav Balbín
je již od červánku našeho národního obrození předmětem neutuchají
cího zájmu vědeckého. Zdeněk Kalista nevzpomíná v této publikaci ani
slovem J. A. Komenského, nejkrásnějšího květu naší literatury exulant
ské. ale paralela Komenský-Balbín se vtírá i při četbě jeho pojednání,
vždyť Balbín byl psancem uvnitř své vlasti. Velmi cenný je Kalistův
postřeh o Balbínových představách vlasti a národa, prostoupených
vždy představou Bohu, přítomností Boží v národě a o Balbínově kon
strukci naší historie i národa, sjednocovaného duchovně světectvím
a mučednictvím. Takto oceněný Balbín se pak Kalistovi jeví jako nej
větší náš dějepisec před Palackým.
Jana

Adam Mickiewicz: Básně z východu. Přeložil Václav Renč a vydalo
nakl. Vyšehrad r. 1947, 34 str., brož. 24 Kčs.
Když srovnáváme překlad slavných sonetů Mickiewiczových od Jaro
míra Boreckého z r. 1910 s překladem Renčovým. chtíc nechtíc dáme
přednost překladateli druhému, a to především proto, že se Renčovi po
dařilo více než Boreckému před 35 lety přiblížiti se nádherné imaginaci
Mickiewiczově, Krymské sonety, ovoce básníkovy cesty na Krym r. 1825.
znamenaly pro Mickiewicze obrození duševní. Ctěte je a poznáte, jak se
asi básníkovi zhnusila šosácká společnost, v níž žil do té doby a jak
uprostřed stepí a při pohledu na velehory krymské vyrůstal do nebe!
Jestliže před lety Borecký přebásnil kromě Krymských sonetů i Mickiewiezovy mladistvé sonety milostné. Renč nyní přidává k nim báseň
Farys, jež je více inspirována knižními dojmy básníkovými než pří
rodou. Knížka poesie nejen podle nadpisu, ale podle trvání nadčasového.
Vždyť tyto básně vyšly po prvé před 120 lety!
Jana
Karel Hroch: Dvacet balónků. S 56 kresbami a 4 barevnými obrázky
i barevnou obálkou doprovodil Prokop Laichter. Vydal v r. 1947 Jan
Laichter v Praze. Brož. 115 Kčs.

S prozíravostí zkušeného vychovatele napsal známý autor „dvacet
balónků“, dvacet krátkých pohádek a pověstí a posílá je dětem, aby se
na nich učily čistotě a poslušnosti, skromnosti a rozumnému odříkání,
radosti z práce a občasnému zklamání, šetrnosti a soucitu, pozornosti
a ostražitosti, spokojenosti a pravdomluvnosti, lásce k přírodě a ke
všemu, co zušlechťuje srdce i rozum. Karel Hroch to umí! To je o něm
známé! Ale že v Prokopu Laichtrovi nalezl tak pohotového malíře, je
hož obrazotvornost se dovedla tak krásně přizpůsobit jeho slovu, k tomu
mu blahopřejeme! Málo máme tak podmanivých a užitečných knih
v dětské literatuře jako je tato!
.
Jana

Emil Sobota: Glossy 1939-1945. Vydal Jan Laichter v Praze 1946.
186 stran, 90 Kčs.

Mnoho již glos vyšlo u nás o poslední válce a o průvodních jejích
zjevech, ale glosy Sobotovy budou mít mezi nimi místo svrchovaně
čestné. Autor glosoval přeď válkou pravidelně naši politiku v „Naší
době“ a neodřekl si své jasnozřivé glosování ani za války, jenže je
musil měsíc co měsíc zakopávat v kovových krabicích do země u své
posázavské chaty, a když byl v dubnu r. 1945 gestapem zatčen a po
praven, mohla je k tisku připravit již jen jeho žena L. Sobotová. Bu
doucímu historikovi dají bystré a rozvážné glosy Sobotovy věrohodné
zprávy o době válečné a čtenáři nynějšímu důkaz, jak hrdinský jejich
autor odvažoval jemně na vážkách svého citu a rozumu všechna aktiva
a pasiva naší politiky domácí i zahraniční. Zvláště věrným zrcadlem
je Sobotová kniha pro sudetské Němce. Sovětský svaz, českou inteli
genci a mládež.
Jana

Eduard Chvátal
• t exti In i

• závod

Prostějov

LACINA-ZLÍN

Telefon čís, 190

VÍT SPÁČIL
továrna na obuv

Prostějov

Květosl av Siegel
tovární knihařství - knihtiskárna

ZLÍN

Výroba kaučukových razítek

PETR SOLFRONK
Prostějov, telefon 501

Josef Sklenář
kloboučnictví

Zlín, Rašínova - Telefon 562
KNIHTISKÁRNA - NAKLADATELSTVÍ

Sanatorium

Marie Smékalová
barvy, laky, štětce

MUDr ROBERT POSPÍŠIL

OLOMOUC, MOŘICKÉ NÁM. L

Olomouc

Telefon cis. 1371

Ul. Božího Těla 7 - Tel. 22

Zadáno č. o. 75.

