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VÝCHOVNÝ ČASOPIS
PRO KATOl ICKOU STUDUJÍCÍ
MLÁDEŽ

ÚSVIT

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

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

10. každého

K obrázku na titulní straně:

Z nejlepších prací Vyšebrodského cyklu, Zmrtvých
vstání. Autor neznám,
patrně dílna, kolem r. 1550.

Časopis

pro katolickou studující mládež

Redakční slovíčka.
Zdálo by se, že brzy nebude co přispěvatelům říci, protože se někteří od
mlčeli. někteří si komentářů v dopisech nepřejí, mnoho si jich vyžádalo od
povědi písemné, a ti věrní vědí, co mohou i jak mohou. A přece komentářů
spíše přibývá než ubývá, protože přibylo mnoho dopisovatelů zvláště z řad
vysokoškolské mládeže, příspěvky posílají Úsvitu i učitelé, profesoři a úřed
níci z obchodů i živností. Jen z Prahy jsem zaznamenal v posledních dnech
pětadvacet dopisovatelů, a noví se ozývají. Zajímavé je, že téměř mlčí Hradec
Králové a Olomouc, pěkně se representuje Plzeňsko.
Vlast naše bude brzy plná slavíků! Snad je to i tím, že letos bude asi sku
tečný máj dříve než jindy, zkrátka, poesie je hojnost přenáramná: poesie
uhlazené i rozcuchané, galantní i vagantní. zachmuřené i rozjařené, ano i rozÍařené! Teplo je při ní jako u krbu, příjemně jako v novém kabátě. V kaátě? Ano. I poesie je buď lehká nebo těžká, krátká nebo dlouhá, šosatá a
s límečkem nebo bez něho, jednořadová nebo dvoj řadová, nezáleží zda od
mladého nebo od starého, od rovného nebo od křivého, od muže či od dívky,
jen když je při ní teplo!
Ano: Vaše líčení „Vzkříšení“ má hodnotu pouze učňovskou, školáckou. (F. Z.)
Je zatím nad Vaše síly dokazovat oprávněnost subjektivního umění, ale
nutnost umělecké svobody cítíte správně. (Nemo.) I Vaše úvaha nad básní
s myšlenkou a bez ní, nad poesií volnou a tendenční, je zdravá, ale formulaci
pro Úsvit upravte, chcete-li. Črtu o žebrákovi jste motivoval nepřesvědčivě.
(KSV.) „Podzimní nálada“ je slabá a překlad z Lermontova? Nevyhnul jste
se v něm nelibozvučným skupinám hláskovým! Ale Lermontov je vítán! (S. Z.)
„Něhu“ uveřejníme. V ostatních, pěkných náladou, je nejistota rytmická?
(V. V.) Vaše próza není opravdu „špatná“, ale je v ní málo dynamiky, půl
druhé strany zbytečné! Teprve od slov „Nedělní ráno — den Boží'! Ty vrabce,
čert je vem! (J. Z.) Střízlivou a jednoduchou povídku uveřejníme pro pěknou
pointu! (O. Z.) Vaše zápisky z exercicií jsou příliš osobní a mají jen úroveň
školního líčení. Pište a pošlete brzy též prózu neosobní! Teprve potom sama
poznáte, co dovedete. Vždyť jste mladičká! (P. K.) Ani verše osobní bez obÍektivní ceny nemůžeme uveřejnit, třebaže by to bylo ve Vašem případě M.
lorovi milé. (J. K.) Ve verších zvedáte křidélka doposud nesměle. Z toho, co
jste dosud poslala, je próza slibnější. (Jarka.) Romanci uveřejníme příště?
Z ostatních je dobrá Zdrávas a Má řeč. (J. N.) Správně, však i ke Quasimodovi
se časem vrátíme! (J. F.) Ano, tu „neautobiografickou“! (Aspis.) Jste statečná,
ohnivá, v prvé myslím zbytečně kazatelská! (V.) Větší polovinu Vaší básně
v próze tentokrát uveřejníme. (J. N.) Dětský den je mnohem slabší než Vaše
některé starší básně, z nichž na př. máme odloženo Svítání a Vzpomínku. (V. V.)
Váš připiš k vlastním básním je velmi sympatický. Správně jste proti vyumělkovanosti a dekadentní omrzelosti, přehnaným kompromisům a zápecnictví! Bohužel z básní jen nad jednou jsem postál chvíli, než jsem definitivně
zamítl — kromě její druhé poloviny: „Jdu tam, kde dluh se vrací, jdu večerem
za inspirací!* To je pěkné. Ozvete se opět? (I. P.) Nejlepší ze zaslaných pří
spěvku jsou „Padlí“. Ale i ty je třeba skromně přepsat v prózu, jako tu
o chodci! (T. K.) Bohužel, právě ty verše „Pro Tebe“ jsou slabé, třeba by
někoho potěšily! Však Vy ho i bez nich potěšíte! (B. L.) Jste nejvytrvalejší
přispěvatel, jen z poslední doby mám tu na dvacet Vašich příspěvků. Povídku
„Žalář nejtemnější“ uveřejníme, až na ni přijde řada. Většina Vašich básní
je jen plytké rýmování, s častými kazy rytmickými, někdy i gramatickými,
v některých však, jež čekají na uveřejnění, jsou velmi cenné přísliby, na př.
v básni Jednou nohou v hrobě, již uveřejníme nejdříve. Neuveřejněné Vám
časem vrátím s poznámkami! (L. K.)
Nemohu za to. že ve Vašem případě Vám nebyly honoráře proplaceny, ale
zařídíme! (R. D.) Upozorňuji, že mnoho příspěvků je z důvodů zvláště thematických odloženo na pozdější dobu. Dojde na ně, jakmile přiletí z jihu vlaštovičky, rozkvetou háje, zavoní vinohrady! Uvědomujte si dobře charakter
svého příspěvku, než jej pošlete! Věci, které se týkají filosofie a náboženství,
posílejte p. redaktoru D. Peckoví. Naopak všecky příspěvky, týkající se lite
ratury a estetiky v nejširším smyslu slova, posílejte na adresu moji, chcete-li,
aby se uveřejnění neopožďovalo! A nezapomínejte příspěvky podepisovat a
psáti po jedné straně! — 10. II. 1948.
(Pokrač. na 3. str. obálky.)

1. dubna 1948. — Majitel a vydavatel Ordinariát diecése brněnské, Brno-Petrov. — Vytiskl Typos - Brno —
Redigují prof. P. Dominik Pecka a prof. Jaroslav Vrána. — Odpovědný zástupce listu P. Dominik Pecka.
— Technicky vede Jindřich Němec. — Novinová sazba povolena řed. pošt a telegr. v Brně, čj. IA-4-2370-0:
119.893. — ADMINISTRACE ÚSVITU, Brno. Běhounská - Typos. — Účet pošt, ředitelství spořitelny č. 116.326.
Dohlódací poštovní úřad Brno II.
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JOSEF MATYÁŠ

mydlárna - Val Klobouky

barvy - laky - smalty
ferineže - tmely - ředidla
odborné potřebv
Holešov

Stavební a projekční kancelář

Václav Gregor, stavitel
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Telefon 1C60
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Sklady a kancelář tel. 1658
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R. SUBRT, Brno

Adolf Schoř

KOSTELNÍ OKNA
malovaná i mosaiková opět vyrábí

strojní bednářství

^3flTiar VAOKAF^ 3 Spol.
BRNO,

24

Telefon 15.507

Slapanice u Brna
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Churchillova
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Vinárna za Starobrněnským klášterem
nájemce

RADOSLAV JURisic
BRNO

TEXTILNÍ DŮM
w

Arcibiskupský mlýn

p KAPEK A SPOL

e

Holešov - Tel. 35

M(stek, telefon 462,662
pobočka Frýdek, teJ. 56
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Závody MILO

Bratři KOTRBOVÉ
•t

*

národní podnik

dílna pro chrámové umění
’s*

OLOMOUC

pozlacovačství - sochařství

malba kostelů

Margarin, mýdla,
mýdlové prášky,

hořčice, ocet

Výroba razítek a gumových
kailcelářských potřeb

Frant. Dobiášek

BRNIO-PETROV 5

ZÁVOD KAMENOSOCHAŘSKÝ

Jaromír Smerda
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Blansko
Havlíčkova 832 - tel. 120

Blansko

Eduard Chvátal
t extiln i
• závod

Prostějov
✓
NÁRODNÍ PODNIK* PROSTĚJOV

Žeranovská ul. 47
Telefon 190

.

*

Do doby svatopostní zvlášť vhodně vychází

Družstevnictví
.

«

*

je praktický projev
lásky k bližnímu

Hořké umučení Pána našeho
I
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IX • £
Jezise Krista
9

sepsané podle vidění stigmatisované řeholnice Anny Kateřiny Emmerichové.

Kniha uchvacující náboženskou hloubkou a
strhujícím podáním básnickým. Přeložil Jan
Dokulil, dřevoryty Michael Florian. Stran 364,
cena brož. Kčs 90.—, váz. Kčs 120.—.
it
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•
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Hospodářská družstva

K dostání u všech knihkupců.

chrání zájmy

drobných zemědělců

Nakladatelství Brněnské tiskárny
v Brně - Starobrněnská ulice 19/21
s

Kapie v lese.

J. Exc. Dr Štěpán Trochta. biskup litoměřický:

Práce
Míra požehnání Božího je závislá na lidském
přičinění. Staré přísloví praví: »Bez Božího po
žehnání, marné lidské namáhání.« Se stejným
oprávněním však můžeme říci: bez lidského na
máhání žádné Boží požehnání. Potřebu mimo
řádného požehnání Božího pociťujeme dnes
všichni. Stejnou samozřejmostí musí pro nás
být vyvinout horlivou činnost, abychom si je
zasloužili.
Hrůzy válečné zničily mnoho hodnot i zaří
zení a nelítostná smrt skosila mnoho nadějných
životů schopných produktivní práce. Předsta
vitelé států apelují stále naléhavěji na obyva
telstvo vybízejíce je k zvýšené výkonnosti, aby
byly rány co nejdříve zaceleny. To platí o celé
Evropě, platí to obzvlášť o našem státě. Byla
u nás v tom směru učiněna i různá mimořádná
opatření. Ale nejen válečné škody, nýbrž i sní
žený stav obyvatelstva a jeho přesuny, přestav
ba organisace průmyslu, nové obyvatelstvo,
které namnoze hledá k novým poměrům teprve
svůj poměr, nové síly, které se teprve zaškolují
hledajíce v celkovém vývoji pracovního pro
cesu své pravé místo, to všechno způsobuje, že
jediné zvýšený pracovní výkon, poctivý postoj
k práci a svědomité chápání povinnosti jako ne
zbytné služby celku, může splniti bez velkých
škod množství naléhavých úkolů. Jde v prvé
řadě o práci na poli, v dolech i v továrnách, ale
platí to v neztenčené míře také o každé jiné
práci zřízenců, úředníků a správních orgánů.

Bez jejich pohotovosti nemohl by hospodářský
stroj spolehlivě a včasně fungovat. Po roce vel
kého sucha a neúrody. uprostřed bezohledné
zimy, vyzývám všechny důrazně, kdož na to
mohou míti vliv, aby hlavně ta práce, která
směřuje k zabezpečení pracujícího lidu pro
zimní období byla svědomitě a neodkladně vy
konána, aby veškerému obyvatelstvu byl včas
a v dostatečné míře zajištěn každodenní chléb,
otop a nejpotřebnější k životu. Opomenouti tuto
povinnost nebylo by toliko činem asociálním,
nýbrž i těžkým prohřešením proti lásce křes
ťanské, jež nám přikazuje účinně pomáhat bliž
nímu v nouzi a tísni.
Nemysleme si ani, že naše práce má význam
jenom pro dobu přítomnou a pro dobu nejblíž
následující. Tak uvažují lidé sobečtí a neprozíraví, kteří nedomýšlejí vzájemnou závislost
příčin a jich následků, kteří pro nezřízenou lás
ku k sobě zanedbávají lásku k celku a povin
nost k budoucím pokolením. Nepochopíme-li
velkých úkolů přítomné doby a svých závazků
k nim, pak jsme opravdu pro své poslání nedorostli a dějiny budou jednou proti nám zle svěd
čit. že jsme nesplnili, co po nás žádala Boží vů
le, poněvadž jsme nebyli mravně dost vysoko,
abychom chápali svou povinnost pracovati při
hlížejíce k věčnosti.
Je to úkolem hlavně kulturních pracovníků
a inteligence, aby rozpoznala správně, co je
v dnešním dění mravně hodnotné, trvalé a pro
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spěšné a přičinila se, aby veškeré kulturní, so
ciální a myšlenkové snažení bylo zakotveno hlu
boce v přirozeném právu mravním a opřeno
o vůli neivvššího Zákonodárce. Posláním inteli
gence je dáti dnešnímu revolučnímu přerodu ta
kovou duchovní a mravní náplň, aby vedl ke
skutečnému pokroku a nikoliv k nové katastro
fě. Činnost vaše je tcdv nejvýš důležitá a budete-li ji konat zodpovědně před Bohem a ději
nami. vaše práce si zaslouží zcela zvláštního
ocenění a pochvaly o<l Boha i od lidí.
Vím, že práce je těžká, že tělesná i duševní
námaha vyžaduje velkých sebezáporů. Po pádu
člověka stala se pokutou za hřích a samvm Bo
hem nám bylo řečeno: »V potu tváře své budeš
se svtiti chlebem svým« (Cen. III. 19). Měl jsem
příležitost přesvědčili se o tom hojně po celý
život a hlavně za pobytu v koncentračních tá
borech. I půdu své diecése jsem /kropil nejednou
nejenom krůpějemi úzkostného potu, nýbrž
i svou vlastní krví. Dívejme se však na práci
jako na nejsvětčjší povinnost, na vyšší službu
Bohu i bližnímu a stane se nám snesitelnější: ano
radostnou. Vždyť práce je vlastně ncjvýmluvnějším výrazem naší láskv k bližnímu, školou,
v níž se tříbí a zdokonalují charakterv. příleži
tostí k zadostiučiňování. vnitřnímu zdokonalo
vání a opravdovým následováním božského

Dělníka Ježíše Krista. Vy všichni, kteří pracu
jete někdy až do úpadu, nespouštějte nikdy se
zřetele Ježíše. Boha-člověka, který si v potu
tváře dobýval denního chleba a který svým bož
stvím veškeru práci tak krásně povznesl a po
světil. V jeho příkladu naleznete povzbuzení a
úlevu a vaše posvěcená práce, konaná ve spo
jení s Bohem, bude pro vás zdrojem nej hojněj
ších zásluh pro nebe a ustavičnou modlitbou.
Vždyť ani nejvšednější práce není bez význa
mu pro život věčný, je-li konána s vírou a čis
tým úmyslem a na místě je napomenutí sv.
Pavla v tomto ohledu: »Buď že tedv jíte, nebo
pijete nebo cokoli jiného činíte, všecko ke slávě
Boží čiňte.« (1. Kor. X. 31.)
Mladí moji přátelé, uvěřte mi, bez opravdové
lásky ke Kristu a Jeho zákonu, bez úcty ke
ctnosti a mravnosti, neodoláte nástrahám dneš
ního světa, který má pojmy o mravnosti zcela
zvrácené. Proto dopřejte milosti Boží, aby pra
covala neomezeně ve vašem krásném srdci a
otevřte jí je dokořán. Ona vás posílí proti po
kušení a způsobí, že život, který se jiným zdá
bezúčelným* a neradostným, bude pro vás pra
menem nejkrásnějších radostí a nejcennějších
zásluh. Jen tak se pro ten život připravíte od
povědně a jen tak se na vás budem do budouc
na dívat s nejkrásnějšími nadějemi.

Dr R. M. Dacík O. P.:

Některé prostředky a pomůcky apoštolátu

a jak jich používat
Modlitba, dobrý příklad, vhodné slovo v osob
ním styku, to jsou mocné prostředky apoštolá
tu. jak jsem už ukázal. Rád bvch se ještě zmí
nil o některých jiných prostředcích a pomůc
kách apoštolské práce v SKA. Mám na mvsli
hlavně studijní a debatní kroužky, přednáško
vé kursv a tisk. Studijní kroužkv jsou důle
žité jak k formaci apoštolského ducha, tak také
k provádění apoštolátních cílů, ostatní ze jme
novaných jsou přímými nástroji apoštolátu.
Studijní kroužky.

Nechci ani tak mluvit o technice a organi
sed studijních kroužků, jako spíše o jejich
smyslu a vnitřním obsahu. Po stránce organisační a technické mohou se studijní kroužky
řídit zásadami jocistickými (podrobné pojed
nání viz v knížce Jak začít), nebo mohou mít
jinou formu podle místních poměrů. Jdc-li
o SKA středoškolskou, musíme si být vědomi
té okolnosti, že profesor náboženství je duchov
ním správcem svých studentů, ústav, na kte
rém vyučuje, můžeme nazvat jeho farností, a
proto vytváření studentské katolické akce u
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právě tak její formy závisejí především na něm.
Proto je třeba, aby se studijní kroužek tvořil
v přímé dohodě s ním. Jde-li o kroužky vysoko
školáků. záleží na nich, jakou formu jim dají
a jakými zásadami se budou řídit, jen kdvž
nejsou tyto zásady v rozporu se zásadami KA.
Smysl studijních kroužků je dvojí: jednak
formují průkopníky SKA. jednak určují směr
způsobu apoštolátní práce v daném prostředí.
Z toho plyne, že členy tohoto studijního kroužku
jsou vybraní jedinci, dobří katolíci apoštolské
ho ducha, kteří se neúčastní schůzek kroužku
jen pasivně, aby si vyslechli to. co se tam řekne,
nýbrž opravdu vykonávají úkoly, které jsou
jim přiděleny. Do tohoto kroužku patří předně
všichni důvěrníci třídní a ústavní tam. kde je
více ústavů, a pak také ti. kteří jakožto pnikopníci neboli skuteční členové, a to činní čle
nové SKA. chtějí ve svém okolí apoštolsky pů
sobit. Přirozeným duchovním vedoucím u stře
doškoláků je profesor náboženství nebo také
jiný kněz s jeho souhlasem. Jeden ze studentů,
ústavní nebo městský důvěrník, je technickým
vedoucím kroužku. Jak jsem řekl, postup při
schůzkách tohoto kroužku se může řídit buď

zásadami jocistickými nebo takovými, jaké vy
žaduje profesor náboženství, zvláště když se
sám činně účastní schůzek.
V tomto kroužku se má dostat všem členům
hodnotného školení v apoštolské práci. Proto je
třeba, aby část zaměřená k tomuto cíli obsaho
vala jednak poučení o náboženských otázkách,
jednak také povzbuzení k oráči. Student si má
uvědomit, že pouze studovat a třebas i s pro
spěchem studovat není ještě umění, ale studo
vat dobře a při tom pracovat apoštolsky, čili
najít si čas nejen ke studiu, nýbrž i k apošto
látu, to je pravé umění. Tomu se má student
naučit ve studijním kroužku.
Dalším úkolem studijního kroužku je uvědo
mit si skutečnou situaci v místě mezi studenty
a hledat prostředky, jak v daných okolnostech
apoštolsky pracovat. I když situace mezi stu
denty je u nás ve svých hlavních rysech všude
stejná, má každé město své zvláštnosti a je po
třeba na každém ústavě pracovat zvláštními
methodami. Úkolem studijního kroužku je
proto zjistit danou situaci, zhodnotit ji, uvědo
mit si všelijaká nebezpečí pro studenty, čili
jasně oidět a dobře soudit a. když byly naleze
ny pracovní prostředky, pak také neohroženě
jednat. Proto z pracovních kroužků musejí vy
cházet opravdoví apoštolé, kteří se neleknou
žádné práce, žádné námahy pro záchranu svých
kamarádů.
Zdůrazňuji však znovu, že je třeba dbát na
dobrý výběr členů pracovních kroužků. Nejde
o pasivní posluchače, nýbrž o skutečné pracov
níky, kteří se nebojí oběti. Neplní-li kdo svěře
né úkoly, bude třeba jej propustit z kroužku
a na jeho místo najít jiného. Studijní kroužek
nesmí jen studovat situaci, nýbrž ji také ovlá
dat, v ní pracovat.
Debatní kroužky.

Další prostředek apoštolátu SKA může být
debatní kroužek. Studenti rádi debatují. Zvláště
ve věku, kdy opouštějí primitivní ideje dětské
a tvoří si nový svět myšlenkový, kdy mají
v hlavě tak často dokonalý zmatek, hledají
v debatě najít správnou cestu. Této skutečnosti
je dobré využít. Najde-li se profesor nábožen
ství nebo jiný kněz anebo třeba i vzdělaný laik,
zvláště profesor se k tomu hodí, který by řídil
takový debatní kroužek, pak možno pomocí to
hoto prostředku vykonat mnoho dobrého. Do
tohoto kroužku přivádějí průkopníci SKA své
kamarády, kteří si chtějí vyjasnit své názory,
a to třeba i takové, kteří jsou vzdáleni křesťan
skému názoru světovému. Úkolem tohoto
kroužku je vrhnout světlo křesťanských zásad
na všechny události a věci, na celý lidský život
a jeho smvsl a odpovědět na všechnv námitky
proti křesťanskému myšlení, které musí mlá
dež slyšet ve škole, nebo se kterými se setká
při četbě a přednáškách. Proto se v tomto
kroužku probírají nejen otázky náboženské,

nýbrž i filosofické, sociální, umělecké, zkrátka
všechny otázky, které hýbou myslí studenta.
V tomto kroužku se má student naučit dívat se
na celý lidský život a na všechny jeho úseky
očima křesťana. Katolík se v tomto kroužku má
zocelit ve svém přesvědčení, student jiného ná
zoru se má přiblížit ke křesťanství, protože krok
za krokem se tu mají odstraňovat jeho předsud
ky, které proti křesťanské myšlence má. Samo
zřejmě, že všechny otázky se musejí řešit s na
prostou vážností, bez ironie a výsměchu těm.
kteří jsou jiného smýšlení, neboť jen tak lze
získat pro křesťanskou myšlenku toho, kdo je jí
vzdálen. Otázky politické je třeba z tohoto
kroužku vymýtit, totiž otázkv politické stranickosti. Mluví-li se tu o otázkách politiky, tedy jen
ve smyslu tohoto slova, jak mu rozuměl Plato a
Aristoteles, neboť řeč o politických stranách ne
může přivésti k ničemu než k vzájemnému roz
dělení.
Po stránce technické je možno v debatním
kroužku probírat v první části nějakou látku
soustavnou, o které se má rozvinout debata, ve
druhé části je pak dobře dát příležitost k tomu,
aby každý z přítomných pronesl své dotazy a
námitky také z jiných oborů. První část zaru
čuje, že bude vždy o čem mluvit, druhá pak
umožňuje všem zbavit se tíže otázek a námitek,
které si sami nedovedou mnohdy rozřešit. Víme
sice, že debatou ještě člověka neobrátíme a ne
učiníme lepším, ale může se dobrou debatou od
stranit mnoho předsudků, mladý člověk si v ní
vyjasní své katolické stanovisko a současně se
naučí odpovídat pohotově na námitky svých
kamarádů. Je proto dobře, když vedoucí debat
ního kroužku nechává odpovídat jedny dru
hým a sám zasahuje, když si s věcí nevědí
rady, nebo kdvž odpovídají nesprávně nebo ne
úplně. Přivádějí-li průkopníci SKA na tyto de
batní schůzky své kamarády, konají už tím
kus apoštolátu, protože jim dávají možnost při
blížit se plnému pochopení křesťanské myš
lenky.
Debatní kroužky mají i tu velkou výhodu,
že z mládeže, která se jich účastní, možno vy
bírat ty nejlepší pro průkopnickou práci
v SKA.
Přednáškooé kursy.

Dobrým prostředkem, jak zachytíti řadu no
vých lidí, jsou také přednáškové kursy. Stu
denti sice nebudou moci zpravidla konat tyto
přednáškové kursy, ale mohou je pořádat. Na
jdou vhodný sál, se svým duchovním vedoucím
sestaví program a hlavně provedou náležitou
propagandu. Je hodně lidí mezi katolíky, kteří
na kázání zásadně nejdou. Jejich náboženské
poznatky jsou velmi bídné. Zvláště poměr mezi
náboženskými zásadami a denním životem je
u nich obyčejně nevyřešen. Mnohdy si ani ne
uvědomují, že by měl praktický život být ovlá
dán zásadami evangelia. Vedle těchto vlažných
katolíků, kteří nechodí na kázání a nic náJbo-
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ženského nečtou, jsou mnozí nekatolíci a ne
věřící, kteří hledají. Do katolického kostela ne
půjdou, ale na přednášku do sálu si dají říci,
tak jako ti vlažní katolíci. A proto nehledě ani
k tomu, že i dobří katolíci se takovými přednáš
kami posílí ve své víře, může se jimi vykonat
mnoho dobrého zvláště u těch, kteří jinak nic
náboženského neslyší, a stejně u těch, kteří pře
mýšlejí o náboženských věcech, pochybují a
hledají. Zkušenosti na tomto poli jsou opravdu
velmi pěkné.
Bylo by proto vhodné, aby v každém městě,
kde není jiné instituce, která by se starala o ta
kovéto přednášky, vzali si tuto věc na starost
studenti a uspořádali každý rok alespoň jeden
přednáškový kurs. Práce s tím spojené budou
jistě vyváženy výsledky. Kurs může být buď
soustředěn na týden — přednáší se pak každý
den — nebo na delší dobu a přednáší se třebas
jednou týdně. Úkolem studentu bude- udělal
ku rsu dobrou propagandu a to nejen mezi mlá
deží. nýbrž i mezi dospělými — když jde o kurs
který je zaměřen pro všechny. V případě, že
takovýto přednáškový kurs pořádá jiná insti
tuce. je vhodné, aby se studenti přihlásili ke
spolupráci v propagaci kursu, hlavně ve svém
studentském prostředí.
Tisk.

Důležitým činitelem v apoštoláte je nesporně
tisk. Dnes je tisk velmocí, a kdo má v rukou
tisk, má možnost působit na lid. Studenti budou
především usilovat o to. aby mezi svými kama
rády rozšířili co největší počet výtisků svého
časopisu Úsvit. Tu nejde o to, aby se mohl Úsvit
pochlubit velkým počtem odběratel, nebo aby
si zajistil hospodářskou základnu. Jde o to, aby
se myšlenky, které tento časopis šíří, dostaly
i mimo okruh horlivých katolíků, aby proni
kaly do duší těch, kteří jsou plni falešných
pojmů řádu filosofického i theologického. Může-li jeden ústav odbírat velké množství tohoto
časopisu, proč by nemohl také druhý? Záleží
jistě mnoho především na profesoru nábožen
ství. který svou autoritou zmůže mnoho, zvláště
když je oblíben. Ale i kdvbv profesor nábožen
ství v této věci nic závažného nepodnikl, musí
se na našich ústavech rozšířit Úsvit, musí pro
niknout. zorganisuje-li se náležitá akce student
ská. Nabízej vhod i nevhod ... neustávej v této
práci a to by bylo, aby nepronikl časopis, který
IX v
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svým obsahem předčí nesmírně všechny stu
dentské časopisy.
Šířit dobrý tisk je velmi důležitý prostředek
apoštolátu. Kolik vychází dnes knih, jejichž
obsah je otravný pro lidskou duši, zvláště mla
don! Víte to dobře, co dnes čte mládež a víte
také, jaké ovoce přinášívá tato četba. Vědět to.
vidět to a nepodnikat nic na záchranu těch, kte
ří se soustavně otravují, by bylo těžkou odpo
vědností. Apoštolská duše podniká v těchto vě
cech, co jen může. Radí číst dobré knihy, upo
zorňuje na špatné, půjčuje, přivádí do půjčo
ven, v nichž jsou jen dobré knihy, doporučuje
dobré knihy těm. kteří si je mohou koupit....
Boj se špatným tiskem je velmi těžký, ale proto
nesmíme ztrácet odvahu a musí být naší snahou
vykonat vše, co je tu v naší moci. Každá špatná
kniha je vraždícím jedem. Nevarovali bychom,
kdybychom viděli, jak je v nebezpečí života člo
věk. který nevědomky bere otravný jed? A měli
bychom mlčet, když vidíme, jak se otravují
duše špatnou četbou?
Práce sociální a charitativní.

Zmínil bych se ještě o sociální a charitativní
pomoci, kterou se dostává člověk k lidské duši
přes hmotnou pomoc. Říkává se, že cesta k srdci
vede přes žaludek. Toto tvrzení je výsledkem
zkušenosti. Víme, kolik duší zachránili světci,
kteří se věnovali charitativní činnosti. Když sv.
Don Bosco si chtěl získat chlapce na periferii,
kteří byli často opuštěni, zanedbáni, staral se
nejdříve mnohdy o jejich tělo, aby se dostal
k duši. Člověk trpící nedostatkem věcí nutných
k životu, člověk stižený hmotnou bídou bývá
velmi blízko hříchu. Paupertas meretrix, říká
vali už staří. Pomozme tomuto člověku po strán
ce hmotné a získáme si jeho srdce. Získáme-li
však jeho srdce, bude přístupný každému slovu,
které mluví o duši a její spáse. Proto Církev
vždy pečovala o to, aby s apoštolátem slova šel
vždy ruku v ruce apoštolát milosrdné lásky.
Tam. kde pracuje katolická charita, je dobře,
když se s ní spojují naši studenti a vypomáhají
v úkolech blíženské lásky. Nespolupracuje-li
v tomto směru SKA s Charitou, může si sama
najít všelijaké charitativní a sociální akce. Není
pochyby, že touto cestou lze vykonat velmi
mnoho i na poli apoštolátu. Petr Jiří Frassati je
tu každému studentu vzorem.

v••

Krestan žije ze sebranosti

Napsal jsem vám několik poznámek o roz
jímání. Chtěl bych je doplnili dalšími poznám
kami o důležité podmínce pro rozjímání.
V křesťanství bylo vždycky hodně lidí, kteří se
věnovali za všecky lidi výlučnému hledání
Boha. Říká se, že vedou život rozjímavý. Jen
zdánlivě jsou to lidé neužiteční. Už tím, že se
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za nás klanějí Bohu, že se modlí za nás a někdy
i místo nás, jsou našimi dobrodinci. Ale ti lidé
načerpali v blízkosti Boží tolik světla, že tím
obohacují lidi ukoptěné spěchem a pečováním
o věci pozemské.
Ale každý křesťan, chce-li být opravdu
křesťanem, Kristovcem, musí si uvědomit tu zá

kladní povinnost, že jsa stvořen od Boha musí
mít nejprve a nejvíce Boha na zřeteli. Když je
křesťan Božím dítětem, ví, že jeho nejpřiroze
nějším prostředím je Bůh. Je jeho dítětem. Bůh
je v něm doma posvěcující milostí. Je v něm
jako Otec u svého dítěte, je v něm jako ve svém
chrámě a svatostánku.
Proto je vhodno a spravedlivo i užitečno, aby
si uvědomoval Boha, velikost Boží a blízkost a
přítomnost, živou a oživující Boží přítomnost.

Tak by se měl každý křesťan soustřeďovati co
nejčastěji ve svém nitru, v tomto svém Bohu.
To můžeš a máš i při práci, při zábavách.
Čas od Času si uvědomovat přítomnost Boží
v sobě, velikost Boží, lásku Boží.
Z toho se naučíš sám od scbe rozjímání. Sám
k němu dojdeš a nejrůznější životní události ti
budou sloužiti jako přechod k rozjímání
o Bohu, jako odrazový můstek k němu.
Braito

Znáte Pier Giorgia?
Znáte toho veselého studenta z Turína, který si
získává celý svět? Šel s úsměvem na tváři a s hlubo
kou láskou v duši tímto světem a proto si získával
každého, dokud žil. Miloval Boha v něm samém, milo
val ho v chudých a trpících, miloval ho ve svých ka
marádech a proto byl všemi milován. Odešel v nej
krásnějším mládí — bylo čtyřiadvacet let. A jeho
přátelé nemohou na něho zapomenout. Octa přítele
k příteli se mění stále víc a více v úctu k světci. Jeho
hrob je stále navštěvován, jeho příklad táhne. Jeho
životopis je vydáván ve všech jazycíeh. Petr Jiří
Frassati, veselý hoch z Turína, si získává srdce všech,
zapaluje ve všech lásku k Bohu, apoštolskou lásku
k duším, učí prožívat mládí v čisté radosti. V Domini
kánské edici Krystal v Olomouci vyšel právě ve IV.
vydání jeho životopis s mnoha ilustracemi za 55 Kčs,
z něhož otiskujeme těchto pár řádek a přáli bychom
si, aby každý student četl tu knihu.
Theoreticky i prakticky se naučil rozlišovat kama
rády a přátele.
S rozvíjejícím se rozumem vzrůstala v něm důvěr
nost s přáteli víry a činnosti, s nimiž se setkal ve
studentském kroužku, k nim třeba přičísti ještě 3 nebo
4 studentky, které mu byly společnicemi nu výletech
do hor a stejného křesťanského smýšlení.
Důvěrné přátelství však uzavřel jen s několika.
V důvěrném styku měl jemný cit pro výběr nejen
mezi osobami, ale také mezi věcmi.
Druhové z kroužku cítili se k němu přitahováni
pro jeho dobrotu, přímou povahu a zdravou veselost.
Mimoděk vytušili, že jim byl bratrem a že svého spo
lečenského postavení používal ien k tomu, aby dával.
Vždy byl všem k službám, pokládal sebe za pohled
ního, obětování sebe bylo pro něho jediným a přiro
zeným úkolem... Byli si vědomi důvěrného přátel
ství s ním, neboť skoro všichni si uschovávali psaní
od něho, zatím co zahazovali jiné listy, zdánlivě dů
ležitější a také od vynikajících osobností. Tato p>aní
jsou okénky, jimiž lze spatřiti krásu jeho duše, které
si sám nebyl vědom ...
Upřímnou, vrozenou dobrotou dosáhl toho, co v ži
votě za našich dob je, ne-li nemožné, alespoň velmi
nesnadné. Upřímné přátelství s dívkami, přátelství, na
které nepadne ani stín lehkomyslnosti.
Viděl v nich sestry, od nichž přijímal mnoho du
chovního dobra a jimž toužil také duchovně pomáhati.
aniž to někomu řekl pro svou pokoru. Pomohlo mu
několik složek: rodinná výchova, zdravý sociální roz
hled, železná vůle, se kterou stále bděl nad správností
a čistotou svých myšlenek i slov; Boží pomoc, za kte
rou se modlil denně a ustavičně; důsledné vyhýbání
se jakémukoliv pohodlí; vyhledávání, často úmyslné,
nej rozmanitějších námah a starostí, aby krotil vůli,
konečně vznešený pojem o svátém přijímání, jež váže
mvctickv duši posvěcující milosti ..
Slyšme jeho vlastní vyznání: „V tomto pozemském
životě po lásce k rodičům a sourozencům je nej krás
nějším citem přátelství; denně bych měl děkovati
Pánu Bohu, že mi dal tak dobré přátele a přítelkyně,
které jsou pro mne drahocenným vůdcem pro celý
můj život. Pokaždé, když se setkám s X., jsem poučen

její dobrotou a myslím na nesmírné dobro, které jistě
již způsobila tato krásná duše a ještě prokáže. Pro
zřetelnost Boží jistě ve svých podivuhodných plánech
používá často nás, ubohých svých dětí, aby š.řila
dobro, ale my ji někdy nechápeme, ba mnohdy popí
ráme. Avšak my, kteří díky Bohu máme víru, když se
setkáme s lidmi tak šlechetnými, kteří vpravdě žijí
z víry, musíme v nich vidět nápadné znamení jsoucno
sti Boha, neboť nikdo nemůže být dobrým bez milosti
Boží. Co říci o...? A také o...? Též ony jsou duše
ušlechtilé, před nimiž jsem si vědom svého nevděku
k Bohu, protože tak málo vyhovuji velké milosti, kte
rou Pán ve svém nesmírném milosrdenství mi vždy
prokazoval, nehledě na mé hříchy. Příklad všech tří,
věř mi, byl pro mne velmi mocný, obzvláště v jistých
okamžicích života, ve kterých touží tělo ovládnout
duši“ (Turin 10. IV. 1925).
Podívejme se nyní, jak o něm smýšlely tyto pří
telkyně.
„Dovedl býti srdečným a prostým přítelem, jako
málo jemu podobných lidí, jeho chování k nám bylo
vždy dokonalé, snažil se jednati stejně se všemi, takže
žádná nemohla tvrdit o sobě, že by jí věnoval více
pozornosti nebo zaslal více pohledů než jiné. V tom
byl až úzkostlivě spravedlivý a při tom ušlechtilý.
Jednal však s každou jinak podle její vrozené po
vahy. Byl mi drahým bratrským přítelem z univer
sity i z hor. Prožili jsme tolik hodin, plných radosti
a smíchu! Byli jsme společně na výletech, při zkouš
kách, žertech a veselých příhodách. Byla jsem ze
všech jistě nejméně hodna, proto jsem dostala, co
jsem zasluhovala.“
Mně se však zdá. že tato studentka mnoho převzala
z Pier Giorgia, jak sama mimovolné prozrazuje, když
vypravuje o nevinném žertu, ve kterém se spikly proti
němu.
„Podívejte se. Vy příliš důvěřujete ve svého bližní
ho. Učte se alespoň trochu rozlišovati. To je přece
nutné na tomto světě.“
„Ach,“ odpověděl, „tomu se nenaučím nikdy.“
„To znamená, že raději byste ztratil tobolku nežli
důvěru k svému bližnímu?“
„Ovšem, raději ztratit peněženku nežli důvěru.“
„Tato věta se stala mezi námi slavnou.“
„Při návratu z každého výletu, jehož jsem se ne
mohla zúčastnit, přinášel mi květiny a fotografie na
šich Alp. Vidím ho dosud, jak vytahuje z kapsy krás
né alpské hořce.
„Nedám Vám je všechny.“ pravil, „jsou pro X. která,
ubožátko, je v Junově a tak dlouho neviděla našich
hor.“ Kdykoliv nás potkalo nějaké neštěstí, dostaly
jsme jeho krátká psaní, která všechna končila křes
ťanským pozdravem: „Pax tecum.“
Než odjel na poslední duchovní cvičení, navštívil ji.
Prožívala právě velmi smutnou dobu úzkostí, starostí,
náboženských pochybností a vnitřních zápasů. Nazna
čila mu to:
„Neumím mluvit o sobě, Vy mě však chápete; vzpo
mínejte na mne často ve svých modlitbách.“
„Ano, jest lépe o těchto věcech nemluviti, ale budu
se modlit.“
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„Jsem tolik smutná.“
„Nesmíme být smutni; zarmouceni — někdy, ale
smutni — nikdy."
Tato slova jí opakoval často a při různých příleži
tostech ...
Před každou zkouškou, vypravuje jiná studentka,
přicházel s pokorou a důvěrou, aby poprosil o pomoc
modlitby, a po zkouškách se vracel, aby poděkoval:
„Protože bych sám nic nedokázal. Co také zmůže člo
věk bez Boha?"
„Když přišla na mne řada, pomáhal mi před jednou
zkouškou srdečné a šlechetně. Celou hodinu se modlil
v kostele a Panna Maria neodepřela nic synu tak zbož
nému a důvěřujícímu ...

Jednoho dne mi daroval Život Kristův. Když jsem
letos otevřela tuto knihu ve chvíli zármutku a osa
mělosti, dojalo mne věnování, zdálo se mi, jako by
právě teď bylo napsáno: „Aby Vám byl společníkem
ve smutných chvílích života." Jindy zase přinesl svá
tého Pavla: „Aby Vám byl vůdcem a mistrem na po
zemské pouti.“ Jako tyto psané řádky, tak nám vniklo
do srdce tisíce jiných přísných i laskavých, žertov
ných i vážných slov, všechna plná víry a povzbuzující
k dobrému. Nyní žijí v srdci a srdce je opakuje tak,
jako by je vyslovoval sám Pier Giorgio. Tak blízko
cítíme jeho živou přítomnost i vliv na sebe.
Vždy stavěl Boha mezi sebe a nás jako pouto «po
jení, v Bohu posvěcoval přátelství, radost, každý cit
a každý okamžik života“...

J. Petr:

Básník bolesti
Hledíce pod povrch díla Leona Bloy, křesťana, básní
ka a člověka, přijímáme za pravdivé svědectví slov
W. B. Yeatse: „Ze sporu s jinými děláme krásné řeči,
ale ze sporu se sebou samými děláme básně.“ A o strán
ku dříve: „Jsem přesvědčen, že (Dante) oslavoval nej
čistší paní, kterou kdy básník opěvoval, a božskou
spravedlnost nejen proto, že smrt tu paní vzala a Flo
rencie pěvce vypověděla, nýbrž protože mu bylo bojovati ve vlastním srdci se svým nespravedlivým hně
vem a svým chtíčem.“ Kdybychom si chtěli přepsati
tato slova pro Leona Bloy. mohli bychom říci: Jen
bojem se zmocňujeme pravdy. Pravda, která nevy
rostla ze zápasu, je při nejmenším vratká. Kdo nikdy
nebojoval proti pýše, neví, co je pokora a kdo nikdy
netrpěl malomyslností, neví, co je síla a důvěra.
Postava Leona Bloy je nám blízká jako naše vlastní
tvář, protože na sobě nese pečeť velikého boje, v němž
všechny prohry vedly k vítězství. Je nám blízká ne
jako útěcha, ale jako naděje naší slabosti. Jestliže
každé veliké dílo je nám podobenstvím nějaké prav
dy, je dílo Leona Bloy obrazem k větě, že ztrácíme
jen to, s čím nebojujeme.
Byl velikým básníkem chudoby a bolesti. Nejkrás
nější řádky, které kdy o bolesti byly napsány, jsou
v jeho knihách, a vystihli bychom hlavní tvar jeho
díla, kdybychom jej nazvali básníkem bolesti. Vyhle
dejme některá taková místa, u nichž jsme se zasta
vili zasaženi a poznamenáni navždy jejich krásou a
naléhavostí! „Bolest nás vede za ruku k bráně věč
ného života.“ Podobně jsme stanuli uchváceni nad
jeho vášnivou prosbou: „Pane, uděl mi. abych plakal
ve svém bdění i ve svém snění, abych plakal stále,
jak to činil Tvůj prorok! Nejsou-li mé slzy čisté,
změň je v krev a nemá-li krev žádné ceny, ať se změní
v potoky ohně: učiň, ať pláči, nezáleží jak, nechť to
je způsob, jak se stát šťastným, neklamné tajemství,
jak přivábit Těšitele.“ Nebudeme uvažovat dále o těch
to slovech jako o poselství, ale všimneme si jich jako
projevu v jejich vztazích k životu autora.
Leon Bloy mnoho trpěl a proto věděl, co je radost.
Ale Leon Bloy musel také bojovat proti pokušení bo
lesti a proto věděl, co je bolest. Mnoho bojoval (a při
znejme, i prohrával) za uskutečnění prvého blaho
slavenství ve své duši a proto poznal slávu chudoby.
Podle jeho slov je jen jeden smutek: nebýt svátým.
To byl kruh jeho života, v jehož středu byla velikost
a víra, neboť aby člověk trpěl svou nedokonalostí,
k tomu je třeba víry a velikosti. Jen tak je pak také

pravdivý důsledek těchto premis: Radost, pro niž
míval podivuhodné jméno: Pokoj. Pax in terra. Feli
citas in coelis. Těmi slovy budeme také moci změřiti
hloubku jeho smutku, který se nám od té chvíle bude
jevit jako východisko jeho nepochopeného hněvu,
neboť Leon Bloy skutečně nesmírně trpěl nedokona
lostí svou i eizí. Ale uprostřed všeho nebyla nenávist,
ale láska — hluboká a opravdová jako sám život.
Byl jako jeden druh stromu balšámu: čím více se
olamují jeho větve, tím více voní. Utrpení prorostlo
jeho život, stalo se denním jeho pokrmem, stálou me
ditací, osou jeho života. S úžasem čteme slova v po
slední části jeho deníku, Bráně pokorných: „Je na
prosto nezbytno věděti, že kdykoli jsme šťastni, ně
kdo za to platí, a že kdykoli trpíme, platíme za ně
koho.“ Tato tajemná ekonomie bolesti ukazuje ke
katolickému dogmatu — communio sanctorum — o spo
lečenství všech věřících. S pokorou a bázní blížíme
se pod dojmem těchto slov k životu, nevědouce, kdo
a kdy platí naše radosti a kdy a jak budeme my
musit platit štěstí druhých. Jak jinak obracíme v ru
kou peníz smutku, vědouce, že je zatížen cizí radostí
a tato naděje může nám býti průvodkyní ve dnech
největší bezútěšnosti.
Bloy byl velkým alchymistou, který znal tajemství,
jak proměniti nečistý kov našich smutků v ryzí zlato
radosti, tajemství, od něhož klíče byly dány jen svět
cům. Přemíra utrpení je známkou vyvolení, jsou slova
světce a jako jejich varianta ozývá se nám ozvěnou
z díla L. Bloy: „Objevil se nějaký velký člověk? Ptej
se, kde je jeho bolest!“ K tomu bylo by snad třeba
dodati. že tu jde právě o bolest proměněnou, neboť je
mnoho bolesti neproměněné, nečisté v díle umělců
všech dob.
Budeme se setkávati s Bloyovými slovy na nejrůz
nějších místech (častokrát nevědomky), budeme při
vážení svých nových zkušeností „objevovat“ a po
tvrzovat jejich pravdivost a pociťovat znovu naléha
vost jejich volání. Dívali jsme se na dílo Leona Bloy
jen s jednoho místa, jen jedním směrem, ale mohli
bychom je pozorovat s mnoha stran. Mohli bychom si
na př. všimnout jeho názoru na dějství světa a na his
torii, jak s tohoto místa má k němu blízko náš spisovatel
Jan Čep. Mohli bychom si také všimnouti jeho pojetí
spisovatele. Ale nejblíže k nám má Leon Bloy, mluvíme-li o jeho Bolesti. „Tout est inutile, excepté la
souffrance.“

Ještě hodně čtenářů nepochopilo naši práci a neposlalo předplatné.
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Miloslav Jedlička:

Maturita
Maturita. — Jednoho dubnového jitra se probudíš
a napadne tě to slovo. Přichází, aniž je voláš. Na
dechnuto po jarní noci. Obejme tě a nepustí. Budeš
maturovat. — Začíná to vždy příjemným zmatkem.
To je předzvěst dnů, kdy budeš studovat anatomickou
strukturu nezmara zeleného a geologické útvary
středočeské plošiny.
To první je nejkrásnější. Maturitní fotografie. Třicet
chlapců se schází u fotografa. Reflektor světla a tiché
cvaknutí. Z toho je tableau. Veliký leštěný rám a
v něm tváře devatenáctiletého mládí. VIII. reálného
gymnasia v Brně. A pak už jsou skupinky kolem
jdoucích před výkladními skříněmi na ulicích města.
Dnes jsou písemky. Ráno tě probudí pozdrav slunce.
Je vlahé jitro. Teplá předzvěst jara. Na rohu u školy
se setkáváš s třídou. Všichni mají jasné hlavy a bystré
myšlenky.
Je to slavnostní, když třídní profesor soustředěným
hlasem začíná: „...zahajuji maturitní zkoušky let
ního období.“ První tahy křídy po tabuli tě uvádějí
v napětí. Tři themata z češtiny. Je 15 minut na roz
myšlenou. — Odmítáš možnost třetího — nejsi pro
stroje, druhé, to je příroda, ale pak — v nehlasném
tichu přemýšlející třídy píšeš na lístek k odevzdání:
Vítězslav Hálek ..., literárně-estetický rozbor básně.
Začínáš přemýšlet. Rozumem i srdcem. Srdcem víc.
Myšlenky formuluješ do vět. Číslice na tabuli uka
zuje: 9—14 h. Máš pět hodin času. A pak tě zachvátí
radostné vědomí, že máš možnost psát —
Prožíváš intensitu veršů a harmonii poesie. Dole na
chodníku proudí život. Slunce se tam opírá, kroky
znějí. Úsekem výhledu z okna projíždí kdosi na kole.
Zachytneš jeho popěvek.
Minuty plynou. Dopisuješ závěr. To již je čistopis.
Stránka, čtyři, osm, dvanáct. Dvanáct stran!
Druhý den francouzské písemky o králi Midovi se
překlene v německou a poslední latinskou. Překlad.
Sallustius. Úsilovné přemýšlení. Přesnost výrazů. A to
je konec. Písemky jsou napsány.
Jsou dny, kdy všechno kolem rychle míjí. Nesta
číš vnímat. Učení a učení. To již je květen. Proto je
to jímavé. Sluneční rána! Víš již den, kdy půjdeš. Máš
dva a půl týdne před zkouškou. Pozornost a zájem
upřen jen k pěti předmětům. Klid a ticho pokoje,
kam každý den přichází večer slunce a nad obzorem
jeho západů zvoní klekání.
A pak jste naposled společně ve škole. Rozloučení
s lavicemi. S Bohem! Třicet stisků rukou. Ty, Karle,
Jiří, zlatý chlapče, kamaráde, příteli!
Potom je týden volna. Předehra k rozletu do života.
Setkání v parcích a na nárožích domů. „Jak jsi da
leko? Co ještě děláš? Ten princip konvergentní
řady —“
Chvíle na lavičce v Lužánkách a vysvětlování Gal
ionový křivky dědičnosti.
Třetí červnové opojné ráno.
Dnes naposled oktavánem. Co bude pak?
Zahájem' ve zkušební síni v osm hodin. Několik vět

předsedovi za celou třídu. Pak se rozcházíte a zůstá
vají jen první čtyři. Ty jsi sedmý v pořadí a jdeš
odpoledne. Vracíš se domů. Chvíle tě zastihne klečí
cího v tichu chrámu, „...vylij milost svého požeh
nání na moje rty; dej mi ostrost chápání, jemnost
výkladu, hojnou milost výmluvnosti, uprav můj po
čátek, řidiž postup a doplň zakončení...“
První zkouška pro život —
Je půl druhé, když se scházíte v čekárně před matu
ritní síní. Stojíš u okna, za kterým proudí život. Dlaň
na skle, oči daleko v budoucnu —
Ve zkušební síni je dlouhý zelený stůl. Po jedné
straně čtyři židle. Naproti uprostřed předseda, po jeho
pravici ředitel, po levici přísedící svědek. V Čele
u oken zkoušející profesor. Stojíš u své židle a slyšíš
předsedův rozvážný, soustředěný hlas:
„Dnešní zkoušce dospělosti se podrobí pánové: —“
Vdechneš svoje jméno.
Před tebou se objeví lístek s otázkami. Jsi třetí
v řadě, teti druhý a již sedíš na zkušebním místě.
První chvíle jsou vzrušené. Nevíš jak začít. Ale hlas
nabývá jistoty. Stejně spěcháš, abys měl za sebou
nenáviděnou řeč útisku.
Absolvuješ matematiku a pak stojíš u mapy. To už
je zeměpis. „Poříčí Labe." Tolik měst, řek a hor čes
kých luk a polí polabské roviny... Je to jako závoj
— vidíš před sebou pramen Labe a vzpomínku na
první prázdniny v horách Krkonoš, po skalách padal
Labský vodopád, — malebné Sedmidolí, Labské ka
meny. Za Labskou přehradou se již rozlévá mohutná
šíře největší řeky do rovin českých hájů. Široký tok,
města, vesnice a rovné dálky. Přítoky bystřin a řek
s horských svahů. Háje bříz a zátočiny s rákosím.
Až tam, pod mělnickým zámkem přijímáš svou druž
ku oceánu, šumavskou Vltavu, která zpívá tisíci tóny
neslyšícího českého genia hudby ve vesnické svatbě,
v lesním honu, reji rusalek a svatojánských proudech.
Hodiny na štíhlé věži brněnského dómu odbíjejí dva
krát. Je již půl šesté a čekáš na vytouženou chvíli.
Zkouška z češtiny. Jaké otázky? Dech poesie v tobě
nedočkavě zní. Pohled na lístek s otázkami ti říká
první: Julius Zeyer: Vyšehrad.
A teď zde mluvím. Mistře nádherných letopisů
lásky všech dob a světů o tobě, Libuše, Vlasto, Zelený
vítězi!
A v druhé otázce: moderní básnické směry a v její
odpovědi zpívají všechny básně a poesie, které jsi četl
se ztajeným dechem, které jsi chápal a které v tobě
probudily všechnu krásu, světlost a jas příštího životu!
Přírodopis je poslední. Příroda, čistá, radostná —
s životem. Bohem stvořeným. Dílo rukou Tvých...
Vstáváš od stolu. Konec maturity.
„— se podrobil dnes zkoušce dospělosti a složil ji
s vyznamenáním. “ To bylo pro tebe. Podání ruky tříd
ního profesora, stisk a blahopřání.
Sbíháš se chodů, otvíráš dveře a stojíš venku. Díváš
se tam, kde slunce nezapadá.
A pak jsi vykročil.
To byl první krok do života —.
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Vítězslav Maier:

Savcnarola
(Děj se odehrává na Ponte Vecchio; uprostřed arkádo
vé průzory otvírají pohledy na Florencii po obou bře
zích Arna, po obou stranách pokračují obchůdky flo
rentských zlatníků. U mostního zábradlí stojí Bellezza, k níž se blíží římský šlechtic Bruno.)
Bruno: Promiňte, prosím, jestliže jsem vyrušil.
Bellezza: Ne, nevyrušil jste mne, signore, ale stejně
už chci odejít.
Bruno: A můžete tak snadno odejít od tohoto nádher
ného panoramatu?
Bellezza: Viďte, že je nádherná má Florencie. A nelze
nepohlédnout na stříbro Arna, na blankyt oblohy
nad Appeninami. na zeleň Toskány a na líbeznost
města, jde-li člověk kolem. Jak snadno člověk zapo
mene na šeď všedních dnů v tom slunečním jasu
dnešního odpoledne.
Bruno: Což i Vaší hedvábné krásy se dotýká šeď všed
ních dnů?
Bellezza: Pane, zněla by krásně vaše slova, kdyby se
netýkala mne!
Bruno: Ubírají vám snad moje slova půvabu?
Bellezza: Jen mne přivádějí do rozpaků, pane!
Bruno: Což vám ještě nikdo nepřipomněl vaši krásu,
která dává zapomínat na svět? Vaše oči hoří pří
slibem jara ...
Bellezza: ...Signore...
Bruno: ...vaše vlasy září jako políbení slunce...
Bellezza: ...prosím...
Bruno: ...váš hlas voní radostností velikonočních
zvonů ...
Bellezza: ...ustaňte...
Bruno: ...vaše postava vábí jako...
Bellezza: ... Addio, signore!
Bruno (brání dívce v odchodu): Bellezzo, zůstaňte!
Bellezza: Rouháním jsou vaše slova, rytíři, a já se
bojím, že Bůh za ně ztrestá i mne. která vás s hrů
zou poslouchám.
Bruno: Přestanu, zůstanete-li.
Bellezza: Vždyť už musím jít.
Bruno: Jsem vám snad nepříjemný?
Bellezza: Ne. to neříkám.
Bruno: Ci divný se snad zdám?
Bellezza: Ne, to také ne. Jen nejsou obvyklá podob
ná slova u mužů v koženém kabátci.
Bruno: Už po druhé slyším v krátké době, že jsem
vojákem.
Bellezza: A přece jste i básníkem!
Bruno: Tof jistě omyl, ale pro vás bych se jím rád
stal.
Bellezza: Ne, pane. Slyšela-li jsem dobře, jste bás
níkem.
Bruno: Vždyť vlastně ani nevím, co je báseň.
Bellezza: Tak Florenťan nežertuje.
Bruno: Vždyť nejsem Florenťan, a proto se snad vy
smívám všemu, co vy, Florenťané uctíváte. Nečetl
jsem dosud básně, jdu nevšímavě kol soch, nepodí
vám se kloudně na obraz, před nímž stojíte v ně
mém úžasu, a mou jedinou hudbou je zvonění mečů.
Pohrdám prostě vším, čemu říkáte umění.
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Bellezza: To neděláte dobře, vojáku, obracíte-li se
zády k umění, protože se ochuzujete o věci, jež
nám připomínají ráj. Je přece třeba velkého umění
a mistrovství slova, aby zazvonil verš jako pravi
delný rytmus koňského cvalu, je třeba nesmírné
lásky k mateřštině, aby strofa básně zavoněla slad
kou vzpomínkou na měkký klín matičky, vzpomín
kou na bezpečnost otcovy náruče, vzpomínkou na
domov... A nezasluhuje obdivu umělec, který do
vede vdechnout do tvrdé bělosti mramoru podobu
svých smělých snů? Je menší jeho tvůrčí štěstí, stojí-li nad hotovým dílem pln sladkého vítězství, je
hož dobyl nad chladným kamenem, než je radost
vítězného vojevůdce, vojáku? A malířstvím také
pohrdáte? Někdy vskutku nevím, zda miluji básnic
tví, sochařství nebo malířství. Ci je to snad hudba,
které dávám přednost? Mrazí mne nadšením, slyším-li symfonii tónů nebesky čistých. Nebesa se
otvírají pod zvonivými údery tónů a má duše vidí
na jejich křídlech slávu nebes. Jsem vždy znovu
opojena příslibem ráje, který k nám zní z čarovné
moci hudby. V hudbě je zapomenutí světa i sláva
nebes, v hudbě se nám věčně zjevuje sláva Boží...
Bruno (kleká před Bellezzou): Vnímám jen zvuk va
šich slov, ale vím, že jsou krásná. Ale tisíckrát je
krásnější bytost, jež je tak vroucně pronáší...
Savonarola (přicházeje zprava prudce): Vidím klečí
cího křesťana, ale nevidím znamení naší spásy.
(Bruno pomalu vstává a nepřítomně se zahledí na
Savonarolu.)
Savonarola: Nu. milý synu, ukaž mi kříž, před nímž
jsi sklonil své koleno!
Bruno: Jaký kříž? O čem to mluvíte, padre?
Savonarola: Domnívám se, synu, že jsi klečel.
Bruno: Snad. (Zprava přicházejí stoupenci Savonarolovi, paleschové.)
Savonarola: Klečels, říkám.
Bruno: Tak tedy klečel, ale co na tom?
Savonarola: Ale já nevidím kříž, před nímž jsi jedině
mohl pokleknout.
Bruno (stále nechápavě): Však já také ne.
Savonarola (rozzlobeně): Tedy jsi asi klečel před
touto děvkou!
Bruno (tasí meč): Per Baccho, zabiju vás za urážku
této nevinné dívky.
Bellezza: Zadrž, šlechtici! Svatý je padre Girolamo a
má pravdu. (Bruno stojí s taseným mečem a s údi
vem hledí na Bellezzu, která pokorně líbá lem
Savonarolova mnišského roucha.)
Bruno: U sta rohatých ďáblů! Nemohu věřit svým
očím. Bellezzo! Za takovou hanu líbáš lem jeho
kutny? Přísahám, že jej naučím zdvořilosti a na
učím též tohoto ďáblova pacholka ocenit tvou ne
beskou krásu a spanilost. (Paleschové zabouří po
těchto slovech hněvem, tasí a čepele mečů se blýs
kavě zkříží. Bruno pomalu ustupuje přesile.)
Bellezza (úzkostně): Padre, padre Girolamo, za
chraň ho!
Bruno: Nebojím se vaší přesily, čeládko! '.. , 7 u máš.

ty moulo! ...Dej si pozor, ať neztratíš svůj meč!
(Vyráží jednomu zbraň z rukou.) Tak přece jen jsi
jej ztratil, ty hřbete!
Bellezza: Padre, padre, prosím, zastavte boj! (Vrhne
se k Brunovi, jejž chrání vlastním tělem. Zleva
v tom okamžiku přikvapí vojáci compagnacciů a
v krátkém boji zatlačí paleschy doprava! Na je
višti zůstanou jen Bellezza a Bruno.)
Bellezza: Ublížili vám snad, pane?
Bruno (prohlíží si na ruce rány, jež právě utržil):
Snad, ale což na tom záleží?
Bellezza: Celá se chvěji, protože tato přesila vás
mohla stát život. Ukažte, ováži vám to. (Prohlíží
mu ruku.)
Bruno: Což na tom. jestliže bych byl zabit! Aspoň
bych si nemusel celý život vyčítat, že jsem dal v své
přítomnosti urážet dámu.
Bellezza: Kněz má právo říci své mínění.
Bruno: Snad, ale nemá práva urážet dámu, rozumíme.
Bellezzo. proč jste mi zabránila v tom. abych mu
dal za vyučenou?
Bellezza: Koná-li někdo svou povinnost... Proč jste
to dělal, signore?
Bruno: Bože! Pohlédněte jen do zrcadla stříbrného
Arna a vaše krása vám odpoví.
Bellezza: Je to jen moje krása, již jste bránil?
Bruno: Bellezzo. neptejte se!
Bellezza: Proč, rytíři?

Bruno (rozčileně): Snad jsem už mnohým dívkám
říkal, že jsou krásné, ale žádné z nich, kterou jsem
viděl po prvé, jsem ještě neřekl. že ji miluji.
Bellezza (po chvilce mlčení tiše): A neříkejte to,
rytíři, ani nyní dívce, kterou vidíte po prvé!
Bruno: Ani vám ne. Bellezzo?
Bellezza (v rozpacích): Musím už jít.
Bruno: Neodcházejte. Bellezzo! Prosím.
Bellezza: Musím, musím, musím.
Bruno: Proč?
Bellezza: Neptejte se, rytíři! Na shle... S Bohem,
rytíři!
Bruno (zastupuje jí v cestu): Řekněte mi ještě, proč
jste zastavila svou prosbou boj?
Bellezza: Vždyť tu byla tak obrovská přesila proti
vám.
Bruno: Byla to jediná pohnutka vaší prosby?
Bellezza: A když?
Bruno: Pak bych raději, kdybyste vůbec nezastavo
vala ten boj. Nechci, aby boj byl zastaven, jestliže
se o to nepřičiní můj meč. A vůbec nestojím o mi
lost. Nebyl-li jsem v právu, pak tím méně zasloužím,
abyste se mne ujímala... (vroucně) Bellezzo. byl
to opravdu jediný důvod?
Bellezza: Nechtějte to vědět, rytíři! Na shledanou,
rytíři! (Odkvapí vlevo. Bruno po chvilce zaváhání
spěchá za ní.)

Jaroslav Kuchař:

Mystérium lásky
Před dvěma tisíciletími se obětoval Kristus za
hříchy lidstva. Bůh Otec, v němž není minulost ani
budoucnost a žijící v neustálé přítomnosti, hledí na
Oběť Synovu v zrcadle věčnosti. Lidé umírají, děti se
rodí. Člověk je vzdálen staletími oběti kalvarské a
historie ho nechává chladným. A pro člověka příštích
věků, žijícího vzdáleně od betlémského zrození Spasi
telova a jeho golgotské Oběti, dal Kristus kněžím
moc zpřítomňovat na oltáři před zraky věřících svou
krvavou oběť nekrvavým způsobem. Jediná je Oběť
Nového Zákona, na niž patří věčný Bůh a kterou po
mazaní Páně zpřítomňují pro člověka žijícího v čase.
Kristus na kříži obětoval Bohu Otci více než sebe.
On — jako prostředník mezi nebem a zemí —
podal Otci denní oběti každého člověka všech ná
rodů a věků, žijícího v posvěcující milosti. A je-li
jediná Oběť, znamená to, že každý kněz — v Evropě
i v Americe, na rovníku jako u polárního kruhu —
obětuje při každé mši svaté vždy i mé osobní oběti
a trampoty denního života. Kdykoli přistupuje k ol
táři Božímu s úmyslem přinést Stvořiteli novozákonní

Oběť, přináší kněz Bohu Troj jedinému nejen všechny
touhy a přání, bolesti a oběti vlastní, nýbrž i mé.
Tvé — naše, oběti každého nás jednotlivě i společně.
Bůh Syn na přání kněze sestupuje na oltář mezi
své tvory, znovu se rodí pro člověka a dopřává mu
nejen se účastnit zpřítomňované Oběti kalvarské.
nýbrž dovoluje a umožňuje mu i zachycovat proudy
milostí z rozpřažených a lidskou zlobou a nenávistí
na kříž přibitých rukou a posilovat se nejsvětějšími
kapkami Krve při svátém přijímání. To je podstata
mše svaté. A při pohledu na oltář, kde se věčnost
snoubí s časností, všemohoucnost splývá s ubohostí.
Buh Tvůrce se spojuje s člověkem tvorem, nemůžeme
být lhostejni, mystérium lásky Boží na sráží na
kolena.
Ubohý žebráku, který pohrdáš pokladem nedělní
mše svaté! Bídný tvore, který se odvažuješ lelkovat
v chrámu ve chvíli, kdy se zpřítomňuje nepochopitelné
mystérium lásky! Pyšná nicoto, která ve své zpup
nosti váháš pokleknout před tváří Toho, před nímž,
andělé na tvář padají!

Božnost
František Palacký si vytvořil ve své Krasovědě
slovo božnost. které se bohužel neudrželo v českém
jazyce. Po určitou dobu svých studií zabýval se Pa
lacký básnickou theorií a estetikou, upravuje si zá

sady Kantovy a Lessingovy filosofické koncepce s po
zoruhodnou původností. Později má na mysli velikou
estetiku českou, krasovědu. jak ji sám nazval. Na
tom poli působnosti snažil se obrátit pozornost ke
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krásám života, kolem nichž mnozí lidé chodí se zavře
nýma očima. Jeho božnost je vlastně jakýsi cíl krásy,
který se stává dostupným jen lidem toužícím po
vzdělání, kteří obracejí svou pozornost k věcem
zdánlivě jednotvárným. Člověk, který vidí krásu až
tehdy, když je mu jako krása postavena před oči.
málokdy jí může rozumět, protože se mu krásou ne
zdá. Palacký, člověk hluboce náboženský a pokláda
jící Boha za zdroj vší krásy, odvodil slovo božnost
jakožto produkt krásy všech krás. Bůh. který je nej
výš dokonalý, může být theoreticky ztotožněn se
sebe větší dokonalostí. Dokonalost sama pramení
z krás, a krásy z umění. Proto Palacký nabádá, aby
se lidé učili dívat na všechno krásné a tedy i na věci
projevů uměleckých, které utvářejí poměr člověka
k Bohu. Snad také z té citové atmosféry. Palackého
můžeme kladně posuzovat jeho názory o theorii ver
šování hexametrického. A také jeho básně jsou pro
dchnuty vyšším posláním; všechny básnické cesty
jeho vedou k Bohu, proto jeho básně jsou jako mo
hutné barokní sloupy.
Palacký měl pravdu, když vycítil a vyslovil, co
krása dává člověku. Přirovnával krásy všech krás
Bohu, který byl pro něho výslednicí Krasovčdy.
Dnes je nepochopitelné, jak muže moderní člověk,
který se staví k otázkám estetiky tak positivně a
který rozumí umění, anebo alespoň se inu snaží po
rozumět, nevěřit v Boha. Vždyf umění a kultura se

blíží Bohu svým jasem a svou krásou. A lidé, kteří
tvoří věci nesmrtelné, se blíží Bohu nejvíce. Ne třeba
svým pozemským životem, který často budí pohoršení
a neporozumění. Ovšem každý umělec je především
také člověk, který často chybuje a se mýlí, avšak
v posvátných chvílích umělecké tvořivosti a vypětí
nemůže být špatný. Vždyf jeho dílo je odrazem
krásy a dokonalosti, je poznamenáno pečetí Boží.
Každý velký umělec věřil a věří v Boha. Když se
jednou tázali mistra Antonína Dvořáka věří-li, či po
pírá existenci Boha, odpověděl jim: Jak bych neměl
v Něho věřit. Nebof kdo mi dává všechny ty melodie,
tu krásu a všechna kouzla v nich obsažená?
Avšak lidé by si měli uvědomit, že umění neprýští
vždy z klidu a pohody. Největší umělci tvořili v bídě
a v bolestech, proto jejich umění je tak čisté, prů
zračné a vykrystalisované. Bůh jim dal bolest, aby
jejich umění bylo oproštěno od všech pozlátek lid
ského života, aby bylo hluboké a nesmrtelné. Vemčme
si Michelangela. jehož život byla bída a bolest a který
ač zohyzděný v obličeji tvořil díla ověnčená krásou
a něžností. Dnešní lidé jsou směšní se svým plaho
čením za věcmi nízkými a malichernými, nevšímajíce
si věcí krásných a prostých. Místo aby obraceli svou
pozornost k umění a kráse, která by je zušlechťo
vala a přiváděla k Bohu, chodí jako slepci kolem
studnice života.
Pavel Krs.

Ne má, ale Tvá vůle se staň
Den co den přechází přes naše rty slova ..Buď
vůle Tvá“, ale velmi málo uvědomujeme si hloubku
této prosby modlitby Páně.
Srdce i duše naše jest přeplněno plány, tužbami,
ideály, veškerou silou a schopnostmi pracujeme k je
jich uskutečnění. Pokud je vše podle našeho progra
mu, je dobře. Však běda, nestane-Ii se to, po čem
toužíme a oč usilujeme. Jako na povel začne se naše
nitro bouřit, nespokojenost, malomyslnost přechází
někdy až v reptání, které se snad neprojevuje na
venek, ale uvnitř v duši je uměle pěstováno stále
vzrůstající roztrpčeností. Stává se, že v takových
chvílích pozbývá pro nás vůle Boží platnosti, neboť
podrobujeme se jí jen tak dlouho, dokud je shodná
s vůlí naší.
Přijmcme-li každý nový den. každou hodinu a každý
okamžik s oddaností a tichými díky Bohu, neznamená
to utlačování vlastní vůle, naopak, znamená to, že
jsme projevili snahu dospět určitou cestou za vytče
ným cílem. Snad cíl sám. nebo prostředky k němu
vedoucí nebyly vždy k našemu úplnému prospěchu
ať v přítomné či budoucí chvíli a jen právě zřeknu
tím své vůle a uposlechnutím Boží prozřetelnosti byli
jsme zachráněni od zla, kterému jsme šli nevědomky
vstříc. I v běžném životě často neuskutečníme lec
který plán jen z toho důvodu, že se podrobíme vůli
otce či matky, kteří si nepřejí, aby se tak stalo, neboť
oni ze zkušenosti a z většího rozhledu vědí, že to či ono
by bylo spíše k našemu neprospěchu. Poslechneme-li
jejich rady, i když s ní nesouhlasíme, poznáme, když
ne hned, tedy časem, že pravda byla na jejich straně.

158

Buh jedná podobně. Stává se, že se do duše vkrade
myšlenka, že vůle Boží jest k nám poněkud krutá a
tím, co se nám děje, spíše utrpíme, nežli získáme.
Přijmeme-li z ruky Boží všechno, co nám podává, ať
jsou to květy nebo trny, shledáme, že i nejbolestnější
trny časem se změní v nej nádhernější rňže.

Říci vždy a za všech okolností hrdinské a oprav
dové fiat není maličkost, někdy duše hluboce krvácí,
ústa se zdráhají vyslovit pokorné staniž se a celé
nitro člověka se bouří. A přece ,.buď vůle Tvá" pro
nesené s radostnou a tichou odevzdaností proměňuje
slzy v diamanty, které se spojují s rubíny krve, vy
trysknuvší z bolestných, krvácejících ran v diadém
vítězství.
Bůh žádá od nás, abychom Jeho vůli přijímali
ochotně a radostně a se stejnou ochotou a radostí po
dávali mu též své oběti a utrpení.
Pravá radost má v životě křesťana veliký význam
a stává se mu takřka mravní povinností. Otevřeme-li
Písmo svaté, skoro na každém místě se setkáváme se
zmínkou o radosti. O radosti mluví Starý Zákon, o ra
dosti mluví Nový Zákon. Skutky apoštolské, Listy,
životy svátých, spisy svátých Otců a v neposlední
řadě též liturgie. Cteme-li pozorněji, shledáme, že
k radosti se nerozlučně pojí služba Bohu — radostná
služba Bohu. Bohu sloužit, znamená radovat se a ra
dovat, znamená sloužit Bohu.
Denně znějí ze stupňů oltářních ústy sluhy Božího
slova: „Ad Deum qui laetificat juventutem meam".
Ta slova by měla neustále zníti celým světem, zvláště

za dnešních dnů, poněvadž jedině Bůh a jeho přiká
zání znamenají neustálou mladost a radost života,
neboť Bůh je Nekonečný a Věčný.
Bůh jediný jest pravá radost a pravé štěstí. Duše,
která celou silou snaží se přimknouti se ke Kristu,
přijímá od Něho onen pokoj, který přislíbil, když se
po svém zmrtvýchvstání zjevil učedníkům. Jak blá
hoví jsou lidé, kteří hledají radost a štěstí vůkol sehe

ve tvorech a věcech stvořených, místo aby je hledali
v původci vší radosti a štěstí — v Bohu.
Kdo Bohu v čistotě srdce slouží, nalezl pokoj duše
své a dovede se radovati, i když kolem vlny nepo
koje doráží na lodičku duše, potácející se rozbouře
ným oceánem světa. V lodičce je pokoj a klid, neboť
Pán jest přítomen, i když třeba v této chvíli usnul.
m. s.

Písemky
Jak dle pověry provází dítě páteční a střelce svá
teční smůla, tak provázejí studenta po celé studium
písemky, od písemek zkoušky přijímací po písemky
maturitní. Při písemkách velmi záleží na profesorech.
Důvěřiví sedí klidně za stolkem, méně důvěřiví se
postaví žákům za záda. Ti jsou nebezpečnější. Pode
zřívaví chodí po třídě jako zvědavci na pohřby, chtě
jíce něco vidět.

Üloha dopadla nadmíru dobře, pětku měl jen můj
soused, protože psal všude i, kde mělo být y. Odvolá
val se na „žabáka“ — tedy rod mužský, ale marně.
Paní profesorka neměla pro jeho postřeh pochopení.
Mně pak tvrdil, že ten vtip s tím kocourem je nej
hloupější. jaký kdy slyšel.

Zvědavost se nevyplácí

Není to nic záviděníhodného. Při komposici je ně
kolik možností: Buďto vás profesor přesadí, čímž vás
vytrhne z prostředí, v němž se vyznáte, nebo vás nepřesadí a dává si na vás zvláštní pozor. Dopadne-li
vám pak písemka dobře, nemá to přílišnou váhu;
předpokládá se, že váš soused-primus vám napomáhal.
Dopadne-li vám písemka špatně, dívají se na vás
útrpně spolužáci.
Já jsem seděl vedle primuse jeden rok. Píchával
jsem ho při komposici i při vyvolání špendlíkem, jen
abych ho přinutil napovědět, ale marně. Málokdy jsem
z něho něco dostal. Jednou — to jsem ho píchl do ko
lena — odvážil se projevit nesouhlas s mým počíná
ním, což neušlo pozornosti paní profesorky. Pravila
mně: „Na tu vaši andělskou tvář už vám nikdo nenaletí.“ Něco jsem zamručel, jako že jsem nikomu
netvrdil, že mám andělskou tvář, a píchl jsem pri
muse, provázeje jeho projevy nevole hlasitým kašlá
ním. tentokrát tam, kde byla vyloučena možnost, že
bych ho snad píchl až na kost.

a proto profesoři posledně jmenovaní jsou nejvhod
nějším terčem vtipů a podvůdků. Je snad známa histo
rie o profesorovi, který chodil při matematické pí
semce po třídě v papučích, maje vzadu na kabátě
primusem umně připevněnou ceduli s výrazně na
psanými vzorci a řešením. Celkem nevinné proti opatře
ní, jehož užil jednou v sextě spolužák V.:
Psala se latinská a paní profesorka neúnavně pro
cházela mezi lavicemi, na nichž stály kalamáře. Když
V. měl toho chození tak zrovna dost, převrhl v pří
hodném okamžiku „nešťastnou náhodou“ kalamář a
vylil inkoust paní profesorce na nové „pavučinky“.
Ta si ihned sedla za stolek a ani se tomu nesmála.