Zadáno č. 1.

Kotfář a Jahn v Prostějově

JAN TKADLEČEK

knihařství, papírnictví,
linkování papíru,
výroba lepenkových krabic

obchod dřeveni, uhlím a stavebninami
ZLÍN - TELEFON 248
•

M. Nedomová a spol.
NÁST. K. BERGMANQVÁ
výroba kostelních parament íi

V OLOMOUCI

J. Smrček

Antonín Snášil
výroba kožené a hounéné obuvi

PROSTĚJOV

3

továrna obuvi
PROSTĚJOV, JUNGMANOVO 4

Fr. Kysling a V. Hrbéček
Zadáno pro P. H. 0.

kožišnictvi

PROSTĚJOV, Olomoucká 10 - Tel. 849

Alois Vrba

ing. Vladimír Souček

zasilatelský závod
krejčovských textilií, nití a knoflíků

úředně autorisovaný
civilní inženýr stavební

Prostějov

v Prostějově

Dolní čís. 59 - Tel. 294

PYROLT a spot

JAN HRDLICA.

•

výroba oděvů

továrna na obuv
•

Prostějov

Prostějov

Brněnská 4

J. BRÁZDA

M. Laštůvková
továrna na dámské šatv
a pláště

továrna
pekařských pecí a strojů

Prostějov

v Prostějově

RUDOLF FILIP

Antonín VYROUBAL

konfekce

továrna na oděvy

PROSTĚJOV

i

Prostějov, tel. 904

Vinárna za Starobrněnským klášterem

nájemce

Radoslav JURlSlČ
Brno

UMÍ NÁBYTEK

TUICU1UN

Vydali jsme tyto hodnotné knihy
pro mládež :
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 hlavffí 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.

FRANT. ČERNOVSKÝ
nakladatelství BRNO - Vranovská 3

tel. 16.663

Knihy, které Vás povedou:
J. M. Grou:
Znaky praoé zbožnosti. Cena Kčs 30.—.
Prof. J. Lorenz:
Podle ducha žijte. Cena Kčs 39.—.
J? Balmes:
Katechismus základních pravd.
Cena Kčs 66.—.
P. K. Kubeš T. J.:
Pod korouhví Kristovou.
Cena váz. KČs 160.—.
T. Vodička:
Kronika o so. Johance z Arku.
Cena Kčs 36.—.
T. Vodička:
Obraz, níaska a pečeť. Cena Kčs 54.—.

Nakladatelství Brněnské tiskárny

.ovárna Rousínov- Slavíkovice
Bratislava-Olomouc
Brno,

náměstí svobody 5

B. 5 PÁČE K A S PO L.
výroba dámských a pánských
klobouků, opravy všech klo
bouků se provádí v nejkrat«í
době

v Brně - Starobrněnská ulice 19/21
PROSTĚJOV
K dostání u všech knihkupců.

Wolkerova dř. Petrská 8

Dvacetiletý universitní profesor.
Na přírodovědecké fakultě univer
sity v Ženevě byl jmenován profe
sorem algebry Dr André Bernard
Amman, kterému je dvacet let. Dok
torát získal loni. Doktorskou thesi
přednesl na námět z oboru theorie
čísel. Podobný případ tak časného
zahájení universitní kariéry se
v análech ženevské university vy
skytl naposledy v 18. století.
Kvchlý vzrůst katolíků v USA.