Spoléhání na písemky
vyžaduje značnou dávku sebejistoty. Jeden můj spolu
žák se na příklad vůbec neučil Češtině. Na úlohách
míval trojku, propadnout nemohl a se čtverkou na
vysvědčení byl spokojen. To bylo v tercii až kvintě.
V septimě už si to nedovolil a nyní, hrůzo, píše i do
..Úsvitu“.
Jak vtip s kočkou byl příčinou pětky.

Vtip znáte: Ptá se učitel: „Vonásku. proč jste na
psal Kočky běželi s měkkým i?"
Vonásek: .,— sím. byl mezi nimi kocour."
Psal se obsah z Nerudovy básně ..Seděly žáby v ka
luži. hleděly vzhůru k nebi, starý jim žabák učený...“

Když je primus sousedem.

Ach — to psaní.

Psát písemky nepatří k nejoblíbenějším prostřed
kům pro pocení. Nelze si však příliš vybírat. Student
si to vynahrazuje tím. že doma, není-li to nutné, ani
perem neškrábne. Maminka musí svého syna či svou
dceru celý týden upomínat, třeba o vyplnění složenky,
a nakonec si ji musí vyplnit sama. Pak se divte, že
tak málo studentů píše třeba do „Úsvitu“.
ale

Antonín Skála:

Hlas domova
Dozněla poslední slova Lásky Spasitele. Vrata ven
kovského kostelíka se otevřela, vycházel lid — na
tvářích vrásky, na rukou mozoly, v očích svátý zápal
a v duši požehnaný klid. Jaký to rozdíl! Já měšťák
s nažehlenými kalhotami a klopami na kabátě, s prázd
nou hlavou a pohrdlivým úsměvem, a ... vesnický lid
— udřený, prostý, zbožný, vyrovnaný. Již poslední
stařenka se belhala kolem mne a divné hluboké oči
mně přikazovaly pomoci stařeně a doprovodit ji domů.
Já však zůstal stát. Stud mne přikoval k zemi a pravil

mi: „Ty. a budeš komusi pomáhat, každý ať si pomůže
sám!“ A zase ty oči, smutné, hluboké...
Osaměl jsem i v duši. Však co to? Kovový, velebně
se vznášející hlas zvonu připomínal s večerním usíná
ním slunce povinnost díků veškerenstva k Bohu. Ještě
včera připadal jsem si jako hrdý vládce nad vlnitými
lány polí, jako mocný král hřebenovitých lesů a
velký pasák ovcí na zelenavých pastvinách. Dnes...
jak jímavý a posvátný zdál se kraj v takové pozdní
chvíli!
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Jiří Němec:

Jednota věčná .. .
Léta plynou, vodopád řeky bouří světem tak
jako před lety, slunce se zvonícím úsměvem
usmívá jako když se zrodilo teprve včera. Zpěv
v bájích, na lukách, zvoní poledne zvony na
věžích velkoměsta a zlaté jejich báně posílají
pozdrav políbení kulhavému kdysi zákazníku,
výkvětu boží přírody. Jde hůře, než kdysi šel.
jde, krok. léta, krok .... tak pomalu se kráčí
bez duše, tak pomalu se kráčí na popravu!
Ocel, železo, ostří, — obklopen umrlci a oni
v průvodu s ním berou se na dalekou pouť. Jde
průvod, prvý mlčící a další v rytmu roku, ler,
pějí chorál melodií. Průvode, spějící s volností
světa, bez duše, dojdeš k cíli? — —
Přešel čas a vítr skulinami chatrčí šumí, splav
jeho češe vlasy, přináší mraky vzpomínání.
Bez duše, s umrlci dospěl k cíli. Vkročil přes
práh, vkročil do mříží, cihel, železa, betonu.

Propadla léta do věčnosti. Bez duše u rozviklané židle, porostlé mechem a čpící starobou, výs
kající zpěvem červotočů, leží květ z boží pří
rody. Strhané čelo starostmi světa, vlákénka
»babího léta« opřcdla hlavu, a tělo ploužící se
kdysi bahnem, je obsypáno jeho prachem. Na
rukou, jež kdysi přijímaly, jež kdysi plačícím
nedávaly, op ředí svět chladící náramek, rezi
vějící kapičkou vody.
Oči prosycené kovem, oči, které v noci nespá
valy, teď počítají kapičky vodních hodin.
Bez duše jsi nucen hlídat klec a dívat se ke dve
řím a k oknu, zastřenému záclonou mříží. Jsi
nucen naslouchat mollovému tichu, které hraje
do tance kamenné kouli.
Až uvadneš, lilie kdysi vonná, až povezou tě na
márách, snad poznáš, že stavitel postavil, upra
vil tvoji duši tak. jak jich staví tisíce, miliony!

Ruce
Unavující dlažba, odrazy horka zachycené ve vý
kladních skříních a úzkých udušených oknech a
vržené na dlažbu a znovu se odrážející od tváří spě
chajících horkem, stínem a letním městem. Vzduch
jako by klesal níže pod tlakem obrovského pístu,
ten je šedý a neurčitý a cítíš všude stenání zmenšo
vaného prostoru, tíhu nahromaděného slunce, prachu,
hřmotu a únavy, občas se sykotem uniká uvolněná
bublina, ulice vydechne volněji, ale jak dýchá, prostor
se znovu zhušťuje a* je tuhý jako kusy dusícího a
beznadějného snu.
A šel jsem pomalu a bylo to nejrychleji, jak jsem
mohl. Šel jsem za určitým úkolem, který nebyl důle
žitý, ale který bylo nutno vykonat. Občas se hřmot
a hukot zdvojnásobily a obrovská auta šedivá a pustá
jako vše kolem se hnala blíž, dlažba drnčela a drnčel
vzduch, stín, a jak rostlo nebezpečí, když jsem pře
cházel ulici, tak se ztrácela poslední kapka vůle a
síly učinit ještě ten poslední a nejúnavnější krok na
chodník. A vždy se povoz přehnal a náhle zmlkl, roz
plynul se a nevěděl jsem kam a byl jsem příliš pono
řen do bezděčné dřímoty, abych o tom uvažoval. Šel
jsem a nohy mne nesly, šel jsem na nich jako na
chůdách a spal jsem kymáceje se.
V té chvíli, když jsem již spal tak hluboce, že nás
sen tíží jako můra a vykřikneme a rozháníme se ru
kama, abychom ji zaplašili a probudíme se se zpoce
nými spánky a nohama roztřesenýma zimou, přešel
někdo kolem mne. aniž se mne dotkl, a já náhle ote
vřel nezavřené oči. osvěžený a uspokojený. Osoba,
ktciá kolem mne přešla, nesla nůši na zádech a šla
docela obyčejně, tak jako byla celá obyčejná, šla
volně, protože bylo horko, ale šla rychleji nežli já.
Díval jsem se za ní a nevěděl jsem, proč mne vzbu
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dila. vždyť šlo kolem mne tolik jiných lidí, snad ještě
všednějších než ona. A náhle se mi před očima vy
nořily v podvědomí její ruce. Divné to ruce. Jedna
rozpraskaná, tvrdá, zažloutlá sluncem, prací a stářím,
otlučená a sedřená, posetá skvrnami. Drsná pracu
jící ruka, žádná zvláštnost. Druhá byla odlišná,
zcela jiná. Byla úzká a měkká, světlá, nepostěná, ale
odpočinutá. Byla to pravice a položená jemně se
zvláštní něžnou polohou, odpočívala za toho parného
odpoledne ve společenství té druhé, hrubé a pra
covité.
Ty dvě ruce jsem stále viděl před sebou a stařena
kráčela stejným tempem, neviděl jsem z ní nic než
nůši a dole tmavé boty pod dlouhou sukní. Nena
máhal jsem se zrychlovat krok, protože jsem věděl,
že při prvním rychlejším pohybu by náhle zmizela
a tajemství jejích rukou bych nevypátral. A tak jsme
kráčeli, ona vždy o kus dál a dál. dlouhou ulicí,
horko už usínalo a chladlo.
Na jednom vzdáleném rohu se zastavila a sundá
vala nůši se zad A teď jsem viděl to veliké tajem
ství. Stanul jsem rovněž, aby neprchlo. Ta bílá ruka
s dlouhými prsty a zvláštní, k pláči krásnou polohou
s úzkou dlaní a tenkými nehty, byla odumřelá a
chromá. Vykřikl jsem úžasem a v tom úžase jsem
ukryl všechnu velikost té chvíle krásy, světlosti a
jejich kontrastu. V tom výkřiku jsem poznal otáče
jící kolo a ukazovatele směru jsem viděl hned dole,
a hned nahoře.
Žena zmizela, to je samozřejmé. Šel jsem pak dál
a svůj úkol jsem toho dne již nesplnil. Ale stačilo mi.
že jsem nalezl směr a kdesi daleko, ale najisto vytče
ný cíl.
Klára Šašková.

František Korb:

Modlitba
Pane náš. ve vteřinách večerního ztišení,
poutník, zamilovaný clo podvečeru, vzpomíná
na Tvou Lásku. Všude ji oko vidí: chvějivé zá
pady, krvavé umírajícím světlem, připomínají
tiše žár Tvého Srdce, žár tisícům tak blízký, je
zahřívající, pro tisíce však vzdálené, vychladlé,
kdysi v Betlémě vzešlé světlo. Všude vidí oko
Evou Lásku: muka mého Pána, rozpjaté ruce:
Pojďte ke mně všichni... Města i vesnice, hrdí
i zkroušení, strojí si hostiny — sladkost zemdle
ní. prázdné ticho nasycených chlebem, jehož
matkou je země. Až nám bude, Pane náš, nej
hůře. až ticho kolem nás bude křičet bolestmi,
vytištěnvmi do něho křikem, který se nedočkal
odpovědi milovaných, snad teprve pak přijde
me k Tobě, služebníci neužiteční, prosíce. ab\

nám Tvé rozpjaté paže ukazovaly cestu k další
zastávce životních rovnoběžek. A bojíme se, že
ani tehdy Tě neposlechneme, nejsouce zasaženi
září smysly nevnímatelné řeči, že si nepovšim
neme rýh písmen, jimiž jsou poznamenány
hlava i pata břeven, že se hladoví odebereme
dále k příbytku zklamání. — Všude vidí oko
Tvou Lásku... Dej, Bože náš, aby se k nám
brzy snesla milost Tvých Věčných Svátků a
ticho modlitby vyprosilo požehnání všem: těm,
kteří se v krvi rodí, těm. kteří v bolestech od
cházejí, těm. kteří jsou smutni a opuštěni, těm,
již se v Tobě radují. Požehnání živým, požeh
nání mrtvým — těmto jas věčného klidu a
světla, oněm dary Pravdy a Pokoje, jenž není
z tohoto světa.

Věra Viskotová:

A přece v něm byla láska
i.
Večer se nachyloval zvolna níž a níž, barevné pa
prsky se střádaly do rudnoucího slunce. Kupole chrá
mů jiskřily v dáli, nebe bylo nekonečné jako naše
myšlení. A bylo ticho, rozprostřené nad zemí v podobě
tisíciletého závoje. Velká přání měla sladký, dětinský
klid, ta menší se probouzela a žila.
Šel usměvavě ulicí a vypadal velmi šťastně, ale když
si povšiml, že ona jde proti němu, hluboký stín padl na
jeho tvář. Odvrátil hlavu, pozdravil zamračeně na půl
úst, když se míjeli a pak zrychlil krok, aby se s ním
snad nezastavila. Neučinila tak. Jen se mimovolně
ohlédla a pomyslila si: ,.Jak mě ten člověk nenávidí!“
A přece v něm byla láska.

II.
Hovořili spolu v divadle, kde nebylo možno přejít
vedle sebe beze slova.
Ona: „Jak se vám líbila hudba?“
On: „Celkem nic zvláštního. Fádní, místy protivná
jako ženy.“
Ona: „A což herci? Uspokojují vás?“
On: ..Komedianti. Celý život je komedie.“
Ona: „Pak se už ani neodvažuji zvídat, co říkáte
výkonu herečky Z.?“
On: „Na jevišti patří ženám ještě jakési právo. Mají
se přetvařovat na prknech publiku nebo hrát doma
muži — je to jedno.“
Již neodpověděla. Nenávidí ženy. A nenávidí i ji.
Trochu ji to zabolelo. Než však šla spat, bolest utichla.
Ustlala si v měkkém, bezpečném loži modlitby.
A přece v něm byla láska.
III.

Uplynula čtyři léta. Již ji nepotkával na ulici. Snad
se přestěhovala. Co je mu konečně do toho!

Pak jednoho dne našel na stole bílou obálku. Sva
tební oznámení. Vzpomněl si náhle na všechna setkání,
odbytá podmračením a kývnutím hlavy. Vzpomněl si
na všechny promeškané příležitosti i na jeden roz
hovor v divadle. Podíval se z okna. Byl stejný večer
jako tenkrát, večer, který se nížil k zemi, protkán
barevnými paprsky a korunován rudnoucím sluncem.
Kupole chrámů jiskřily v dáli, nebe bylo nekonečné
jako naše myšlení. A bylo ticho, rozprostřené nad
zemí v podobě tisíciletého závoje. Velká přání měla
sladký, dětinský klid, ta menší se probouzela a žila.
Ale největší přání — Zamáčkl prudkým pohybem bílý
lístek v hrsti a odhodil jej do kouta. Pak usedl a psal:
„Myslím, že je pozdě mluvit, ale musím Vám dnes
něco říci, po první a naposledy, abych se nezadusil.
Taky jsem si mohl vzpomnět dřív. Mýlíte se, žije-li
ve Vás domněnka, že jsem Vás nenáviděl. Naopak.
Jen jsem nenáviděl sebe pro možnost, že bych se jed
nou zamiloval do Vás s požadavkem vlastního požitku
z té lásky. To učinit znamená zamilovat se, ale ne
milovat. Láska silná vzniká jen tam. kde musíme do
plnit prázdno na straně milované osoby, prázdno, kte
ré ona již déle nemůže snést. Láska je tam. kde z nás
milovaná osoba vyssaje všechnu sílu a přivlastní si ji
pro celý život.
Tušil jsem, že ve Vás rostlo tehdy něco, co se po
dobalo lásce, a toho jsem se bál. Odváděl jsem od
lásky Vás, ne sebe. umlčoval jsem, co chtělo promlu
vit. protože jsem z Vás znal jen málo, vše ostatní na
Vaší osobnosti bylo pro mne temné, ba téměř prázdné.
Bylo prázdno ve Vás i ve mně, ale obě ta prázdna
čekala na jiskru, aby se naplnila vysoko šlehajícím
plamenem. Já jsem jiskru zadusil. Nemiluji Vás. Mys
lete si třeba, že to opakuji z tvrdohlavosti nebo ze
setrvačnosti nebo tomu věřte — jak chcete. Miloval
jsem Vás snad v dopise, který jsem chtěl napsat před
lety a který jsem nenapsal. Ten dopis mohl být
(a mohl být pravdivý) a přesto nebyl vůbec. Tento
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dopis je, ale je jistu, že poněkud skresluje. Skutečnost
jej rozšlápla a čeká teď na jinou skutečnost, která by
přirostla pevně k slovu „milá, milovaná“. Kdysi jsem
říkal: je zbytečné ptát se kdy, jak, proč, vždyť čas
a způsob a všecky důvody se ztotožňují s námi, žijí
v nás, rostou z nás, jen třeba učinit je skutkem. Vše
přijde samo, i ona kdy. jak a proč. Nu vidíte, a nic
nepřišlo. Měl jsem se přece jen tenkrát ptát: proč

milovat, jak mnoho milovat a kdy najit vlídnost v ho.
voru s Vámi. Nevadí. Je pozdě, tak s Bohem. Teprve
teď budu hledat v každé ženě Vás takovou, jaká jste
byla, a když jste právě nebyla, tedy takovou, jaká
jste měla být. Nemyslete si však, že Vás miluji. Ne
mám rád tuto domýšlivost u žen.
Váš..
A přece v něm byla láska.

Den Boží!
Vlasta zavřela okno a obrátila se k lůžku, nad nímž
visel kříž.
— Jak bych mohla, můj Pane, nepoděkovat za tuto
klidnou a pokojnou noc, jak bych mohla překročit
práh, aniž bych dříve nepohlédla na Tvou tvář!
Vroucně si přeji, můj Bože, aby každé mé slovo i
každý můj pohyb, každý můj pohled i skutek oslavo
val Tebe; abych byla čistá jako to dnešní ráno a ne
zapomínala, jak velkým darem je pro mne tento den,
jak velkým darem je pro mne tento život. A přece si
vždycky neuvědomuji, jak je to krásné, mohu-li dý
chat tento vzduch, pohledět na tuto krajinu, jít tímto
ránem, mohu-li sepnout ruce a poděkovat za všechno,
poprosit o zdraví pro maminku, která teď asi vede do
chrámu Páně Fanouše a Helenku, tak jako kdysi vo

dila mne. Můj Pane, neodvažuji se Ti nabízet své
srdce, dokořán otevřené, nedoufajíc, že je tolik čisté,
abys jím mohl vejít: den ze dne přestávám patřit sobě
samé a připravuji svou duši, očišťuji své srdce, abys
do něho mohl vstoupit: kéž bych pociťovala Tvůj dech
ve svém dechu a Tvá krev proudila mým tělem:
vroucně si přeji žít jak jsi přikázal: milovat Tebe,
milovat své rodiče, bratra a sestry, všechny, s nimiž
se stýkám. Dej, Pane můj, ať žiji, pokud možno nej
více Tebou a ať se přibližuji, jak je to v mých silách,
takovému životu, v němž by se Ti zalíbilo. Kdybych
tak dokázala prožívat všechny chvíle tohoto dne v Tvé
svaté vůli!
Vlasta ustlala a počala se chystat na služby Boží.
Josef Zahradníček.

Jiří Karen:

Odjezd
Všechno se seběhlo tak narychlo.
Ještě včera stál s knihou u okna a učil se. Ještě
včera byl jeho život průhledný a cesta jasná.
Dnes jde z pracovního úřadu. Odjíždí do říše.
Sněží. Vločky padají do rozmoklých ulic. Je listo
pad. je nevlídno. Jde se loučit se známými. Stoupá po
známých schodech, na každém rohu postojí a zamýšlí
se. Poslední loučení s městem pěti věží. Marie ho při
vítá s úsměvem. Marie je patnáctileté děvčátko. Hraje
na klavír a je ráda, že se její hra Petrovi líbí. Ne
chává se unášet vlnami hudby a myslí na odjezd. Na
staromódní skříni je Beethovenova busta. Má vlasy
rozcuchané, divé, splývají mu do čela.
Tož. Petře, Bůh s vámi, loučí se sestřičky. A ještě
křížek na čelo. Je to vše tak roztomilé. A všichni jsou
hodní. Každý přeje to nejlepší Pak přicházejí chlapci
ze školy. Přinášejí balíčky. Ten čokoládu, ten bochník
chleba, ten peníze. Kupí se okolo Petra, cpou mu vše
do kapes. Je již vycpán, nebrání se. Dobří kluci. Dě
kuji vám.
Nádraží.
Je už tma. Davy lidí se tu tlačí, strkají. Černý
čmoud se válí čekárnami. Plivá se na zem. Zápach,
pot. nadávky, sprosté poznámky, to vše se válí s čmou
dem. Na stěnách se objevují nápisy, sprosté verše.
Petr sedí na tlumoku, vedle má kufr. Veze si verše.
Evangelia a Následování Krista a pak ještě Dějiny
duše
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Sedí na tlumoku a čeká, až se bude vyvolávat jeho
jméno. Otylý chlap čte z archů jména, nečte, řičí,
protože v čekárně je hluk. Každému se vstrčí do ruky
pytlík s kusem chleba a salámu a je vyplivnut na
peron, kde čeká nekonečný vlak.
Chtěl by něco dělat. Sprostý hovor krouží úže a
úže jako neposedná moucha. Chtěl by ji zahnat.
Rozevře Dějiny duše a ponoří se do stránek knihy.
Terezie Ježíškova, Ježíšův miláček! Listuje namátkou
v knize, kde jest tolik dětské vroucí lásky, a myslí
si trpce: hle, Terezička umírá. Je jí 24 let. A co vše
dokázala. A co ty, Petře, co tys dokázal? A vidí sebe.
jak stojí na řečnické tribuně, jak mluví k mladým
o Království Božím v nás, o čistotě, o radosti života,
o síle. To všechno byla slova, Petře. Nyní je zde
život. Nyní ukážeš, že za nimi stojíš. Čpavý kouř se
válí čekárnou, stěny poplivané a poškrabané hesly,
pach těl a pronikavý křik tlouštíka. Vyvolávají jeho
jméno. Vyskočil. Tlouštík udělal ve svém archu kliky
hák, kdosi mu vstrčil kus chleba do ruky a hned nato
se octl na peróně. Sněžilo, ne. pršelo. Všude kal. kal.
Jen lampa na kandelábru vrhla přiškrcené světlo.
Petr vleče kufry, sedne do vagonu a hledí na koleje.
Do dálky se táhnou. Na nich spočívá jeho osud. A jen
tak. co by něco činil, píše do notýsku.
S Bohem, s Bohem, město, kde nikdo nebydlí,
kde nikdo není doma.

L. Koval: Bílé kouzlo chudoby.

kde pták v hnízdě schoulen, bezkřídlý.
kde věže temné z nevidomá
jen rýsují se. Odjíždím...

Naproti němu sedí bohoslovec. Modlí se breviář.
A vedle? Skupina mladíků. — Podívejte se, fráterník
jede taky. A jaký límeček má. Dělají poznámky. Když
na ně nereaguje, počnou zpívat. Na nápěv písně Tisíc
krát pozdravujeme Tebe zpívají šlágr. Bohoslovec nic.
Počnou se kupit zvědavci. A každý přidá svoje po
línko.
Ti lidé se zbláznili, myslí si Petr. Takový okamžik
odjezdu, kolik je v něm krásy a tito lidé mají čas na
sprostotu.

— Dovolte, pánové, smím se zeptat, proč tohle dě
láte?
Teď to začalo. Hele, nový fráterník, rostou jako
houby. My kašleme na všechno, af nám to vleze na
hrb, hej, fráterníku, znáš tuhle písničku. Šla Nanynka
do zelí, ruku měla ...
A znáš tuhle: Když jsem já šel okolo souscdovic
vrat, chtělo se, ouvej, to je psina, podívejte se. jak se
zapýřil, do toho kluci, máme tu exempláře, sem. velebňasové, velebňasové jedou s námi.
— Mohl byste mi říci, jaké je vaše povolání, pane,
řekne Petr elegánovi v černém kabátci.
— Číšník prosím, řekne uštěpačně, číšník v Metro
pol.
— A vy, příteli?
— Úředník. Úředník nemocenské pojišťovny v Par
dubicích.
— A vy, prosím, mladý pane?
— Studující, studující, nedodělaný studující, pomá
hal jsem v advokátní kanceláři. Za mizerných pět
stovek měsíčně. Zlodějna je to. povídám. Aby hrom do
toho bacil.
— Myslím, pánové, praví Petr klidně, že vaše cho
vání je podivné, myslím, že český člověk dovede se
vyjadřovat lépe, že náš jazyk má lepší slova, než
která zde stále omíláte. Patříte přec k inteligenci.
Ten smích! To plácání do stehen! Hobla mu dejte,
babě svíčkové. Směsice těl se plandá nad ním. Ti chla
píci pili. Cpi z nich alkohol. Ti chlapíci mají vztek.
Nevědí, na co a na koho. A hledají jen hromosvod.
Tu se ozve harmonika. Plačtivě. A právě se zvedne
déšť. A právě zapíská vlak. A vlak se pohne. Na pe
róně se zmítají ruce a šátky.
Bohoslovec sklapl knihu a pak řekl Petrovi: Nech
je být. Nic nedokážeš. Oleje přilíváš. A ponořil se ve
spánek. Hlava mu klinká v rytmu, jak koleje drncají,
sentimentální písně hlučí vagonem.

Ze zápisníku
starého profesora
Jeden pan profesor napomenul napovídající kvartánku, aby ze sebe nedělala „hlásnou troubu“. A stra
šil ji, že by jí to adjektivum mohlo náhodou odpad
nout — a co by z ní potom bylo? Ale ta dívka na
neštěstí nevěděla, co je adjektivum a myslila, že ad
jektivum je trouba a že by tedy zůstala hlásnou. A tím
se stalo, že ta dívka, či lépe řečeno mladá dáma, se
neurazila. I vidíme, že v každém neštěstí je také ně
jaké štěstí.
•
Media via aurea. „Půjdu-li dnes do tanečních,“ uva
žoval jeden septimán poučený o výhodách a před
nostech střední cesty, „nebudu se moci učit. Nepůjdu-li

do tanečních, bude mě to mrzet a možná i nějakou
slečnu.“ I zvolil střední cestu: šel do tanečních a druhý
den ho bolely zuby

•
Velmi mnoho z toho, co se dnes mluví a píše, je
nesrozumitelné. Nesrozumitelnost je tajemnost. Zkuste
lidem říci něco, co každý chápe, a budou se domnívat,
že nejste o nic chytřejší než oni. Ba co víc. budou
s vámi debatovat. A dozvíte se, že podle jejich mí
nění a názoru atd. Vím o jednom muži, který často
přednáší mladým lidem. Přiznávají sami: My mu sice
nerozumíme, ale vidíme, že je velmi učený. Ale nic
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naplat, genius je ten, kdo první řekl nějakou samo
zřejmost. Na příklad Sokrates, když řekl: Vím, že nic
nevím.

•

Inteligent je člověk, který všecko ví, a co neví,
může si přečíst. Tak by asi definoval inteligenta člo
věk negramotný. Jen takový může mít dojem, že mno
ho je všechno a že inteligence se získává čtením. Znal
jsem jednoho člověka, který provázel krajany po Be
nátkách. Byl to živý Baedeker. Věděl o každém obra
zu, o každém zákoutí, o každém významném kameni.
Jeho ústa dštila kaskády letopočtů, dějepisných, ži
votopisných a starožitnických poznámek — byl to
prostě člověk s neobyčejnou pamětí pro fakta. Věděl
přesně, co kdy a kde se stalo a z kterého ta neb ona
věc pochází století. A přitom neměl nejmenšího smyslu
pro krásu a nedopřál těm ubožákům, které provázel,
ani chvilky klidu, aby se mohli zadívat na nějaký ten
obraz a prožít jeho krásu. Nebyl to inteligent. Inteli
gence nejsou jen vědomosti. To je také účelné uspořá
dání vědomostí. To je také umění užívat vědomostí.
A je to také schopnost okouzlení.

Otu právě, co dělali tři francouzští studenti Georges,
Norbert a Henri v knihovně Sorbonny, kdykoliv tam
přišel Bergson. Georges se dával do hlasitého smíchu.
A aby ukázal, jak pohrdá tím, jenž podceňoval těles
ný život, činnost a vnější svět, vytáhl Georges velké
sandwiche nebo koláče jak talíře, pojídal je s mlaskotem a při tom pobroukával: „Já jsem hrubec, já jsem
barbar; já žiji; mám břicho, zadnici a pohlaví; já
myslím svým břichem a svým pohlavím.“ A také tam
ti studenti přinášeli želvu Georgesovy snoubenky a
nechávali ji chodit po podlaze, až přišla Bergsonovi
k nohám: a tu se filosof probouzel ze svého vnitřního
snění a poněkud překvapen hleděl na ten výtvor vý
voje tvořivého. (HenriLefebvre,L’existentialisme.
Editions du Sagittaire. Paris 1946, p. 22-3.) To vše byl
především protest proti filosofii uzavřené v pracovnu,
za druhé reakce na Bergsonův Spiritualismus a za
třetí to byla klukovina. Když věc promyslíme až ke
kořeni, shledáváme, že je poměrně snadné protestovat
proti spiritualismu. Žvýkají se sandwiche, pouští se
želva nebo jiné zvíře na procházku a prohlašuje se,
že člověk má břicho a zadnici (jaký objev!). Jenže
mlaskání a zadnice nejsou argumenty. Představíme-li
si situaci obráceně, totiž že by do studovny přišel
filosof materialistický a jeho dovádiví žáci by byli
spiritualisté a chtěli ho nějak poškádlit, musili by
buď vyvolávat duchy svých prababiček nebo silou
vůle se vznést na nějakou minutu do výšky a přitom
se dušovat a zaklínat, že mají duši rozumnou a k obra
zu Božímu stvořenou. Rozdíl by byl snad jen v tom.
že Bergson zůstal při poslechu barbarského mlaskání
a při pohledu na lezoucí želvu klidný, kdežto materia
listický filosof by spirituální exhibice svých žáků pro
hlásil rozčileně za pustý podvod a za pouhý dopro
vodný zjev dějství hmotného.
Zbývá tedy zhodnotit věc po stránce vychovatelské.
Leckterý profesor, který nemá ve třídě kázeň, by se
mohl utěšit a říci si, že tedy ani muži jako byl Berg
son nebudili valný respekt a že tudíž není proč si
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naříkat. A kdyby mu kluci přinesli do třídy želvu,
udělal by nejlépe, kdyby zachoval klid jako Bergson
a udělal svým žákům přednášku o tom, že Achilles
nedohoní želvu, poněvadž má-li želva sebemenší ná
skok, nebude Achilles nikdy v témž okamžiku tam,
kde je želva. A zakončil by aféru vtipem, že ti kluci
jsou zatracení Achillové, kteří by rádi někoho „do
běhli“. Zásada: nebrat klukovinu jako klukovinu.
nýbrž jako fysikální, psychologický nebo sociologický
zjev a udělat o tom krátkou filosofickou přednášku.
To je právě tak překvapivé, jako kdyby želva do
honila Achilla.

Filosofující biologové nechtějí nic slyšet o stvoření.
Slovo stvoření je prý příliš zázračné a málo vědecké.
Proto je nahrazují „vývojem“. Ale máme-li být právi
výrazu filosofia, jež značí lásku k moudrosti, musíme
se ptát, co je ten vývoj: jak to. že se něco vyvíjí,
jakou silou se to vyvíjí a proč se to vyvíjí tak a ne
jinak. Na to se odpovídá, že živá bytost má schopnost
přizpůsobovat se různým životním podmínkám a dife
rencovat se podle nich. Ale my podobni věčně se tá
zajícím dětem se můžeme ptát, odkud má živá bytost
schopnost přizpůsobovací a diferenciační, proč se při
způsobuje tak a ne jinak — a zdá se nám, že „vývoj“
není o nic méně zázračný než stvoření. A je-li stvo
ření hypothesa, je vývoj také hypothesa. A je-li stvo
ření mythus, je vývoj také mythus. A je-li stvoření
zázrak, je vývoj také zázrak. A má-li nám někdo za
zlé, že žasneme nad zázrakem stvoření, a domnívá-li
se, že nás učiní diváky nežasnoucími, rozkouskuje-li
stvoření na milion etap vývoje, nic s námi nepořídí,
žasneme dále. A je-li účelem všelijakého toho „vy
světlování“ odnaučit lidi žasnutí, tvrdíme, že takové
vysvětlování je v zásadním rozporu s duchem pravé
filosofie, poněvadž pravá filosofie je úžas.
P.

Jiřina Wolfová:

Ted

Teď třeba sníš................
Teď třeba hledíš na řeku,
iak kalná dole plyne —
Za záclonou hoří Tvé oči,
vždy stejné a vždy jiné.
Krásnější.
Teď třeba sníš................
Ve starých hradbách průlom zelené,
lehounký jarní plyš,
na řeku spadává obrví.
Ticho je všude................
Má píseň tu někde mlčí s Tebou,
mé níže rudé.
toužení puklých rtů.

l ed třeba sníš................
Teď třeba hledíš na hvězdy,
jak jejich záře řekou plyne —
Za záclonou hoří Tvé oči,
vždy stejné a vždy jiné.
r
v •v * * *
řrv rawcjsL

Vladislav Sedláček:

Už nikdy

Do kroků nejistých nám vrhá vítr času
nadějí beznadějných zimomřivý sníh
Ale my jdeme jdem přece jdeme dál
Jdeme Musíme jít
A někdy také vzpomínáme
A někdy také vzpomeňem si
že kdesi
v tiché dálce prostší protěže
z azurového jezírka
smaragdový ostrůvek vyrůstá
Na lučince stromy spásají mír
Bílé narcisy dnů
se zlatolícími růžemi chvil
se hubičkují na kolíbce vánku

Jezírko inkoustové Probouzí se sen
Kampak sis vyšel skořicový paroháči?
Měsíc píše stříbrnými tužkami
do trávy pohádku
To jezírko ten ostrůvek toho jelínka
uvidět bys chtěla viď?
Však nikdy nespatříš jej
Ani dalekohledem ne ani dalekohledem
velikým jak tovární komín
Vzpomínáš si?
My už tam přece jednou byli
Jen iednou — v dětství
A kdybychom se tam chtěli vrátit
musili bychom mít čarovné střípky
Z rozbitých lahví barevná sklíčka
opraná v potůčku
Ale ta jsme již dávno ztratili
Jednou v dětství
V nadějích beznadějných jdeme tedy dál
Do kroků nejistých nám vrhá vítr času
zimomřivú sníh
Ale my idem jdem přece jdejne dál
Jdeme Musíme jít .

A někdy také vzpomínáme.

Vladislav Sedláček:

Neděle

Libor Konal:

Dědictví krve

..Zemřeli v boji,
padli na souvrati:
rozpjaté ruce, oči, kabátce.
Tep rány, jež se nezahojí,
vzpomínka, jež se neztratí:
čest jejich památce!''

Krev lepkavá teď tmelí naše slova
ve výkřik víry, lásky, naděje,
jež otavena je bleskem do olova,
ztěžkne jak hlína, krví nasycená,
zmlkne jak rety beze jména,
(chutná jak sladkost rány stále nová)
plamenem slunce duši zahřeje.
Y

Josef Zahradníček:

Heknou ti -

Kaštany — mlčící stráž,
mých navečerních cest,
na co jsem při pádu hvězd
myslíval, řeknou ti. až —
Až budeš zvídat po měsíci,
až se všech zeptáš, vypoví —
Zardíš se jak keř šípkový,
ty milá, milá nevěřící

Emilie Verhaeren:

Chudáci

Kolik je v srdcích ubohých fáče,
jezera slz, jezera pláče,
která jsou šedá jako kámen olova
ze hřbitova.

Kolik je těch ubohých dlaní,
jak listy padlé na dláždění,
jak listy blednoucí žlutí
před dveřmi Smrti.
Kolik je těch ubohých beder,
shrbených dřinou, rozpálených neder,
jak střechy dvorců s hnědými vrypy
před presy py.

Zvony a slunce,
zvony a déšf,
zvony a sníh
ve větvích
věčných věží.

Kolik je těch ubohých očí,
tak prostě hledících zpod obočí,
smutně jak zvířecí tvář němé zříce
do vichřice.

Oltářů ples,
andělů vznes.
milostí pád
nevnímat,
jen láskou plát.

Kolik je těch ubohých lidí
s posunky znavených, kteří trpce vidi,
jak zuřivě se na ně vrhá, jak je hlídá
na dlouhých pláních země věčná bída.
Přeložil P. K.
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Libor Koval:

Jednou nohou

p

hrobe

Jsem jednou nohou stále ještě v hrobě
a druhou stojím v oplakané zemi,
jímž údělem je pořád lkát jak robě,
já nekochám se jí, však smutno je mi.

Proč zpívat chci, a proč mne touha jímá
jak vzdechy jinochu se lásky, bolu rojí?
Čas uplývá a roušku tajna snímá,
však ránu pomalu jen, velmi zvolna hojí.

Jsem vězeň volný, spoutaný však sebou,
a opět puštěný jak ptáče na svobodu,
tehdy chci pět, však na popravu vedou
mne myšlenky mé, otroky jsou svodů.
Však Bůh dá jistě jednou vykoupení
tomu, kdo dobrovolně na kříž vbije sebe:
jsem jednou nohou v hrobě zatracení
a druhou marně tisknu k břehům nebe.

V. I eselková:

Pohledem
mluvím o červených lících
o lesku vlasů, mědí zvonících,

F. Vach: Ulice.

Věra Viskotová:

Lékaři

Nepomýšlej ty, jemuž chvíle
trojitou tmu v noc prohloubila,
tu škrtla hořce, tu zas bíle
prastará bílá, černá, bílá.

nepomýšlej ty oděn v jiné,
ty, jemuž jediná jen zbyla,
ta, která v tobě povzdech mine
(snad život černý, snad smrt bílá).
nepomýšlej ty nepatřící
sám sobě, v němž se rozžhavila
tvář, zaklesnutá v sedm svící,
vždy černá, bílá, černá, bílá.
nepomýšlej zpět na návraty,
ach nepomýšlej, bratře bílý,
že zachytíš snad lístek svátý,
že byste se pak políbili.
nepomýšlej ty bezebřehý
na přístav, kde by vystoupila
neznámá lidí, známá něhy,
tvá známá smrt, tvá sestra bílá!
Mysli jen na ně, jak se chvěji,
mysli jen na ně, na ně, bílý,
jimž cesta spadla do závějí,
když večerku jim odtroubili . . .
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Něha

úsměvem
stírám smutek očí,
a líbám vrásky, jež kol nich se točí,
myšlenkou
zůstávám stále jen s tebou,
loučení, dálky, když v srdci mě zebou!

Jaromír Fida:

Piano osudu

Lak žluté, jako voskovice u rakve když hoří
se dotýkají prsty mléčných klávesnic,
o protáhlých stínech hasnoucího dne se koří
blikavé světlo vzrůstající tmě.
Zšeřelým pokojem se tklivá píseň vine,
akordy jemně laděné mě zraňují svým šípem
intimním,
pod lampou hasnoucí tu v křesle schoulen
sedím.
zadumán o písni, nevím, bdím, či sním.
Ty žluté, jantarově žluté prsty se dotýkají
mléčných klávesnic.
akordy jemně laděné mě zraňují svým šípem
intimním.
Však běda, najednou to světlo bliklo - zhaslo a víc nic
jen intimností šíp mne zranil víc.
4ch, dnes již vím,
že při akordu posledním
ty žluté, jantarově žluté prsty
se dotkly černých klávesnic.

Michal Racek: Vyznání
Tam v koutku uličky, tam za výkladní skříní,
kde o žáru slunce prach výlohu stíní,
si jednou pověsili cár a na něm stálo:
»Ztratil se den.« Tak mnoho? Vlastně málo?
Snad opožděný Franklin či vnuk jeho,
snad notorický ctitel červeného?
Jak divný nápis, jenž je špatným díkem
diskrétní noci pod mdlým slunečníkem.

Tož přemýšlel jsem. Z.e se ztratil den?
No nevídáno. Děcko zevlující
kol sudů, pytlů, pultu nebo sklem
s drze chtivou tváří na krabici?
Tož přemýšlel jsem, probral drobty chvil,
jež v kapsách zapadlé mi smutně spaly,
z dob kdysi lepších v růženec se spjaly,
co kalendář mi zbyl — a ten mě poučil.

Již tolikrát stál den jak žebrák u mých vrat,
já se snem seděl přilepeným k čelu
či na kytaře brnkal Isabelu
a klidně jsem ho nechal umírat.
LeČ nejsem sám — nás víc je, co nám roky
se chodívaly vybít na taroky,
co faunům nosili jsme svoje dary,
u kartářky snů jsme hráli o krejcary.

Nás nelítostně z lethargic vybičoval čas.
Dnes život na všech stranách dupe kolem nás.
my v operačních sálech, v laboratořích
křísíme dny, ve zkumavkách dusíme svůj hřích.
A když se z ambulance ozve nový sten,
tu vždycky k sobě zběžně přikývnem:
Zas jeden ubožák z těch barů, kaváren,
kde v rytmu tance, jazzu zavraždil svůj den.

Ač naše cesty zarůstává hloží,
přec naše bratrstvo se denně množí
o skeptiky, jimž na čele je psáno,
že zabili kdys den a odkopli své ráno.
Tam v koutku uličky, tam za výkladní skříní,
kde v žáru slunce prach výlohu stíní.
si jednou pověsili nápis kdoví koho:
»Ztratil se den.« Tak málo a tak mnoho.

Jan Kienský: Tetrastichon
(P. ve vzpomínce na V. Šolce)

Och, nedoletět k výškám,
padnout a nedopít se dna. ..
fíro nad lunou, hro pod lunou, hro na hladině
času.
Živote — hro básníka, jak by las osudná!

J. S. Dubenský:

Tušení

Pláč do mých očí chytal
květ lotosový z mrtvých hvězd kus hořkosti vám také skýtal,
vám pěvcům, kteří nepřestali pět
jste nad mým hrobem, tušení.

Vás hlahol květů vítal,
když vešli jste v můj malý svět
já proti vám nic nenamítal,
když do mých skrání pletli bolnou sněť
jste nad mým hrobem, tušení.

Luděk Rokos:

Bud připraven!

Buď připraven na bouřné dny,
buď připraven za každé okolnosti!
Vždyť bouře dá se předvídat
a opatrnost patří mezi ctnosti.

Anna Pospíšilová:

Bezejmenná

Kdybych se nijak nejmenovala
nebylo by mi zle.
Pod svoje řádky bych napsala
tři křížky, srdce dvě.

Lidé by mne už poznávali
podle těch znamení;
a prostě by je malovali
v adrese na psaní.

Nad obálkou by milý dumal:
hm, pěkná srdečka.
K jednomu rád bych přimaloval
koutek, kde bydlím já.

Inna Dominová:

Zimní nálada

Řekl bys zázrak
a zatím je to tisíce
malých hvězdiček,
pestrá všech tvarů směsice
na zmrzlé zemi.
Řekl bys pohádka
a zatím to jen
stromy obalené
zimním jíním
blesknou tmou se potácejí.

Řekl bys sen
a zatím jen
slunce se opírá
do hvězdných ploch
bělavých soch
živoucích tvarů.
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1.
Tu noc nemohl látá spát. Před duševním zrakem mu
visel neustále obraz odpolední konference. Viděl po
hyby. pohledy, úsměvy, tváře lhostejné, obojetné. zá
ludné i zlobné. Obraz byl živý. Slyšel slova, poznám
ky, šoupání nohama, slyšel i vše. co nebylo vysloveno
a co si mnozí z pánů myslili. Pokládali ho za lyrika a
idealistu. Proč se exponuje pro ty hloupé kluky? Zá
leží mu na nich tolik, aby za ně nastavoval svou kůži?
V tom je asi jiný důvod. Chce býti populární. Říkají
mu Táta. On to ví a je rád. Chce, aby se na něho
vzpomínalo. Kupuje si vděčnost, činí si přátele z ma
mony nepravosti. To byly jejich myšlenky. To si
myslili, ale neřekli. A ten ředitel! Ďas ho vzal i s jeho
nadřízenými úřady! Co jemu. Tátovi, záleží na ně
jakém pitomém hadru, kterému se říká kvalifikační
tabulka? Af si tam načmárají, co chtějí, on se hrbit
nebude! Bude mu to škodit. Bude se hlásit o místo
ředitele v hlavním městě a dají ho na devětapadesáté
místo v návrhu. Vysmějí se mu. až se dozvědí, že to
nedostal. Kratina bude o tom vtipkovat. Ten Táta,
řekne, přece mohl to místo dostat — kdyby tam zří
dili ještě šedesát nových středních škol! Ano. bude
mu to škodit. A nějaký ten mladík, za kterého se bil.
ho potká rok po maturitě a ani si ho nevšimne. To
bude zatracená popularita!
Dal minoritní votum. Řediteli to nešlo pod nos.
Ovšem, chce být spanilý před tváří nadřízených úřa
dů. Minoritní votom — to je. pane, háček, na který se
dá všelicos pověsit. — Já vás z toho zrazuji, pane ko
lego. povídal. To se ví. Táta hned bude ležet na břiše
před Vaším Prevoschoditelstvem. Táta je nějaký kluk,
aby klečel na hrachu, ne? Uvidí se, co se z toho vy
klube. Nebudou-li to vyšetřovat, podá Táta formální
stížnost na celý postup, to přece tak nejde, vždyť mu
odhlasovali karcer jen to luplo, no. to je pěkná psina,
vždyť oni soudili Tátu a ne toho oktavána. On tu
úlohu četl, oznámkoval, podepsal. Teď přece nemůže
od toho utéci. Neshledal tam nic nesprávného. Ať se
to vyšetří! Ať to prozkoumají nestranní znalci, ale
musí to být lidé, kteří rozumějí slovesné tvorbě, a ne
zatuchlí školometi. Copak on. Táta, je nějaký Prokrustes, aby těm klukům usekával nohy a ruce nebo
je natahoval, aby akorát se vešli do školského kadlu
bu? Musí se to zkoumat. To by tak hrálo. Jen najdou-li
se tam nahoře rozumní lidé? Oni to prozkoumají či
řeknou — v nejpříznivějším případě, že objektivně
v té úloze není nic urážlivého a že třeba opravující
profesor správně jednal, že tu úlohu schválil, ale že
subjektivně může čtoucímu přece jen leckterý výraz
a obrat dát podnět k odchylnému chápání a že tedy
rozhodující moment ve věci je dojem, jakým působila
úloha na členy sboru, a pakli ti cítili ve způsobu
zpracování nějaký osten, je třeba úlohu považovat za
závadnou: více platí mínění těch, kteří jsou v nepro
sí ředilím styku se žáky a znají jeho psychologii, než
úsudek zkoumatelů vzdálených, byť nestranných. Tak
to dopadne v nejpříznivějším případě. Dejme to na
vážky — 16 proti 4. To je jasné. Většina má vždycky
pravdu. Ani nadřízené úřady nejsou tak pošetilé, aby
dávaly za pravdu menšině. Je snadnější obětovat čtyři
beránky než obětovat šestnáct beránku. Oni mu při
znají, že jednal bona fide, když úlohu přijal, ale těm
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ostatním přece neřeknou. že jsou oslové, když je jich
šestnáct! Tak to dopadne: Táta bude nevinen, ale zů
stane oslem.
Nic nespraví. Bude se leda užírat. Nechá to být. Ať si
dělají, co chtějí. Stěžovat si nebude, škoda papíru,
llodačovi nepomůže. Je to odhlasováno a zemská škol
ní rada to vezme na vědomí. Karcer je karcer.
Odhlasovali to. je to odhlasováno a basta. Ještě by
měli legraci, kdyby z toho dělal aféru. Bude-li se vy
šetřovat na základě minoritního vota. dobrá, potom se
nelekne, potom jim to poví zatraceně. Mohou si vy
šetřovat, chtějí-li, i jiné věci. Zdá se. že o těch věcech
nevědí či nechtějí vědět. Stačilo by do toho píchnout.
Aj, to by byla krása! Patřilo by. aby jednou vyšlo
na světlo Boží, jak si někteří páni počínají.
Mohou vyšetřovat, chtějí-li. Materiálu by bylo dost.
Ukázalo by se. kdo je populárnější, zdali on. Táta,
nebo ti všelijací mladí páni. Jen když při konferenci
kývají a podpisují protokoly. To jsou loyální občané
a on je buřič a hlupák, ano, krásný vzhled je na ten
Boží svět — la. la, la — ty modravé hory
Usnul těžkým a zmítavým spánkem. Byla válka a
on utíkal v šedé uniformě. Vpravdě to byl útěk. Dok'
vyschlá řeka. Nad ní strmé skály, porostlé nízkým
křovím. Ve výškách svítily bílé hroty vápencových
Alp, bílé jak padlý sníh. Bylo to na italské frontě.
Psí to život. A náhle se to všecko změnilo: byl z toho
školní dvůr, oprýskaná zeď. vlhký kout, kam školník
vysypává celý rok popel, z toho koutu cosi číhalo,
bylo to ústí strojní pušky a za ním ředitel, ten se
obrnil! Pane kolego, vyjadřujte se stručně, sice vás
zastřelím, křičel na něho. Ale Táta se nelekl, rychle
se skryl za roh tělocvičny, vyšplhal se jaksi na stře
chu a pojal plán střelit na ředitele shora pěkně do
středu jeho lysé lebky. Mělť v ruce pistoli, ale jakousi
starou s tlustou rukojetí, snad to byhi broková bam
bitka, namířil si krásně, spustil, ale nevystřelilo to.
jen to klaplo, hrome, vtom zazvonil školník, vždyť je
přestávka — teď vyjdou studenti na dvůr a uvidí Tátu
na střeše, jak třímá v ruce pistoli, no, ti si řeknou, že
se přece jen zbláznil — ten zvonec pořád zní, školník
zvoní jako posedlý, ach —
Probudil se. Na nočním stolku zvonil budík. Bylo
půl sedmé.
Asi třetí den si pozval ředitel Tátu do ředitelny.
— Dovolil jsem si pozvati vás sem, pane kolego, tak
hovořil, abych s vámi dojednal věc oktavána Ilodače.
Profesorský sbor se usnesl velkou většinou.' aby byl
potrestán karcerem. Je zcela pravdě nepodobné, že by
nadřízené úřady něco měnily na tom usnesení, i když
jste podal minoritní votum. Jsem přesvědčen, že jste
tak učinil zbytečně, ačkoliv do jisté míry chápu vaši
situaci: cítil jste se osobně dotčen mým zjištěním či
neméně i úsudkem sboru. Je mi líto, že nebylo možno
jiným způsobem věc likvidovati, musil jsem konati
svoji povinnost. Kdybyste mne byl sám upozornil sou
kromě, hned když jste úlohu opravoval, že způsob
zpracování se vám nezdá vhodný, byl bych vám za
jisté s největší ochotou vyšel vstříc, Hodač by byl
napsal úlohu jinou či byli bychom prostě postupovali
zceki jinak. Tak se již stalo v jednom podobném pří
padě na zdejším ústavě. Vy jste však věc zamlčel a
tím ovšem padl i na vás stín jakési viny. Já osobně
nejsem nikterak proti vám animován a přičiním se.
aby vše minulo bez dalších nepříjemností pro vás.
— Děkuji vám za vaši laskavost, řekl Táta poněkud
ironicky, pro mne je již věc vyřízena. Já se vinným
necítím, mé svědomí mi nečiní výčitek.