Podle právě vydané ..Official Ca
tholic Directory“ na rok 1947 žije
dnes ve Spojených státech, na Al
jašce a Havajských ostrovech na
25 milionů katolíku. Proti r. 1946
jeví se přírůstek 866.(XX) duší v 122
diecésích. Více než milion katolíku
mají diecése Chicago 1.717.000 kato
líků. Boston 1.208.000 a New York
1.169.000 věřících. Z diecésí si udržu
je stále prvé místo Brooklyn, neboť
má 1.111.000 katolíků; na druhém
místě je diecése pittsburská se
757.000 katolíky. V r. 1946 byla dvě
biskupství povýšena na arcibiskup
ství a vysvěceno 9 nových biskupu.
Biskupský sbor Spojených státu
čítá dnes 162 členů, z nichž jsou 4
kardinálové. 20 arcibiskupů a 158
biskupů.
Papežská knihovna v Avignonu.

Péčí Msgre Augusta Pelzera,
knihovníka vatikánské bibliotéky,
byla obnovena edice Historia
Bibliothecae Romanorum
Pontificum, která je nerozlučně
spojena s osobou zesnulého kardi
nála Fr. Ehrleho. Msgre Pelzer vy
dal nyní doplňky pod názvem Ad
denda et corrigenda ad. F.
E h r 1 c H i s t o r i a e Bibliothecae
Romanorum Pontificum turn
B o n i f a t i a n a e turn A v e n i onensis tomus I. (Cittá del Vaticano 1947. str. VI1-184.) Msgre Pel
zer, který se obíral především stře
dověkými dějinami, ukázal, že je
důstojným
zástupcem
kardinála
Ehrleho. Uskutečnil veliké dílo, vy
hledávaje roztroušené poklady avignonskc knihovny. Msgre Pelzer peč
livě sledoval stopy kodexu, popsal
je po stránce paleografické i diplo
matické. takže jeho studie předsta
vuje znamenité dílo, které nesporně
velmi prospěje studiu středověkých
církevních dějin, zahrnujících pon
tifikáty Klementa V.. Jana XXII. a
Benedikta XII.

val také v Praze (1555—56), aby při
pravil vše. čeho bylo třeba pro pří
chod řádových bratří Tovaryšstva
Ježíšova. Chápal správně, že prvním
pracovníkům jesuitským bude zapo
třebí vyzbrojiti se svátou trpělivostí
a velikou horlivostí, aby vzdělávali
tuto provincii spíše svými skutky
nežli slovy. To byl program, který
naznačil těm z Tovaryšstva, kteří
měli zapustiti rádlo v české zemi.
Kanisius byl znamenitým kazatelem,
dovedl uchvátit a křísit katolické
vědomí. Svým taktním vystupová
ním a naprostou bezelstností si do
vedl získat vážnost i v táboře čes
kých podobojích. Když pak 21. dub
na 1556 přišlo do Prahy 12 mužů,
vybraných sv. Ignácem, našli zde
již svého řádového druha Petra Ka
nisia. který byl jejich rádcem a
pomocníkem. Pomáhal spolubratřím
při otevírání škol a umožnil jim
usaditi se v někdejším dominikán
ském klášteře u svátého Klimenta.
Mezi třiceti díly, která vyšla
z jeho pera, je nejznámější kate
chismus, jehož prvé vydání vyšlo
na jaře 1555 ve Vídni (Summa doctrinae christianae). výsledek tříleté
práce vynikajícího theologa. .Měla
to být původně příručka pro stu
denty vyšších škol. Kanisius nikde
neútočí a nepolemisuje, ač kniha
měla původně úkol apologetický.
Jeho Summa je jakoby utkána ze
slov Písma svátého a z výkladů svá
tých Otců. Přitom autor slučuje po
divuhodně přesnost nauky s jasností
výrazu a píše latinou patristickcho
ražení. Ve 211 (později ve 222) otáz
kách a odpovědích je zhuštěno celé
učení Církve, rozdělené na 5 kapi
tol a seskupené kolem dvou základ
ních myšlenek, křesťanské moud
rosti a křesťanské spravedlnosti.
První vydání vyšlo bez udání auto
ra. Teprve benátské vydání z r. 1559
má poprvé v titulu jméno Kanisiovo.
Ze Summy pořídil Kanisius dva vý
tahy: 1. (122 otázek) byl určen stře
doškolským studentům (Parvus Catcchismus Catholicorum). Před ním
vyšel nejmenší katechismus pouze
s 59 otázkami (Ingolstadt 1556) po
prvé jako přídavek k latinské gra
matice. První české vydání tohoto
katechismu vyšlo r. 1615 v Augšpurce. ozdobené pěknými dřevo
ryty s titulem ..Katechyzmus Petra
Kanysia Soc. Jesu Theol."
Petr Kanisius se narodil 8. 5. 1521
v Nymvégách. studoval v Kolíně
nad Rýnem a v Lovani a 8. 5. 1545
byl přijat do Tovaryšstva Ježíšova.
Téměř 50 let působil ve střední Ev
ropě při obnově katolického života.
Zemřel 21. prosince 1597 ve švýcar
ském Friburku. Roku 1625 bylo jeho
tělo přeneseno do kostela svátého
Michala. Byl blahořečen Piem IX.
(20. 11. 1864) a svatořečen Piem XI.
(21. 5. 1925) a současně prohlášen za