. — Zde nejde o svědomí, pane kolego, zde běží o sta
novisko nadřízených úřadů---------— To je mi lhostejné.
— Pane kolego, upozorňuji vás. že jednáme úředně!
— Račte prominout------— Přistupme raději k věci. K zprávě o výsledku po
rady jsem připojil dodatek, týkající se odhlasovaného
trestu. a to v tom smyslu, aby zemská školní rada
nařídila eventuální odklad vzhledem k vašemu votu.
Nepřijde-li takové nařízení do týdne, bude trest vy
konán. Račte požádati některé z pánů kolegů, kteří
vyučují v oktávě, aby s vámi konali dozor při karceru.
— Pane řediteli, ten dozor převezmu sám.
— Není třeba, abyste jej konal sám. kolegové jsou
povinni vám pomoci.
— Dozor převezmu sám. poněvadž trest byl určen
i mně. Je-li trestán Hodač. chci býti trestán s ním.
— Nač ten pathos, pane kolego? bodl ředitel.
— To není pathos, to je výsledek hlasování při po
radě profesorského sboru.
— Jak je vám libo, ušklíbl se ředitel.
— Prosím.
Ředitel se chladně uklonil na znamení, že považuje
rozmluvu za ukončenou.
Táta si odkašlal, uklonil se ještě chladněji a odešel.
Druhý den si poslal ředitel pro Juliána. Oznámil
mu stručně usnesení profesorského sboru
— S tím ještě souvisí jedna věc. řekl nakonec. Před
časem jste byl doporučen jako informátor do rodiny
pana továrníka Adama. To doporučení bude samo
zřejmě odvoláno, takže dnešním dnem počínajíc pře
stanete docházeti k Adamům.
2.
Septimáni Fiala a Voves, kteří bydlili s Juliánem.
málokterý večer bývali doma. A odcházeli-Ii večer
někam, býval docela rád. Mohl se v klidu oddati svým
myšlenkám a vzpomínkám. Otvíral zásuvku svého
stolku, bral odtud svazeček dopisů a četl řádky psané
drobnými písmeny na azurově modrém papíře, Byly
to dopisy, které mu psala Míra od doby, kdy ji přestal
učit.
I

17. února 1931.
Hlava je těžká a mysl opiji se vůní vzpomínek-----Jsem-li vskutku tak ubohá, jak si myslím, nelze říci,
že žiji, nebof je to živoření ubohého tvorečka.
A přece se musím tvářit, jako by mne nic nebolelo.
Ano. přetvařuji se doma i ve škole: smích a veselost
jsou hosty v mé tváři, kdy se směji jako člověk, který
nepoznal dosud smutku. Zdá se mi. že stále musím na
sazovat masku jako při karnevalu, a ta maska je chví
lemi příliš těsná, pokouší se o mne mdloba, toužím po
chladivém, čerstvém vzduchu, ráda bych odhodila
škrabošku a nastavila tvář tomu příjemnému chladu.
Věřte, když si představím, kterak jste ponížen, ne
spravedlivě a ohavně znectěn, je mi úzko, je mi do
pláče a nevím, kam bych se skryla, abych se mohla
vyplakat.
Kromě potřebných slov, která musím pronést, ne
mluvím s nikým. Snad mluví jen moje oči a chvějící
se rty. Vím. že všichni kolem mne nenávidí moje divné
mlčení a můj smutek. Nemohu však být jinačí — ach.
věřte, nemohu! Ani vlasy si nenatáčím. Jsou rovně
zčesány přes uši. Ve škole mi dali jméno Dolorosa.
Nemohu se usmát, a i kdybyste mi napsal sebekrás
nější slovo, a i kdybyste přišel, byla bych smutná,
nikdy už nebudu nemyslící divoškou, jak jsem bývala.
Dnes o šesti hodinách ráno jsem vyšla do zahrady,
kde zahradník právě odkryl zazimované růže, žluté
růže s červeným okrajem. Přišla jsem k nim. pohla
dila je a slíbila jim, že až rozkvetou, nebudou nikým
utrženy, že jak budou krásné na tom keři při svitu
matných hvězd, tak i zemrou. Jak byly smutné ty holé
větvičky růžových keřů čnéjící vzhůru! Připadaly mi
jako holé, prosící ruce.
Jsem smutná, myslím na Vás, trpím.

23. února.
Včera jsem psala dlouhou úlohu. Večer jsem šla opět
do zahrady. ale bvlo tam zima Roztřásla jsem se celá
— a připadalo mi to směšné. Z města zazněly zvony
a tu jsem přivřela oči a zdálo se mi. že sestupují shůry
bílé andělské postavy a vztahují po mně ruce — já?
Prosila jsem je, že nemohu, musím být tu. a že ne
mohu bez Vás za nimi. Teta přišla za mnou a zpozoro
vala. že mi není dobře. Začala se mne vyptávat a já
jsem se rozplakala. V každé mé slze jistě se zračil Váš
obraz tak. jak jsem Vás viděla předevčírem. Ach, ne
smíte se již na mne dívat tím smutným pohledem, dě
síte mne tím.
A dnes ráno, když jsem přišla do školy, strčil mi
Konsul Váš dopis. Jste hodný, můj dobrý. ..
24. února.
Vaše včerejší řádky byly tak roztomile, jste přece
ale TROCHU miloučký človíček, že na Vás musím
neustále vzpomínat, zvláště v noci. Vzpomínky na Vás
jsou sladké. A zvláště poslední slova, která jste mi
dnes napsal, pronásledují mne ustavičně, ovíjejí mou
mysl jako nevadnoucí zeleň vavřínů.
Ale přesto nepřestávám trpět. Žiji životem ustavičné
únavy, nepřemýšlím takřka o ničem, dřu všecko nazpamět, ve škole umím, až se toho děsím, ale já to
dělám schválně, aby to nikdo nepozoroval, že se trá
pím. a abych nemusila na Vás pořád myslit. Poznávám,
že se nemohu ničím přehlušit. Jsem bláhová, že chci
zapomenout na poesii a nahradit ji prózou, že chci na
místo srdce vložit imitaci, vždyf mysl zůstává k té imi
taci cizí, lhostejná, plná vzpomínek, plná stínů minu
losti. Ach. ano, když hvězdy minulého štěstí nedají se
tak snadno zhasnout, zvláště když bylo jejich světlo
jasné a když místy zaleskl se úlomek čistého křiš
ťálu... ne. tisíce nejjasnějších a nejzářivějších úlom
ků nejtřpytivějšího křišťálu!
27. února.
Myslím, že nenávidím celý svět. Proč jsou ti lidé
tak hnusní? Ve škole se mi posmívají, že chodím smut
ná, doma mi dělá teta kázání —
Včera jsem utekla ze zahrady zadními dvířky. Tou
lala jsem se, nevím kudy, až jsem přišla ke hřbitovu.
Přiblížila jsem se k stínům cypřišů, k černým vratům.
Bláto smutného kraje objímalo mé nohy těsně a bo
lestivě. A měsíček byl zamželý, jako by se styděl za
to smutné objímání, jako by plakal a úmyslně se
skrýval.
Dnes je mi zase veseleji. Vždyť mi přišlo zase psa
níčko od Vás. Když jsem šla ze školy domů, bylo
všecko takové milé — a jak jsem přišla domů, shodila
jsem galoše a vběhla do pokoje, kde je obraz mamin
čin — ach, maminka, jediná dušenka na světě, která
tam vysoko nad oblaky na mne myslí, zná moje divné
bolesti i moje veselosti — dívala se na mne s obrazu
a mlčela, nic mi nepřipomínala, vždyť mě má ráda,
ano, ona jediná mne má ráda, tak jak si přeji-----1. března.
Když jsem šla večer spat, dala jsem si pod hlavu
Váš dopis, který jsem včera obdržela. A přece jsem
měla v noci těžké sny. takže jsem se probudila una
vena, zlomena, asi tak jako se probouzí větévka stro
mu, kterou někdo nalomil.
Vstala jsem časně. Oknem se již linulo šedavé světlo
ranního svítání, a když jsem otevřela okno, v koru
nách stromů se ozvali ptáci. Sedla jsem si k oknu, ač
koliv bylo hodně chladno, a poslouchala. A duše moje
snila v tu chvíli pohádku o mrtvém srdci, pohádku bez
začátku a konce. Byly to však jen mlhavé stíny po
hádky, prchavé, byl to nedokončený obraz skutečnosti,
která zůstala v zajetí snů. A pojednou se duše rozpla
kala žalem nad tím nesplněným snem a nad tou nedokonečnou, smutnou pohádkou. Plakala, chlazena de
chem ranního vánku.
A v tom zadumání moje oči chvílemi zabloudily na
klín, kam jsem si položila Váš dopis. A Vaše písmo
mne bodalo a přece hojilo: vytrhlo mne z chmur a
dalo myšlenkám jiný směr.
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1 nebe prosvitlo nádechem růžové barvy, ale slabým,
jako by někde v dálce zuřil požár. Záře se ponenálilu
zesilovala. Sířila se do vvše i po obzoru. Nebe planulo
pojednou podivným žárem, mráčky na něm měly zlatité okraje Ach. ano. mně připadalo to dnešní jitro
jako triumfálně hořící pec. Pokojík zkrvavěl proudem
nachového světla. Tu uchopila jsem Váš dopis a tiskla
jej v ona místa, kde lidé srdce mají, neb jsem se
bála, že nesmírným tím plápolem se otevře výheň a
pohltí Vaše řádky, ty řádky, jimiž prozrazujete, že cí
títe moji bolest, bolest, která Vás zarmucuje. Ne, již
nikdy Vám nebudu psát, že trpím, již nikdy nebudu
Vám mluvit o své bolesti. Musím ji trpělivě snášet.

6. března.
Dnes mi připadalo ve škole všecko tak milé — i ti
páni kluci byli trochu příjemnější než jindy. A ten
obrat v náladě způsobil dnešní Váš úsměv. Ano. dnes
jste se smál pěkně, a to Vám velmi slušelo, takže Vás
vidím neustále před sebou.
Když jsem ráno vyšla z domu, bylo mi jaksi smutno
a nemyslila jsem, že Vás potkám a že budu dokonce
s Vámi mluvit — a — že Vy se usmějete tak milounce
jako nikdy dříve předtím.
Šla jsem rozradostněna a přišla isem do školy o dvě
minuty později. No. vždyť je pondělí a jednou za tý
den to přece nevadí. Ve škole se nám nechtělo dávat
pozor. Venku bylo tak krásně, mnohem krásněji, než
bylo včera, a každý vzpomínal včerejšku. Ten bvl tam.
ten tam a všichni bvli s uplynulou nedělí spokojeni.
Všichni? No. snad všichni. T pro mne bvla včerejší ne
děle pěkná.
Ráno jsem Vás viděla v kostele. Byly to jen dva
okamžiky, kdy bylo dovoleno mým zrakům zabloudit
jinam než na obraz Černé Matky Boží s Děťátkem.
Působí to mocně vidět sebe samu v novem světle, obje
vit v sobě novou sílu odříkání.
A kdvž jsem odcházela, tu po druhé zabloudilo moje
oko k Vám. Byl jste krásný a mně se zdálo, že svaté
šero zastírá místo, kde jste stál.
Ale večer, když teta mne nechala samotnu, zmocňo
vala se mne melancholie, myšlenky honily se jako
laškující rybky předstihujíce jedna druhou. Zahleděla
jsem se na slunce, které se koupalo v krvi a usedlo si
nad lesy stříkajíc rudou pěnu po obloze. Ach. to bylo
krásné divadlo a já toužila jsem dotknout se té ohnivé
koule a v jejím žehu zemřít. A to slunce vysmívající
se mému obrovskému přání pomaloučku zapadalo za
vršíčky stromů, až zmizelo úplně. Nechtěla jsem již
patřit v ta místa, kde rudá záře dosud oznamovala
jeho odchod: zavřela jsem oči a poslouchala, jak v ha
luzích šeptá vánek pohádku Jara...
. ...a byli mladí, krásní a měli se rádi, nikdo neznal
jejich tajemství, jen les, který mlčí, a sad. který ne
mluví ...
Bylo mi pojednou do pláče. Slzy mi stékaly po tvá
řích a ta, která nedopadla v klín, zachytila se na
mých rtech, ach, nikdo jich neviděl.
Byla jsem sama. Jen v zahradě pod okny zpívalo
několik ptáčků, a ten jejich zpěv se podobal spíše ho
voru, a já jsem porozuměla řeči těch zpěváčků. Jistě
si povídali:
— Stmívá se, bratříčkové, stmívá, jasný den minul,
všecko, co je za námi, jest již ztraceno, a to, čemu
zítra poletíme vstříc, co nás čeká a volá, to je život,
zápas, skutečnost a cesta, po níž musíme letět k vítěz
ství, jasu a smrti.
Vložila jsem hlavu do dlaní. Divná touha po něčem
neznámém a dosud nepojmenovaném naplnila moji
duši. Přemýšlel jste již někdy o slovu DUŠE? Zamyslil
jste se již někdy nad těmi čtyřmi písmenky, uvědomil
si, čím jsou a co pro Vás značí? U mne značí divně
bolestivé záchvěvy nitra. Toť moje duše.
A v tu chvíli jsem si přála, abyste byl u nás, po
slouchal pohádku, kterou vyprávěl větříček, abyste
slyšel hovor ptáčků, abyste pozoroval se mnou, jak tma
zlehounka zamávala nad krajem a jak první hvězdy
se kmitly na modrošedé obloze jako tajemné signály.
Vy jste však byl daleko a Vy jste neviděl, jak ob
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loha vztahujíc své paže pozvedala k sobě nesmírnou
krásu večera, aby se jí potěšila.
Ach, věřte, kdybych byla básníkem, napsala bych
Píseň Mládí, píseň o posledních slavnostech slunce,
píseň zápasu Života se Smrti. A v té písni vyzpívala
bych sonátu své duše------ —
Nehněvejte se, že zase píši o svém smutku, a pište
mi brzy a často.
Znovu a znovu četl Julián ty dopisy, jako by se ne
mohl nasytit slov něžných a teskných. Čítal je s ni
terným chvěním a pocitem něčeho osudově záhadného:
vyrůstalo to z hlubin duše a prolínalo nezadržitelnou
silou v oblast vědomí.
Když mu oznámili, že již nesmí vstoupit do vily
Adamovy, nespal celé noci a v duši se mu rýsovaly
neklidné a vášnivé obrazy odporu. Karcer ho trochu
usmířil. Vždyť to byl karcer s Tátou. Táta přišel, měl
s sebou hromadu francouzských obrázkových časo
pisů, dal mu je a pravil:
— Dívejte se na ty obrázky, a až si je prohlédnete,
přeložíte mi do češtiny tuhle ten červeně zatržený od
staveček a tím to bude odbyto. Tím, že mu přinesl
obrázky, ukázal Táta, že ho nepovažuje za vinného.
Vždyť tu úlohu tak napsal, jen aby se líbila Tátovi,
věděl, že má rád přirozenost, upřímnost, původnost a
že je nepřítelem plochosti a šablonovitosti. A tak to
dopadlo! Julián cítil, že tu působila vyšší moc a že
Táta ustoupil jen přesile lidí, kteří ho neměli rádi.
Také vytušil Julián, že svou úlohou vlastně způsobil
Tátovi nepříjemnosti: to nechtěl, ani zdaleka ne. Kdy
by to byl předvídal, byl by napsal něco tak dokonale
ordinárního, že by se to bylo hodilo do čítanek pro
obecné školy. Umínil si, že ještě Tátu odprosí A když
mu odevzdával překlad francouzského článečku, řekl
Tátovi:
— Pane profesore, promiňte mi. prosím vás, že jsem
Vám způsobil zármutek a nesnáze — ale já jsem
opravdu neměl zlý úmysl------Táta odložil brýle, které měl nasazeny, podíval se
na něho dlouze a pravil:
— Milý příteli, jsem pevně přesvědčen, že jste ne
měl zlý úmysl. Znám vás dost dlouho a nepochyboval
jsem nikdy, že máte dobré srdce. Lituji, že si odne
sete tak nepěknou a nemilou vzpomínku do života.
Škola je obrazem života. Je v ní spravedlnost i ne
spravedlnost. dobro i zlo. Učil jsem vás milovat dobro
a pravdu. Nenávidět zlo a lež se musíte naučit sám.
Děkuji vám!
Podal Juliánovi ruku a stiskl mu ji upřímně.
Karcerem nebylo ovšem ukončeno utrpení Juliánovo. Potkával Miru na chodbách a na schodišti. Zaká
zali jí mluvit s ním. Z počátku se o to ani nepokoušel.
Díval se na ni v první tuposti jen jako na doplněk
svého karceru.
Pozdravoval ji němým úklonem hlavy a pro sklíče
nost mysli a zmatek srdce nemohl postřehnout, co
bolu jest v jejím pohledu.
Potom mu počala psát. Občas ráno se k němu při
točil malý sextánek a vsouval mu do kapsy psaní.
Nosil je domů neotevřené a nečetl dříve, dokud nebyl
sám. Á čítal pozorně, pomalu, obřadně.
Odpovídal. Zprvu nejistě a nesměle, slovy obecný
mi, hledanými a zdvořilými. Listy, které psal, mohly
se pokládati docela dobře za listy staršího příbuzného.
Později nalezl upřímnější tón:
— Nebolí mne nic, jen to, co bolí vás, tak napsal
Miře. Ne že mne potrestali, ale že vás vydali poznám
kám a vtipům několika ubohých dušiček------ Napsal
to rytířsky a krásně.
A nyní, když byla vzdálená a ztracená, stávala se
mu žádoucí. Zasníval se do minulosti a s bolestí od
važoval. kolik neoceněného a nepojatého štěstí bylo
v hodinách latiny, v blízkosti princezny s očima tem
nýma a zlatými řasami...
Vzpomínal slov jedné básně, která měla pointu:
„Tisíckrát krásnější je žena v objetí myšlenek a snů
než v objetí rukou.“ Nerozuměl tomu, když to četl.
A nyní si vyhledal tu báseň, přečetl znovu — zdálo
se mu. že počíná chápat cosi nového a neznámého...

Poznával, že člověk miluje jen, co je zmizelé a od
loučené. ztracené a mrtvé. Blízkost zabíjí lásku. Od
luka ji probouzí. Poznával, že láskou člověk hledá
něco vyššího a dokonalejšího, než je sám. Touží vy
koupit se z vlastní nedostatečnosti, zbavit se pocitu
nízkosti a bídy. 2e láska je žebrání o vyšší dary ži
vota. o to. co člověku bylo odepřeno a zač nemůže.
Že probuzení lásky budí v člověku pocit studu, že
pravá láska je stud jako žebrání. Že láska stejně jako
soucit je cudná.

3.
Je po francouzské komposici a Konsul má peníze.
Vřeští gramofon, zkomírá světlo v oblacích dýmu.
Tmavý kout, modře kostkovaný ubrus. Zlacený rám
plný mušinců. V rámu začouzený, nezasklený obraz.
Zlato staré, mušince čerstvé. Tři studenti pod obra
zem. Sedí, pijí, cigarety kouří.
— My jsme s tebou solidární, praví Růžička a klepe
Konsulovi na rameno.
Konsul pije nejvíce a opilý je nejméně.
— Kamarádi, pijte, velí Konsul, já vám přečtu bá
seň, kterou jsem složil.
Bije se v prsa a vstává od stolu.
— Já vám ukážu, že nejsem žádný didus ineptus
neboli blboun nejapný. Ve mně něco dříme. Ve mně
je talent.
— Já vždycky říkám, že v tobě něco hnije, no dál,
poznamenává Urbánek.
— Tak já jsem složil báseň, abyste věděli. Teď
mlčte, já vám tu báseň přečtu, já ji nosím u sebe.
— No tak už čti, vždyť my už něco snesem, no ne?
A Konsul vytahuje z kapsy papír, naklání se nad
stůl a předčítá:

— Já.
— To je jako nadpis? táže se Růžička.
— 1 a A, a dohromady já. to je jasné, no né? křičí
Urbánek.

Jsou úsměvy, ty nevíš o nich.
Tvůj úsměv teplý je a jasný.
Zjev tvůj kdo za dnů monotónních
Však v náhradu si získal za sny —
to nebyl jsem já.
— Tos nebyl ty, přerušuje deklamátora Urbánek,
no ovšem, potřebuješ nějaké úsměvy, když ti dá Pán
Bůh zdraví. Tak dál!

Je krása, však ty nevíš o ní.
Tys krásná květ jak na výsluní.
Já nevím, jak tvé vlasy voní.
Kdo chtěl jich vyssát silnou vůni —
to byl jsem já.
Ty jsi hadiinrška, ty jsi dekadent, ne, ty jsi čme
lák nebo nějaký takový zvíře, co cucá — no třeba
tele, no baže ano, jsi tele. Tak dál!

Jdeš ulicí. Máš pěkné šaty
a nevíš ani, jak ti sluší.
Leč komu pablesk štěstí zlatý
tvůj pohled oleje o z prahlou duši —
to nejsem já.
— To nejsi ty. No tak buď rád, že to nejsi ty, načak potřebuješ mít zprahlou duši, ty tele neodstavené!
e dost, že my máme vyprahlá hrdla. Ty máš peníze
a my máme žízeň, tak je to správně rozděleno, no ne?
Tak dál!

Í

Jdeš ulicí. Kdos tváře bídné
jde ostříc, jenž schne jak o podzim stromy.
Ty vyhýbáš se. Krev ti stydne.
jak měla bys hc na svědomí —
to jsem já.

— Ty. člověče, ne abys nás nechal pít a potom se
seschl! Schnout můžeš, když se ti líbí, ale seschnout
*e nesmíš, musíš mít rozum! Tak dál!

Dva lidi znám. Dnes, až se zšeří,
a nebe bude v dálce rudé,
z nich jeden v lese mezi keři
tvých vlasů vůni cítit bude —
to nebudu já.
— To nebudeš ty. Potřebuješ cítit nějaký vůně. To
už je staré. Fvsiologie rozeznává vůně, zápachy a
smrady. Tak dál!
Z nich druhý uzří to skryt v křoví
a dá ti s Bohem navždy asi
tak hořkými a zlými slovy
a prokleje tvé vonné vlasy.
To budu já.
— No tak vida, vždyť já jsem povídal, že v tobě
něco hnije. No, co hnije, to taky smrdí. No a proto
tys hledal ty voňavé vlasy. Tak ty jsi chudák. No.
to se ví. že je to zlé. Tak tys to složil. To je od tebe
hezké, že se nestydíš za své blbinv. Tys nám to tu
hezky přečti, tak dej donést ještě půlku vermutu. ať to
zapijem. To máš za to, žes té ženské věřil To sis mohl
myslit, že na tebe kašle. Co jsi? Nula. Můžeš se že
nit? Ne. Tak vidíš. Už je čas. žes přišel do dobrých
rukou. My tě neopustíme, my víme, že jsi hlupák a
že za to nemůžeš. Skrz to z tebe může být nakonec
slavný básník. No ne? Byli větší moulové než ty a
stali se z nich slavní básníci. Třeba ten Vergilius. no
ne? Vždyť nemohl s místa a smolil se s těmi hexametry celé dny. No vidíš, a je z něho slavný básník.
A my se s ním musíme dřít...
— Tak hoši, co tu robíte?
Kde se vzal, tu se vzal, u stolu stojí profesor Dr Bu
reš a prohlíží si mládenečky s úsměvem.
Růžička vstává a oznamuje:
— Prosím, Morávek má peníze, a proto tady pijem.
— Tak to hezky dopijte a půjdete se mnou. Zdá se
mi, že už máte právě dost. Musíte se jít vyspat. Zítra
byste přišli pozdě do školy.
— My jsme solidární s každým, breptá Růžička.
Pan profesor je rozumný člověk, on ví, co dělá.
— Tak se seberte, já půjdu s vámi městem, abyste
na ulici tuze nepovykovali.
— Bureši, ty jsi správnej kantor, my tě máme rádi,
vyznává Urbánek.
— Zdá se mi, že jste hodně přebrali, pojďte na
vzduch, projdeme se, to vás vzkřísí.
— Jakpak bychom nepřebrali, když on to všechno
platil, abychom poslouchali, jakou složil báseň, vy
kládá Růžička.
— Jakou báseň? ptá se Dr Bureš.
— No on miloval dívku, víme, a ony jí voněly vlasy.
No a on zkomponýroval báseň a tuhle nám ji četl.
— Ta dívka se na něho vykašlala.
— To je obsah té básně.
— Co na to říkáte, pane profesore?
— Takové věci se stávají.
— Vidíš, vpadá opět Urbánek, ty zadumaný cizinče...
— Pojďte, pojďte, pobízí profesor a tlačí hochy na
ulici.
Urbánek vychází první, uchopí Konsula za límec,
uklání se a křičí:
— Pane profesore, zde vám představuji největšího
hlupáka dvacátého století — podívejte se na něho!
Tak on miloval dívku a potom ji viděl s někým v lese,
a ten člověk čichal k jejím vlasům, tak nějak to bylo,
a on tuhle Karel to všecko viděl a co myslíte, že
udělal? Šel a dal tomu chlápkovi pár za uši, ne? Kde
pak! On složil báseň! Pukl bych smíchy! On složil
báseň!
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— Nic si z toho nedělej, Karličku, my jsme s tebou
solidární jak jedna zeď, konejší Růžička.
— Kdybych já byl na jeho místě, já bych se do
pálil, třeba mám měkkou náturu, já bych —
— Dopálit se — jaký to pathos, směje se Dr Bureš,
hoši, jen klidně! A tak jak je to s vámi, Morávku?
— Prosím, to oni si vymyslili, já jsem nikde v lese
nebyl, opravdu nebyl, já jsem jenom tu báseň složil,
protože jsem nešťastny, já jsem si to tak vymyslil,
s tím lesem to není pravda, ale s tou dívkou, prosím
ano. ale já za to, prosím, nemůžu.
— No dobře, po druhé se nepotloukejte po vinár
nách. Víckrát ať vás tu nevidím. Tu za rohem se roze
jděte a hleďte, ať jste brzy v posteli. Já jdu tuhle
vpravo. Dobrou noc!
— Dobrou noc!
Hlasy dunivě zní mrtvou, spící ulicí. V mlžném ozá-

rení plynovém se kymácejí tři postavy objímající se
navzájem a podobající se z dálky strašákům v poli,
s jejichž cáry si pohrává vítr.
Pojednou zpívá jedna z postav hlasem nejistým,
zajíkavým, divně přiškrceným:

Srdce ženy nebe jest
se ošemi hvězdami
a to nepatří nikomu,
to patří nociíiíiíií...
A postavy se potácejí dál po vlhkém a lesknoucím
se dláždění, jež podobno grotesknímu zrcadlu obráží
jejich mátožné pohyby... A země, orosena studeným
vzduchem noci, jíž patří srdce všech žen, zdá se, že
slzí nad ubohými postavami, jež nemohou najít cestu
k domovu.

Pomlázka a neb mrskut
Nevím, mnoho-li se nám dochovalo z pomlázkových
tradic našich dědečků, jisto však je — a to se asi
nezměnilo —, že i dávání závdavků nápadně upadá.
Proto ve snaze nenechat si ujít tu důležitou povinnost,
dávají se někdy závdavky mnohem dříve, nečekaně.
Tak přišel jednou můj soused Jarda na nápad, že
bychom mohli zmrskat naše spolužačky ve škole. Bu
dou pěkně pohromadě a od čtvrtka do neděle není
prý tak dlouho, aby nepoznaly, že to patří k mrskutu.
A protože kvartán je již muž činu, přinesl si každý
ve stanovený den „žílu“.

Začalo to o hlavní přestávce. Jarda vytáhl „žílu“ a
udeřil Helenu na určené již k tomu místo. Všechny
spolužačky se pohoršovaly nad tím drzým jednáním,
leč Jarda nedbal a „svezl se“ ještě na namanuvší se
mu Věře. To už dívky u vědomí své početní síly ne
vydržely — bylo jich čtrnáct — a shrkly se na Jardu,
aby mu „žílu“ vyrvaly. Ostatní hoši tím vyprovoko
váni byli nuceni zachránit spolužáka a tak došlo
k frontálnímu útoku proti útočníkovi, který se toho
nenadál a zahájil strategický ústup do lavic.

Tehdy po prvé jsme docenili výhody moderně kon
struovaných lavic, do nichž je sice vidět se všech
stran, což zvláště při komposici je nepříjemné, které
však poskytovaly dostatečné operační prostory pro
„žíly“, jež měly hladit lýtka spolužaček. Říkám ..měly“.
Dívky vynalezly účinný obranný prostředek: sklo
něné obránce, to jest nás, tloukly aktovkami po hla
vách. Vážení čtenáři uznají, že obrana za takových
podmínek nebyla možná. Bylo by třeba sebrat dív
kám aktovky, což by se neobešlo bez potyček, kte
rých jsme se jako řádně z domu a ze školy vychovaní
studenti vzdalovali.

Zesmutněli jsme tedy nad úpadkem toho jistě krás
ného velikonočního zvyku a odcházeli jsme na soko
lovnu do tělocviku. „Žíly“ jsme schovali do aktovek
působit velikonoční náladu na ulicích bylo přece
jen předčasné —, vzaly se cvičky a šlo se.
Z tělocviku se kvačilo, aby se urvala nějaká ta mi
nuta. Sám jsem spěchal a přemýšlel, od koho bych si
měl vypůjčit úlohu. Helena mně ji dnes nepůjčí —
po tom intermezzu s mým sousedem —. Koudelkovou
jsem klepal po nohách, — která je ještě vynikající?
S chmurnými myšlenkami jsem došel do školy.
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Vyběhnu do druhého patra a tu uřícen spatřím ja
kýsi útvar dívek. V popředí stojí Dvořáková. Chci
požádat o půjčení úlohy. Začne mi však prášit kabát.
Otáčím se, ale odevšad se na mne hrne příval ran.
Vidím, že je zle. Chci couvnout, nejde to. Za zády mi
už stojí dívky, stávající v tělocviku v prvním trojstupu. Rákosky, nebo co to mají, dodávají jejich úsmě
vům plným porozumění zvláštní důraz. Nechtěl jsem
si jako kavalír nechat prášit kabát, proto hop do dív
kami vytvořené uličky, v níž jsem si na základě po
dobnosti vzpomněl na pohádku „Obuchu, hýbej se“,
všiml si ještě rákosových prutů a ..žil“ zřejmě uko
řistěných, a již jsem byl ve třídě.
Kde naše tiché a nevinné dívky „žíly" ukořistily, to
nám bylo jasné, jakmile jsme se po nich sháněli. Sami
bezbranní, zatím co dívky byly ozbrojeny „žilami“ a
pruty získanými rozřezáním a rozpletením školníkova
rákosového klepáče. čekali jsme na čas příhodný. Te
prve hlouček posledně jdoucích rozvrátil řady dívek,
a tehdy vidouce, že naše chvíle nadešla, počali jsme
zabavovat „žíly“ a pruty, což se neobešlo bez strkání,
trkání a vůbec zápolení, při němž nejvíce trpěly dívčí
účesy, hřebeny a sponky.
Když pak zazvonilo a starý prach usedal na moder
ní lavice a bojovníky, rozhostilo se napětí, jež vy
vrcholilo po příchodu třídní profesorky žalobou pora
žených dívek: „...sím, oni na nás mají „žíly“! „Mně
přerazili hřebínek.“ „Já ztratila sponku!“ Paní profe
sorka se mračila. Šlo zde zřejmě o přestupek a tedy
podle Školského řádu paragrafu toho a toho, bod ten
a ten, zasloužili by žáci velmi přísného potrestání.
Dělat z toho nějakou aféru — to by nerada. Zvláště
teď před svátky. Beztoho bývalo touto dobou už prázd
no. Takové mrzutosti. Chtěla dobrat „verba inchoativa“, a zatím... „A mne kousla Dvořáková do
prstu!“ zahřmí náhle Jardův hlas, navazující na ža
loby dívek.
Ozval se řev. Dívky se pohoršují, že to není pravda
— to ostatně víme také — a paní profesorka neví, co
počít, neboť v žádné knize pedagogiky není uvedeno,
jak se má učitel zachovat, kousne-li žákyně spolu
žáka do prstu. To jsou věci! Tu si snad vzpomněla na
svá dívčí léta, kdy zvědavě prohlížela vyučující, snad
si vzpomněla na nedobraná „verba inchoativa“,
snad ... Ať je tomu jakkoliv, jisto je. že se s menším

zpožděním zasmála s námi a rychle přešla k vyučo
vací látce, jak ji zapsala do třídní knihy.
Hodina proběhla rychle a klidně, bez zkoušení a
čtení úloh, s nádechem očekávání věcí budoucích. Za
zvonilo a paní profesorka sbalivši rychle své věci,
spěchala ze třídy, protože věděla, že se něco semele,
co se obejde bez ní. Dívky ovšem také nemeškaly a
tak se stalo, že ke dveřím se paní profesorka dostala,
až už byly ucpány tlačícími se dívkami. Hoši na po
bízení nečekali a snahy dívek popoháněním „žilami”
plně podpořili. Chumel se nezmenšoval a proto chtěl
Jarda ráznějŠím úderem přimět dívky k uvolnění
cesty. Dívka, jíž měla být rána určena, se ohlédla,
uhnula, a ostrá rána zasáhla někoho jiného, kdo již
byl v předklonu půlí těla za dveřmi. Nyní se počala
postižená obracet a Jarda s hrůzou zjistil, že široká
záda nepatří žádné z našich spolužaček. Odskočil, vra
zil žílu do koše a mna si ruce, přátelsky se usmíval
na paní profesorku. Ta sice řekla: „No — no — no,“
ale nepostřehnuvši bezpečně vinníka, spokojila se
s tímto pokáráním a usmála se. Bezpochyby proto, že
sama přišla na způsob řešení situace, o níž nikde ne
četla, a jistě také proto, že se dívky konečně „pláno
vitě“ vytratily, čímž dokumentovaly svou odvislost na
zásluhách paní profesorky, bez níž se to přece jen ne
obešlo. Sláva jí.
—ale

Komedie plná omylů
U nás na ústavě hostuje ještě jedna škola. Ono to
není celkem nic divného, to mají jinde také. Ze jsou
ti hosté děvčata, to snad také není nic zvláštního. Ale
možná, že si jinde nedopisují. Konečně je to jedno,
zda strkají psaníčka do lavice, nebo ne. Tady jde jen
o ten princip, že se u nás ve škole dopisuje. Víte, prin
cip, to je to hlavní. Ten se musí vždycky hledat! Třeba
jako, že se musí napřed vystoupit a pak že se může
teprve nastupovat. Bertík byl první, který v naší tří
dě navázal dopisové spojení. Neračte, prosím, ten vý
kon podceňovat! Pravou objektivní hodnotu té práce
oceníte teprve, když si uvědomíte, že v naší třídě nikdo
nehostuje. Psával jako Josef; přece co je komu do
toho, jak se jmenuje, no uznejte! Může se alespoň
vše zakončit a je hned pokoj.
Jenomže ona to zakončila spíš, než Josef. Ještě, že
se zatím navázalo další spojení! To je na tom to nej
důležitější, vlastně, abych se vyjadřoval přesně, podle
toho, pro koho. Pro mne je nejduležitější toto. Já jsem
vlastně zapomněl říci, že jsem také Bertík.
A tak Josef navázal další písemný styk u nás v la
vici. a aby nerozeštvával přítelkyně, psal pro změnu
jako Alfons.
To je přece vidět dobré srdce! Co, kdyby se přítel
kyně pro něho znepřátelily a slunce zapadlo nad je
jich hněvem? Kdo by si to bral na svědomí?
Ale se psaním to není jen tak! V některé hodině se
nedá psát vůbec, v některé jen málo. A když se pak
sejde rozvrh samých takových solidních hodin, tak
aby si člověk vyřizoval soukromou korespondenci
v přestávce!
AJe dělejte něco pořádného v přestávce, kde se pod
nikají turnaje, různé kanadské žertíky, kde se zpívá.

Aspis:

Balada

výslovně neautobiografická a případnou podob
nost náhodou rušící.

Studentík jednou útlý byl (Dejme mu třeba jméno Jiří) Učení rád měl, prófy ctil;
Ušák když mu začlo pučet chmýří,
Kousli ho, běda, divní štíři.
Čím se to chlapec oplétá?
Svět ptá se, pravdy nedomíří,
Že narodil se poeta!
A píše, píše ze všech sil
(Líbaný Musou v čílko Jiří)...
Dívá se sic jak lunatil,
Ušák dílo. Dílo, to se šíři,
A fantasie, city hýří!
Tak nechová se kometa,
Ušák J. A hvězda! Uězte, výři,
Že narodil se poeta!

A vzpomene si na daktyl
(Tak jednou za čas básník Jiří)...
Dosažen brzy velký cíl!
Jak mdlí jsou dávní pionýři!
A koryfej se skromně pýří,
Tot bude sláva stoletá!
Ted v edici, ať čtenář žíří,
Že narodil se poeta!
Poslání:
Jiří se nikdy neusmiří Kritika budiž prokleta,
Že nezří (to bud na pranýři),
Že narodil se poeta.
(Poslání druhé reptá Jiří:
Bolehlav, síru, Černobýl,
Toto ať ledví rozmetá.
A záští mrzkých kamaril!
A just se zrodil poeta!)

stříká, řve, hraje na klavír, tluče do ústředního topení,
kde se házejí kalamáře a vozí se na vytahovací tabuli
(typ samovýtahů LVI/b 6419). On prý sice Caesar
mluvil, psal, přemýšlel a četl zároveň, někteří stu
denti umějí zároveň poslouchat radio, učit se, bavit
se n spát, ale dopis děvčeti v takovém prostředí nena
píšete. To ať mi zase nikdo nepovídá.
A on se o to pokusil. Dopadlo to ještě dost slušně,
až na to, že zapomněl, že je Alfons a ne Bertík. Jo, to
je tak, když člověk lže!
Teď mu napsala, že když si již nějaké jméno vy
bere, tak že si je má pamatovat, nebo napsat. Když
prý již nechce být Josefem, tak ať si alespoň neplete
Bertíka s Alfonsem!
Co pak o to, ať si to píše, nebo pamatuje, ale když
teď mi „ta lavicová“ nechce věřit, že já jsem dooprav
dy Bertík.
-alter-
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Evžen K.:

Jaroslav Velen:

Vzpomínám si
„Vzpomínám si právě,“ praví profesor chemie, když
dává příklad na výrobu lihu v praktickém životě, „jak
u nás ve válce si dělal jeden člověk sám líh. Dával
kvasit vždycky nějaké ovoce s cukrem a pak přeru
šovanou destilací dostával z jakéhosi vína líh. Jednou
chtěl mít z mála ovoce hodně lihu, a tak jej nechal
kvasit dvakrát lak dlouho jako obyčejně. Když pak
provedl destilaci, měl ke svému zklamání místo lihu
ocet.“ Tak se profesor snaží svým žákům přiblížit
látku co nejvíce a co nejvíce jim usnadnit učení. Tří
da se zájmem poslouchá, jen se usmívá. A profesor
říká stále znova: „Vzpomínám si...“ a dává příklady
z běžného života na látku právě probíranou.
Rád takto vykládá, když vidí, že ho každý se zá
jmem poslouchá, a pak, vždyť jsou to jeho žáci, musí
jim usnadnit práci. Mají toho dost již z jiných před
mětů. A znova a znova si vzpomíná. Je již konec ho
diny. Vyložil toho dnes málo, ale je spokojen, dal
dost příkladů pro snazší pochopení suché chemie.
Suché, i když pojednává o kapalinách. Jsou spoko
jeni i žáci. Ne kvůli tomu, že látce lépe porozuměli.
To ne! Ani nápad! Ale vždyť toho dnes tak málo pro
brali. Frantík (tak se u nás říká chemikáři) se roz
povídal a zapomněl vykládat. Je alespoň málo učení.
Skoro nic! Ano nic. Žádné šprtání a biflování, a jak
se to ještě říká; nic takového. Jen procvičit pár che
mických rovnic. Jinak tomu již každý rozumí a umí
to .Bylo toho málo a to se snadno zapamatuje z vý
kladu profesora.
Spokojenost je na obou stranách. Sice pan profesor
si myslí, že žáci mají zájem o jeho předmět. Ti však
mají zájem jen na jeho příkladech, které zdržují vý
klad. Tím, že se tváří, jako by měli opravdový zájem,
sice klamou pana profesora, osobu jim představenou,
skoro posvátnou, a to je trestuhodné. Netrestejme to
však. Pan profesor, kdyby se to dozvěděl, snad by
netrestal, ale jistě by přestal dávat příklady, které
mají usnadnit učení. Tím by udělal velkou chybu.
Žáci, jeho žáci, jeho děti, by sice uměli těch několik
vzorců při zkoušení, možná že i rok po maturitě. Ale
později jen málo by jich vědělo, že dlouhým kvaše
ním líh kysá na ocet. Zná-li však nějakou malou za
jímavou povídku, která má v theorii literatury název
novela, vybaví se mu vždy snáze v mysli, než třeba
C2II5 OH.
Někdo podotkne, že se tak neprobere za rok přede
psaná látka. To je pravda. Ale nevadí. Vždyť je lepší
mít malou knížečku, třeba jen se sto stránkami, tiště
nou na pergameně nebo celulosovém papíře, která
vydrží snad tisíciletí při dobrých podmínkách „život
ních“, než mít jeden tlustopis na novinovém papíru,
který za stejných podmínek podléhá zubu času mno
hem dříve. A tak, pane profesore, dávejte stále své
příklady a nic si nedělejte z úplně jiného zájmu va
šich žáků. Vždyť oni si ani neuvědomují, že přece
jen si většinu z vašich hodin odnášejí do života. Snad
si to uvědomí až je někdy osud postaví před nějaký
úkol, kde žádného nenapadne CH3COOH, kde se
však vždy uplatní vaše: „Vzpomínám si ...“
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Na starého profesora
nikdo nevyzraje
(Výstup ze školy, která je hrou.)

Profesor (vchází do třídy, usedne za katedru a zapi
suje. Pozvedne hlavu a ptá se).
Profesor: „Hm. tedy mládenci a dívky, brzy bude
pololetí a my ještě nemáme vyzkoušeno. Kdo se ne
chá tedy dobrovolně? Nikdo? No to tedy vyvolám
sám, no, ale abyste neřekli. že vás nutím, tak tedy,
kolikátého máme dnes?“
Třída: „Devátého.“
Profesor: „Tedy kdo má číslo devět?“
Bouda (se ušklíbne a jde pomalu k tabuli).
Profesor: „Nejprve mně přeložíte opakování. Co jsme
to vůbec měli? Tak, už vím: Cicero — In Luciam
Catilinam oratio prima, kniha první, kapitola dru
há, paragraf pátý. Ctěte!“
Bouda: „Castra sunt in Italia contra populum Roma
nům.“
Profesor: „Dost, dost, kdo vám říkal, abyste to četl?
Již to máme omleté jako na kolovrátku. Hned pře
kládejte!“
Bouda: „Prosím, vždyť jste říkal, že to mám přečíst.“
Profesor: „Já že jsem to řekl? Já jsem řekl překlá
dejte! No vlastně počkat, teď si vzpomínám, řekl
jsem to. Ale teď už překládejte!“
Bouda: ..Tedy tábor je rozbit proti Itálii, proti národu
římskému.“
Profesor: „Víte o tom vůbec, že jste to špatně přelo
žil? Za prvé: na počátku překladu jste řekl tedy.
Kde to „tedy“ máte v latinském originále? Nikde.
Za druhé: tábor není rozbit proti Itálii, ale v Itálii.
Této chyby se dopustil ve svém překladu nějaký
pan profesor, jak se podepsal J. P. a vy zřejmě jste
se to podle tohoto překladu našprtal i s onou hroz
nou chybou..“
Bouda: „Prosím, já žádný překlad nemám, ani jsem
se to podle něho neučil.“
Profesor: „Ukažte mi knihu, já se do ní podívám!“
V tom okamžiku Boudová kniha spadne na zem a po
něvadž je salátového vydání, rozsype se Z hromady
trosek Bouda něco hbitě vytáhne a strká pod kabát.
Profesor: „Ukažte, co to strkáte pod kabát! Dejte to
!«<
Bouda: „Prosím, to já mám dopis od své babičky a
nikdo to nesmí vidět.“
Profesor: „Ale já jsem viděl něco jiného! Vypadalo to
jako překlad, o kterém jsme mluvili.“
Vstává od katedry a sahá Boudoví pod kabát. Vyta
huje překlad.
Profesor: „No vidíte, vy jste říkal, že žádný překlad
nemáte. Vy jste lhal a podváděl svého profesora.
Styďte se. Nyní vám dávám pětku a sedněte si.“
Bouda smutně odchází od katedry. Zkoušení pokračuje
dále.

J. S. Dubenský:

Za Mahatmou Gandhim.
Rád díval jsem se zpět do dáv
ných časů, ó matko předků mých,
ó škebli s perletí, jež ducha světa
žala pod mořem azuru a lampou
všehomira! Sní dadhikuly zpěo
nad myrtou vonných plání, ó mat
ko předků mých! Žebraných mni
chů věčně prázdná mošna se plní
kašnou vzlyků ohňů posledních.
Damory bijte ve tvář lačných
sobců pohřební písní předků mých,
byl zabit člověk bratrem — Kain
zas zbrotil krví Ábela ideál čistý
lidství na obzoru bratrovražd.
Tvou ruku držím ve své, pěvče
čistých vín, ó synu předků mých!
Nám nezáleží na kalichu ctností,
o který věříme a oba klaníme se
Tvůrci, který nám jej dal. A oba
jednou spolu poklekneme na růžích, ó Tvůrče předků mých, a
účet splatíme, až bol náš uhasne,
neb oba stejně žili jsme jak každý
musel podle víry své.

Odznak.
Všiml sis někdy, že slunce je vybírálek?
Jistěže svítí tu i onde a nikdy ne
zdřímne při pochůzce bdělý světlo
noš. Ba i mraku oponáři navzdory.
Ale někdy (to tehdy, když oko
v čirosti srdce studánky modrá se
nebem) jakoby jeho paprsek promi
loval všechno, co ve věcech se tají.
Odrazí ze symbolů (a nejsou sym
boly věci stvořené?) skutečnost uta
jenou a vřele a třpytně Ti ji zdů
razní.
Tuk občas utkví v prostoru na
okamih přívětivý záblesk radosti,
jistoty a přátelství, když paprsek
slunce se rozjásá polibkem zlatého
a bílého listu Knihy knih na klopě
studentského kabátu.
Dvě barvy vlajky tu lemují Evan
gelium, jež se rozevřelo ke čtení
dvou řeckých písmen X a P.
Tak na pultu červené a modré se
otevírá Dobrá zvěst. Láska ji podPirá a krása vyzařuje z bělosti
ravdy a zlata Života. — Christos,
Náš Pán je toho všeho zvěstovate
lem. Paprsek se rozkládá ve spek
trum. Je jeden v podstatě a tak hýřivý v trsu barev, v něž se beze
škody pro sebe rozloží.

Bílá, červená a modrá — symbol
našeho státu a současně i Pravdy,
Lásky a Krásy. A touto trojicí pře.
kypuje Život, jímž je Kristus.
Představuje se tu znak plnosti ži
vota jednotlivce i národa v Kristu.
Současně však i program: žít
z Evangelia, Kristova života, aby se
splnil úmysl Boha Tvůrce — být
k obrazu Božímu. A pak i naléhavá
připomínka: Kristus se otevírá, abys
z Něho četl — dává se Tobě i ná
rodu.
Paprsek slunce to vše zdůrazní,
když ostře a jiskrně se odrazí z od
znaku ve třídách, při zábavě, na vý
letě: studente, středem Tvého života
i života národa je Kristus! Je Tvým
úkolem otevřít rty, aby z nich pro
mluvilo Slovo.
Jak radostně a jistě s plnou od
povědností uvědomíš si to všechno,
až příště se setká Tvé oko s paprs
kem odkrývačem, jenž se ještě více
vyzlatí v ohni srdce statečného a
přátelského, které marné nehuší
v rytmu symbolu na klopě student
ského kabátu.
Není ten paprsek všetečka i svor
níkem přátelství a společné statečné
víry? ,
Jan Klement.

Co darovala svátá Stolice zemím
postiženým válkou.

Stručná papežská ročenka obsa
huje také zajímavé přehledy o charitní činnosti a pomocných organisacích papežských. Smyslem pomoc
ných organisací je koordinace po
moci katolíků celého světa a spra
vedlivé rozdělení darů těm, kteří
toho potřebují nejnaléhavéji. Svatá
Stolice podpořila celkem 39 zemí.
Kromě Afriky a Asie byly podporo
vány hlavně státy evropské, a to:
Rakousko, Československo, Dánsko.
Finsko, Francie, Německo, Recko,
Vel. Britannie, Itálie, Jugoslávie,
Polsko, Rumunsko a Maďarsko. Pod
pory se dostalo válečným zajatcům,
emigrantům, bezdomovcům, obětem
války, dětem, sirotkům, opuštěným,
nemocným, dělníkům, studentům
atd. Dary byly jednak peněžité, jed
nak v naturáliích. Celkový počet
balíčků činil 90.000 kusů o váze přes
3 miliony kg. Většina zemí obdržela
hlavně oděvní součásti a potraviny,
Francie převážné léky. Dary se se
šly ze všech končin světa.

Nejzajímavější případ.