550 let od smrti svátého Petra
Kanisia.
Na neděli 21. prosince připadlo Učitele Církve.
550. výročí smrti sv. Petra Kanisia
(Canisius. Canis de Hondt), který
25 let belgické katolické sociální
svou neúnavnou činností kazatel
školy.
skou. organisační a literární vyty
Brusel (KIS). Belgická katolická
čil vzor horlivého bojovníka kato
lické restaurace. Krátký čas pobý sociální škola slaví 25. výročí svého

založeni. Byla uspořádána velká
slavnost, zahájená pontifikální raší
sv., celebrovanou J. E. kardinálem
van Roeyem. za účasti papežského
nuncia a ředitele i spoluzakladatele
školy kanovníka Belpaire, dále ně
kolika ministrů, předsedy odboro
vých křesťanských organisací a
zástupců zahraničních sociálních
ústavů. Škola má dvě oddělení vallonské a vlámské) a je od svého
založení řízena kanovníkem Belpairem. Základem k vzniku školy byly
kursy sociálního díla, organisované
profesorem M. Brantsem při lovaňské universitě. Roku 1922 vydala
škola první diplomy; o pět let poz
ději byl při škole uspořádán první
sociální koloniální týden. Během
25 let bylo vydáno 1055 diplomu
školy. Mnoho někdejších poslucha
ček školy ocitlo se za poslední války
\ koncentračním táboře a jedna
z nich zahynula.
Sv. Otec k výročí sv. Terezie
od Ježíška.

(KIS). 50. září 1947 uplynulo pa
desát let od smrti karmelitky Tere
zie Martinové, známé po celém svě
tě jako sv. Terezie od Ježíška nebo
sv. Terezie z Lisieux. Sv. Otec po
slal
Msgru Picaudovi. biskupu
v Bayeux a Lisieux dopis, v němž
hovoří o ceně svátého dětství.
Sv. Otec vítá rozhodnutí, aby
sv. Terezie od Ježíška byla vedle
sv. Jany z Areu druhou ochránkyní Francie. Vyzdvihuje přede
vším, čím nám může být tato malá
světice z Lisieux. která je skuteč
ným a dokonalým dítkem Otce
nebeského. Cesta duchovního dět
ství. kterou nám přišla ukázat, je
doporučena těmito slovy Spasitele
apoštolům: „Vpravdě pravím vám.
neobrátíte-li se a nebudete jako
děti, nevejdete do království nebes
kého.“
Mnozí se domnívají, že je to
cesta zvláštní, vyhrazená nevin
ným duším mladých novicek, aby
vedla toliko jejich první kroky a
že se nehodí lidem již dospělým,
kteří potřebují mnoho moudrosti,
lito lidé zapomínají, že sám Spa
sitel doporučil tuto cestu všem dít
kům Božím. Příliš často se zapo
míná. že
k tomu, aby se našla
správná cesta ve spletitosti otázek,
které dnes zmítají lidstvem, je nej
lepší právě tato prostota, poskytu
jící nám moudrost, která se nám
jeví u sv. Terezie z Lisieux v nej
krásnější podobě a jež tak hluboce
působí na všechna srdce.
Východisko z. existencialismu.
Dvaadvacetiletý student Livio Zanetti. který se intensivně zabýval
existencialismem, vzal svou filosofii
velmi vážně, zanevřel na svět, do
něhož byl — podle ní — vržen, aby
sám sebe potkal, a zastřelil se.
Před svou sebevraždou napsal do
pis, v němž tvrdil, že ..smrt je jedi
ným řešením života, jež má nějakou
cenu“.

O fotografických soutěžích.
Leží přede mnou výsledky soutěží o nej lepší sní
mek z 1. a 2. ročníku Úsvitu, a tu se cosi nabízí, aby
byly srovnány úspěchy obou soutěží. Než přineseme
v příštích číslech výsledek nynější soutěže, promluví
me si o minulé. Soutěž nebyla nijak omezena a proto
se sešlo materiálu mnoho' a hodně různorodého. Od
pokusu začátečníku až k vybroušeným záběrům.
Převládají přírodní snímky. Záběry idyl u vody,
pod stromy v lese, rozervaných skul, pak portréty
skupinek z prázdnin a několik portrétů značně vy
spělých. Všimneme-li si blíže jednotlivých autorů, na
razíme na jemný cit pro malířský záběr, na př. M.
Janáčková, která vhodným záběrem zachytila náladu
ne jen krajinu, totéž se povedlo L. Bittnerovi, který
jednoduchými motivy dosahuje dojmu ..akvarelu“ nebo
..oleje“. M. Š tencí a M. Klečka se pídí po záběrech nebauálních. nezvyklých, ale zatím nedosahují vyrovna
nosti motivu. Přesto jsou to velmi pěkné práce. P. Ko
ciánovi musíme říci totéž, ale nehledejte neobvyklý zá
běr, hledejte krásu. Totéž V. Němečkovi a posledním
třem nutno zdůraznit, že i technická část fotografie jí
pomáhá, nebo ji kazí (špatná exposice, ohmataný ne
gativ a obrázek, rozmazáno). M. Navrátil uchvátil
většinu poroty. Více snad technickou dokonalostí než
prací s motivem, nevím. Mě zaujal jen jeden snímek,
který se vymyká běžnému filmovému záběru. Zají
mavý postřeh má Er. Kašpar, který ukázal, že se
umí pohybovat i mimo vyšlapané cesty. Škoda, že
jste neposlal zvětšeniny. Na maličké kopii mnoho za
niká. Škoda. M. Hofrajte. že jste posadil hocha do
takové posice. Zpíval bych o vás stejně jako o M.
Janáčkové. I tak musím mnoho chválit. R. Večeřa jde
svou cestou. Většina snímku sice pěkné záběry, ale
bača s ovcemi a dva snímky horské scény velmi pěkné.
Snímky však příliš tvrdé a černé. Vladimír Paul se
Fokusil o reportážní snímek stejně jako A. Waletzský.
latí však o nich ..méně je více“. Z vítězů B. Somol
uchvátil většinu poroty zase hodně technicky bezvad

nými obrázky, ale zvítězivši má mnoho krásného prá
vě v té všednosti a jednoduchosti motivu. Bříza u pole
je krásná, ale nic nového.
Portrétů je několik a několik též skvělých. M. Šteneel
a L. Bittner by mně dali hodně námahy, kdyby měl
rozhodovat, kdo lepší. Jejich děti nenucené a usmě
vavé. které ani nedávají tušit práci fotografa před
snímkem, mnoho slibují. Škoda, že se neozvali letos.
Spurný a spol. předvedli ukázky krojů v pohybu u
nejen s vkusem a smyslem pro výraznost, ale s citem
pro náladu obrázku. J. Leština a St. Jelínek zase zá
vodí v portrétech „živé přírody“. První zatím pro
hrává špatnou režií, ale slibuje. Pěkný portrét s tech,
závadami má V. Šimeček a O. Ričánek. který jej
spojuje s krajinou, ale zatím s malým srdcem. Ne
vzdat se, ale dbát více na umístění objektu a držet
vodorovně aparát. Předposlední je však stejně jako
II. Krajičovičová a A. Lukašan hodně osobní. Sním
ky mají lokální význam. Poslední dva autoři však
přece jen spojují s portrétem i záběr přírody, což
postrádají úplně práce V. Svobody. Víc režírovat. Ne
libujte si v krkolomnosti. ale jednoduchosti a ne
nucenosti skupinek. Nesmí být poznat stopa zásahu
režiséra.
Pěknou práci ukazuje E. Prosecký, hledající krásu
všude. Jen dál. Nej lepší reportážní snímky zaslal ze
svého zájezdu M. Dočekal. Všecky sice nejsou „ob
jevy“, ale i to už ukazuje a slibuje hodně. Technické
zpracování snímku uškodilo valně I.. Slámové a J.
Kubínové. Tvrdé nebo bezvýrazné. První hledá krásu
ve všednosti, všude, druhá v oblacích. Jen se neza
stavit.
Tolik o soutěži minulé. Vcelku krásné práce a ne
bylo snad snímku, které by neukazovaly snahu po
krásném. Zatím mnozí tápou, utápějí se v touze po
originálním, ale zapomínají na hledáni krásy. Příště
zhodnotím práce zaslané mimo soutěž a pak letošní
.-»outěž.
J. Němec.
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