čteme finde
Vyhlídky unionismu.
O vyhlídkách sjednocení slovan
ských národu východní Evropy ve
vire píše ve Velehradských zprávách
11/1 Bohumil Horáček mezi jiným
toto: Pravoslavná část Evropy žije
dnes většinou bez náboženských tra
dic, ať dobrých, ať špatných. Pro
mladého Rusa nebude již přijeti ka
tolické viry narodili zrudou, jak
tornu bylo dříve. Náboženská tradi
ce nemá pro něho již významu. Mla
dí Rusové, kteří se setkali ve válce
u nás s katolíky, říkali: „My nevěří
me. Ale nepodezřívejte nás proto ze
zlé vůle. Přicházívali jsme ze školy
domů a říkali jsme: Není Boha!
Otec odpověděl: Buh je! Přišli jsme
po druhé, po třetí a opakovali jsme
totéž. Otec odpověděl: Dělej si, co
chceš. Důkazu neměl, a tak jsme
piestali věřit. Otec věřil, poněvadž
zdědil svou víru po rodičích, ale my
jsme chtěli důkazy.“ Proto se zdá,
že ruské mládeži nebudou překážet
tradiční předsudky, které zdržovaly
jejich předky před sjednocením. —
Ruská mládež, vyrostlá po revoluci,
bude si chtít podle slov Leninových
„všechno od základů znovu pro
myslit a všechno si důkladné ověřit
vlastním úsudkem". — Budoucnost
ukáže, zda má blíže ke katolické
Církvi pravoslavný, jemuž byl od
kolébky vtloukán do hlavy strach
před katolickým knězem a neomyl
ným nástupcem sv. Petra, či dnešní
člověk, zbavený všeho náboženství
a jakékoliv víry.

Ve Svobodných novinách ze dne
7. II. 1948 píše inspektor Jaroslav P.
Blažek o nej zajímavějším případu
svých loňských inspekci:
„Loni jsem šel na školu pro slepé
dívky v Praze IV. V nej vyšším roč
níku sedělo děvče a nijak se ne
účastnilo vyučování. Ostatní žáci
mluvili o Kavkazu a jezdili prsty po
plastické mapé Asie. Na můj dotaz
mi řekla řeholní sestra-učitelka, že
děvče je slepé a hluché. Pak je vza
la za ruku a prsty své ruky rychle
se dotýkala různých prstových článků ruky děvčete. To byla otázka.
Děvče ihned sedlo a začalo mluvit:
.Kavkaz je pohoří mezi mořem Čer
ným a Kaspickým, nejvyšší hora
Elbrus je.. .* Žasl jsem. Řádová
setra vymyslila dotykovou abecedu
a tou se se svou žačkou domlouvala.
Její kamarádka z lavice se jí také
naučila, a tak chodily po chodbě
o přestávce a domlouvaly se. To
děvče překrásně pletlo záclony a ko
nalo různé ruční práce."

Němci vyhladili 18 procent
polských řeholníků.
Jak nesmírné ztráty v řadách pol
ského duchovenstva si vyžádala ně
mecká okupace, dokazuje ve svém
posledním čísle revue ..Homo Dei",
která uveřejnila statistiku o tom.
jak polští řeholníci umírali za Krista.
Za okupace popravili Němci celkem
570 řeholníků. tedy 18°/o celkového
stavu z r. 1939. Z řeholí přineslo
největší oběť Tovaryšstvo Ježíšovo
svými 79 členy, z nichž bylo 47 kněží. Po nich následují františkáni
s 58 mrtvými a salesiáni. kteří ztra
tili 52 členů řádu.
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Slavnostní zahájení XII. roku
Papežské Akademie věd.

K tramvaji blížil se hladce,
..díky za zdržení,“ pomyslil krátce.

Stupátko zatížil sobjemným dědkem,
který byl nástupu korunním
svědkem.

Skrýval se, by nebyl donucen platit,
škoda těch korunek, jež moh’ tak
ztratit.

„Tak taky na černo“ k pánu
zvěd zor.
na klopě kabátu čte revisor.
Jk.
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Za účasti sv. Otce Pia XII., kardi
nálů a členů Papežské Akademie
věd, byl slavnostně zahájen dva
náctý rok činnosti Papežské Akade
mie věd. Při té příležitosti promlu
vil sv. Otec o nezměnitelnosti pří
rodních zákonů a nejvyšší vládě
Boží nad světem. Slavnost byla uspo
řádána v konsistorním sále vatikán
ského paláce.
Předseda Akademie P. A. Gemelli
nastínil činnost Akademie od 21.
února 1940, kdy se konala poslední
výroční schůze za účasti sv. Otce.
I když Akademie od té doby ne
mohla projevit vnější činnost, svěd
čí bohaté svazky „Acta“ a „Commentationes“ o tom. že pokračovala ve
své práci. Během těch osmi let pu
blikovala „Acta" 103 původní práce
na 795 stranách a „Commentationes“
vydaly 78 původních prací na 2670
stranách. Publikační činnost Akade
mie je tedy shrnuta na 3471 stra
nách. Jedenáctý svazek za rok 1947
je právě v tisku. Bude obsahovat 19
původních vědeckých studií o 428
stranách. Papežská Akademie udržo
vala v uplynulých letech čilý styk
s ostatními vědeckými ústavy a
Akademiemi v cizině, o čemž podá
vá zprávu obsáhlý sborník „Relationes de auctis scientiis tempore
belli 1939—1945“; další svazky jsou
v tisku.
P. Gemelli vzpomněl pak zesnu
lých členů Akademie, na prvém
místě kardinála státního sekretáře
L. Maglione, čestného člena Akade
mie. Ze zahraničních členů zemřeli:
Ant. Cardoso Fontes, ředitel ústavu
Oswalda Crixe v Rio de Janeiro,
badatel v oboru tuberkulosy, Pieter
Zeeman, nositel Nobelovy ceny za
fysiku z r. 1902, Alexis Carrel. Fran
couz původem, který působil jako
profesor biologie na Rockefeller
Institution for Medical Research
v Novém Yorku a jenž byl poctěn
Nobelovou cenou v r. 1912, George
D. Birkhoff, profesor matematiky na
harvardské universitě, Gustav Gil
son, profesor zoologie na katolické
universitě v Lovani. který náležel
mezi nejslavnější soudobé biology.
Thomas Morgan, ředitel biologické
ho oddělení laboratoře Williama
Kerckhoffa, který byl rovněž nosi
telem Nobelovy ceny za své zásluhy
o biologii, Leonid Tonelli, profesor
analytické matematiky na univer
šitě v Pise, který si získal velké zá
sluhy v tom vědeckém oboru; dále
vzpomněl P. Gemelli dvou němec
kých vědců: ředitele astronomické
observatoře v Berlíně Paula Guthnicka, vědeckého pracovníka v obo
ru fotometriky a skeptrografiky a
profesora Maxe Plancka, jenž pra
coval v oboru theoretické fysiky na
berlínské universitě. Také Planck
byl nositelem Nobelovy ceny z roku
1916.
Novým členem Akademie se stal
r. 1946 Alexander Fleming, slavný
objevitel penicillinu.

debatujme
Nad skrčencem v musejní vitríně.
Trosky skutečného lidského ži
vota. Leží tu v zaprášené musejní
skříni, s ústy otevřenými. Nebylo
nikoho, kdo by mu je podvázal
tak, jak to činíme my. Jaký pocit
osamocenosti to v nás vzbuzuje.
Jistě byl sám. Vypadá polosmutně.
polovyčítavě, jako by chtěl žalovat
na svůj osud, ještě dnes. Ba, člo
věku, který se svým svědomím není
vyrovnán, by se mohl zdát hrozi
vý a bezútěšný. Právě tak lidem,
kteří zápasí sami se sebou, majíce
duši polodětskou a polodospěle ro
zervanou. Takoví někdy nebývají
daleko od vyčítání samému Bohu,
než si vlastně uvědomí Jeho nesko
nalé milosrdenství. Třeba právě
tento člověk neměl zmizet v zemi,
z níž byl vzat, v úplném zapome
nutí. Třeba potřebuje, aby někdo
jeho duši prospěl dobrými skutky,
aby Bůh prominul jeho nehodnost.
Vždyf „Dobré a spasitelné jest za
mrtvé se modliti.“
Mohl to být muž či žena. Dnes
lhostejno. To, co vidíme, jsou jen
pozůstatky tělesné — prach země,
který v prach bude obrácen. Ale
duše trvá. Někde v blízkosti Boha
čeká na smilování.
I tento člověk jedl svůj pozem
ský chléb. A třeba byl na tak níz
kém stupni, že se ani nestaral o lepší
část sebe sama. duši. Snad ani ne
věděl nic o Neskonalé Lásce a o Věč
ném Slitování. A přece je v životě
tolik potřeboval. Jednal vždy správ
ně podle svého svědomí? Ví Bůh.
Člověče, zastav se nad ním a roz
jímej. Je to tvůj bratr. Zemřeš jako
on. Nechceš se zaň pomodlit? Neboť
nevíš, koho Bůh ve své slitovnosti
icdnou pohne, aby se modlil za tebe.
Nebudeš-li také jednou skrčencem
v musejní vitrině.
(DŽEJ.)
Einsteinovo svědectví.
Když v Německu vypukla revolu
ce, čekal jsem, že universita, která
vždy hrdě hlásala, že slouží spra
vedlivé věci, poskytne mi ochranu.
Ale university mlčely. Potom jsem
obrátil svou pozornost na velké no
vinářské podniky, které též hlásaly
spravedlnost, ale ony také oněměly.
Proto jsem požádal velké osobnosti
literárního života jako duchovních
vedoucích Německa, vždyf tolik a
tak často oslavovali svobodu moder
ního světa. Marně. Jedině Církev se
postavila proti Hitlerovi. Nikdy jsem
se příliš nezajímal o Církev, ale
nyní cítím k ní velikou úctu a ob
div, neboť jedině ona měla smělost
zastávat pravdu a hlásat mravní svo
bodu. A toto všecko nutí mě přiznat,
že teď nekonečně obdivuji tu Cír
kev, kterou jsem před tím opovrho
val. — Prof. Albert Einstein, původ
ce theorie o relativitě, k spolupra
covníku „Catholic Herald“.

Žena v domácnosti a jinde.

NOVÉ KNIHY
Konrád Kubeš T. J.: Mariánská postila. Brněnská tiskárna v Brně
1947, stran 748. neváz. 204 Kčs.
Z duchovní dílny pilného Konráda Kubeše vychází kniha vynikající
vhodným uspořádáním bohaté látky a ťičelným zaměřením v nábožen
skému vzdělání a prohloubení duchovního života. Dal-li jí název postila,
chtěl zřejmě navázat na starou tradici rodinné náboženské četby, jež
je dnes opomíjena a nahrazována snad jen čtením náboženských časo
pisů, jež však přinášejí málo soustavného. Tradicionelní ráz postily je
zdůrazněn zvláště příklady z českých dějin, připomínkami lidových ná
boženských zvyku a besed. Včlenění látky v rámec církevního roku,
který je mystickým prožíváním a opakováním života Spasitelova, vý
klad kalendáře a abecední ukazatel námětu činí knihu nejen náhradou
kázání těm. kteří se nedostanou do kostela, ale i bohatou a praktickou
studnicí náboženské životní moudrosti. Zvláště matky, které chtějí být
vychovatelkami svých dětí, naleznou v knize Kubešově dokonalou po
můcku své působnosti.
D. P.

Kamil Krofta: Naše staré legendy a začátky našeho duchovního života.
Jan Laichter v Praze 1947, stran 185, neváz. 110 Kčs.
V první části své knihy rozebírá autor názory na nejstarší naše le
gendy a v druhé hodnotí nové pohledy na nejstarší údobí našich dějin.
Srovnává a posuzuje nejrůznější práce našich dějepisců, zejména Pe
kaře, Chaloupeckého, Weingarta, Vašíci, Slavíka, Novotného. Cibulky,
Bartoše, Pastrnka a Orla, aby se dobral co možná nejpřesnějšího po
znání počátků našich dějin, pro něž máme doklady hlavně v legendách
a skrovné poznámky cizích kronikářů, takže je stále otevřené pole ne
kritickým dohadům. Zvláštní pozornost věnuje českému státu v době
svátého Václava, jeho zahraniční politice vzhledem k polabským Slo
vanům a smlouvě s králem saským, a velmi podrobně se obírá otázkou
slovanské bohoslužby v Cechách a jejím významem pro národní uvě
domění. Kniha Kroftova by se měla stát základem školních výkladů
o počátcích křesťanství v našich zemích: té cti si zaslouží svou věcností,
kritičností a objektivitou.
D. P.
Dr Konstantin Miklík CssR: Jak chce Bůh, tak buď! O božských
ctnostech v biblických dějích. Atlas, v Praze 1947, stran 286, neváz.
93 Kčs.
Po úvodním výkladu o slovních výrazech souhlasu v Písmě svátém
probírá autor především různé způsoby souhlasu s vůlí Boží, zvláště
jak se jeví v životě a listech svátého Pavla, dále vysvětluje smysl
prosby jako zvláštní druh vyjadřování souhlasu a konečně osvětluje
úkony dokonalé lásky jakožto projevy souhlasu, a to na základě po
svátných textů starozákonních i novozákonních. To vše podává způso
bem spíše vypočítávacím než rozjímavým. ale svého účelu dosahuje
plně: ukázat, že základním thematem Písma je oddanost Bohu a umění
říkat nebeskému Otci ano. Tisk knihy je vadný.
D. P.

Dr Jan Kapistrán Vyskočil OFM: Šest století kostela a kláštera
u Panny Marie Sněžné. Atlas v Praze 1947, stran 181, neváz. 78 Kčs.
Kniha obsahuje popis a historii stavebního vývoje kostela Panny
Marie Sněžné v Praze, dějiny karmelitského kláštera při něm zřízeného
a přehled života a činnosti františkánů, kteří v něm působí dosud a kteří
z josefínské pohromy pozvedli brzkým zavedením řádové reformy kostel
i klášter k nynější slávě.
Duše Kristova. Rozjímání o modlitbě svátého Ignáce z Loyoly. Přel.
O. F. Babler. Velehrad v Olomouci 1947, stran 139, neváz. 25 Kčs.
Modlitby anonymního italského autora Eucharistických jisker mají
povahu povzdechů, které jsou spíše úlevou srdce než mluvou ducha —
a jinak ani nemůže být, neboť mluvíme-li s Bohem, neuplatňujeme své
vědomosti, nýbrž projevujeme lásku.

V lednu se ženská rubrika Lidové
demokracie zvláště rozhořčila. Ženy
prý nejsou dosti veřejně činný. Je
jich vzdělání je zbytečné, když musí
doma dřít a vychovávat děti. A
mnoho mužských mudrců, což je
hanebné, dává přednost ženám, kte
ré se rozhodly pro kuchyni a ne pro
vzdělání. Podepsána ing. M. B.
Nevím, jsou-li dívky a ženy sugestibilní. Ale paní redaktorka ženské
stránky v L. D. si to rozhodně mysjí.
Neboť odtud co chvíli zaštěká ně
jaký ten kulomet ženského bojovničení.
Nepodceňuji ženy. Vím, že básní
ci vzpomínají na matky. Pedagogičtí
theoretikové marně pokulhávají za
ženami-vychovatelkami. Muži jsou
bojovníci, vědci, umělci, organisá
toři. Ale největší umělkyní byla a
bude žena, která je nej věrnější man
želkou a nejoddanější matkou. Ne
boť křesťanská láska a křesťanská
výchova vyžadují celé osobnosti, neroztříštěné na různé spolkové zále
žitosti. Jsme rádi, pomáhají-li nám
dívky a ženy v různých funkcích a
činnostech. Ale důležitější je, aby
příští generace chlapců a děvčat vy
rostly v lepším prostředí domova,
nepoznamenaného řevnivostí a kom
plexem méněcennosti.
Rozumný chlapec a muž nebude
nikdy podceňovat obětavou práci
žen v domácnostech. Toho se však
dopouští sama ing. M. B. ve zmí
něné ženské rubrice, kde běduje
nad kuchyňskou dřinou a pohrdavě
se zmiňuje o „debatách“ s dětmi.
A zatím se dětem v minulosti mno
hokrát debat nedostalo v potřebné
míře. Proto dnešní úpadek, na nějž
se tolik žaluje. Ani ta kuchyňská
dřina nebude dlouho trvat. Jen co
se zmůžeme na strojky, které samy
zametají, vaří polévky, melou maso
a pod. Jako v USA. Přijde to i sem.
A když některé ženy-bojovnice ne
budou samy šířit pohrdání k „vařeč
ce“, nepřipadne to pak na mysl ani
pánům profesorům, těm „mudrcům".
Vzdělání ženám? Samozřejmě.
1 pro „vařečku“ a „debaty“ s dětmi.
Pro ty zvláště. My dnes máme mno
ho knih a učilišť pro záměrně a vý
chovně vedené debaty s dětmi. A
vzdělání je velkou výhodou i tehdy,
musí-li některá naše něžná životní
družka občas umýt podlahu. Že tedy
jsou také „mužští mudrci“, kteří
v debatě s vámi odmítají oženit se
s ženou vzdělanou? To, paní inže
nýrko, záleželo asi na tom, jak vy
jste s nimi debatovala. Doma by si
přál mít každý klid, sporů a ště
kání, třeba i učeného, je všude dost.
Podle prof. Bláhy je neobyčejně dů
ležité, vyrůstá-li dítě v prostředí
lásky a míru.
„Tak co, Evičko, čím bys chtěla
být?“ tázal jsem se jednou čtyřle
tého děvčátka v známé rodině.
„Profesorkou,“ zněla hrdá odpověď.
„Hm, výborně, a co budeš dělat?“
„Učit děti. A taky mít děti.“ „A co
když se vdáš? Nebo když těch svých
dětí budeš mít více a starosti
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$ nimi?“ Rozpaky. Pak se Evička,
čtyřletá Evička, pokorně zatváří
a řekne s prstíčkem v pusince: ..No,
já —já bych, kdybych se vdala a
měla víc dětí, to bych nemohla být
profesorkou. Starala bych se o muže,
rodinu a domácnost.“ Ovšem, jen to
papouškuje tak, jak to slyší od
svého okolí. A tím okolím byla nej
krásnější rodina, jakou jsem v ži
votě poznal. Jen mi tak mimocho
dem připadlo, že od těch čtyřletých
Eviček s prstíčkem v pusince by se
mohlo přiučit hodně dnešních paní
inženýrek.
Podíl Církve na rozvoji vědy.
Nový ročník vatikánské měsíční
revue Ecclesia vychází v nové, zdo
konalené typografické ťípravě. Re
vue rozmnožila svoji dokumentární
obrazovou část, takže se opravdu
stává jednou z ne j krásnějších ev
ropských revuí. Také bohatství ob
sahové opravňuje zájem, který se
o revui Ecclesia jeví v celém světě.
V novém čísle, které právě vychází,
je článek, který ukazuje přesvědči
vě. jaký podíl má Církev na rozvoji
vědecké práce. Katolická Církev je
zakladatelkou universitního studia.
Založení každé university znamena
lo položení pevných základů k roz
machu kultury příslušného národa.
I dnes Církev pokračuje v tom svém
poslání. Při katolických universi
tách je 14 lékařských fakult. V ko
lika laboratořích pracují katoličtí
biologové. bakteriologové, biochemi
kové! Mezi nimi najdeme mnoho vě
deckých pracovníků z řádu bene
diktinského. Na prvním místě vědec
ké práce na katolických universi
tách jsou jesuité. Kromě university
v Beyrutu a Šanhaji spravují také
pět katolických universit ve Spoje
ných státech.
Také papežská Akademie věd se
proslavila především dvěma vědec
kými ústavy, observatoří a astrofysickou laboratoří ve Vatikáně a
papežským Etnologickým museem
v Lateráně. Oba ty ústavy jsou zná
my ve vědeckých kruzích světa svý
mi vědeckými publikacemi, které
mají mezinárodní okruh spolupra
covníků.

Mládí.

Stojíme za dveřmi pokoje, odkud
se ozývá hudba a hovor mladých lidí.
Ne, není to líbezná jazzová hudba,
jak si jistě myslíte, ale je to skvělé
dílo Antonína Dvořáka — Slovan
ský tanec. Zvukovka gramofonu se
již blíží ke středu desky. Nějaký
dívčí hlas si žádá jako příští kou
sek ještě jiný Slovanský tanec. Jiný
hlas mu odporuje a žádá Vyšehrad
z Mé vlasti. Třetí hlas uklidňuje:
„Abyste byly obě spokojeny, tak si
zahrajem nějaké koledy. Máme ně
kolik dní po vánocích a tak je to
ještě aktuální.“
A již se ozývá úvodní koleda Na
rodil se Kristus Pán. Ke gramofonu
se přidávají jiné hlasy. To mládež
radostně zpívá. Koleda se střídá
s koledou. Radost ze života je slyšet
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Josef Šlechta: Služba oltáře. Příručka pro ministranty. Vlastní náklad
v C. Budějovicích 1947, stran 89, neváz. 25 Kčs.
Autor nepodává jen návod k správnému ministrování, nýbrž snaží se
i poučit a vychovat služebníka oltáře, aby žil jako pravý áčastník Bo
žích tajemství a sloužil Bohu i čistým mravním životem.
Josef Marco) Svoboda: Z pole i z dláždění. Prózy. Vydalo slezské na
kladatelství Iskra Ad. Tománek v Opavě r. 1947. Stran 224, cena 55 Kčs,
75 Kčs.

Clen olomoucké Družiny liter, a umělecké a redaktor její Archy
shrnuje v této knížce svou povídkovou žeň za několik let a nazývá
ji prostince. jako prosté jsou jeho povídky. Ne že by byly bez umělec
kých nároků, ale jádro povídek je především v myšlence. Knížka je
určena širším vrstvám, zaujme však i studenty nejenom proto, že ně
kolik povídek se obírá krisemi studentů, nýbrž i proto, že Svoboda vy
pravuje obratně, že má živou účast s trpícími postavami svých příhod,
že jemnou rukou odkrývá jejich nedostatky a ukazuje jim cestu a že
konečně jeho jazyk je čistý, jeho výraz sporý a účinný. Je těch povídek
celkem čtrnáct. Některé z nich jsou laděny idylicky, alespoň svým zá
věrem. většina však sleduje bludné cesty moderních lidí, hlavně mlaných. Jediná z nich Kdo to byl? rozvádí s epickou šíří příběh i vnějš
kově napínavý.
V.

Nový Zákon. Sýkorův překlad v revisi Hejčlově k tisku upravil, roz
členil. úvody a poznámky opatřil Dr Rudolf Col. Velehrad v Olomouci
t947. Stran 800, váz. 60 Kčs.
Že Sýkorův překlad potřebuje revise, se pociťovalo již dávno. Proti
první úpravě Ilejčlově zasáhl Col do textu Sýkorova mnohem pronika
věji zvláště v apoštolských listech, takže jeho úpravu lze pokládat za
nový a samostatný překlad. Doprovodné poznámky Colovy se omezují
na nej nutnější míru, jsou jasné a odpovídají nynějšímu stavu biblické
vědy. Nemalá přednost knihy je v praktickém rozčlenění kapitol, jež
umožňuje čtenáři snadnou a rychlou orientaci. Dobrý papír, úhledný
tisk, bohatý rejstřík věcný, nízká cena jsou další přednosti, které
knihu doporučují. V knihovně katolického studenta by měla být na
prvním místě, neboť jak Jeroným říká, neznalost Písma je neznalost
Krista.
František Křelina: Můj otec kapitán. Nakl. Vyšehrad v Praze 1947,
stran 450, brož. 112 Kčs.
„Románem dívčího mládí“ nazval svou rozlehlou prózu z let 1943—1946
František Křelina. 14—161etá studentka Vlasta, dcera kapitána Ondráše,
zatčeného a popraveného za okupace, žije nejdříve v Olomouci ve
vzpomínkách na své dětství, strávené s otcem v Humenném, a když
po smrti otcově je adoptována strýcem Kubiasem, je i v Praze na
trvalo poznamenána smrtí otcovou, takže není divu. že pro neprospěch
v němčině je vyloučena z kvarty a dostane se k sedlákovi Holoubkovi
v Konicích u Turnova. Teprve tam se ukáže věrnou dcerou svého otce,
když jde o pronásledování podezřelých lidí, zvláště kapitána Danielovského z.Turnova v roce 1943. Tu se naskytla Křelinovi řada příběhů té
měř detektivních, v nichž dává své hrdince Vlastě důležitou roli; i klis
ničce Holoubkově, vždyť Vlasta v ní vytušila koně svého otce, klisnu
Orgit, na níž utekl kapitán Ondráš v r. 1939 z hodonínské posádky.
Románem je toto Křelinovo dílo ovšem jen a jen stylisací válečných
příběhů, zpoetisováním několika let Vlastina mládí, jemuž vtiskl autor
ráz až příliš fantastický. Dílo trpí přílišnou roztříštěností, nejednotným
zpracováním, bezpochyby zaviněným tím. že autor si při chvatném zpra
cování zápisového materiálu válečného z Turnovská neuvědomoval dosti
intensivně jiný aspekt, s jakým pořizoval poslední revisi díla v roce
1947 proti tomu, jaký měl, když události za války prožíval. Proti roz
vláčným pasážím prvé poloviny díla však vynikají skvěle i slohovou
úsporností závěrečné stránky intermezza třetího krvavého. Jako v Káni!
Dobré víno nakonec!
Jana
Zdeněk Rotrekl: Pergameny. Básně. Vydal Karel Kryl v Kroměříži
jako IX. svazek edice Varietas. 66 stran za 45 Kčs.
Než si pročtete tyto verše Rotreklovy, uvědomíte si, že pergameny
jsou jednak vzácné staré listiny, jednak suché nevydělané kůže oby
čejně oslí, ovčí, kozí nebo telecí, jak vás může poučit každý slovník.
Když si verše pročtete, přesvědčíte se, že si autor pavděpodobně uvědo
moval velmi kriticky bohatost a vzácnost materiálu, který ukládá do
této knížky, ale současně i jeho nevvdělanost, syrovost a nezpracovanost, slabou zatím vládu slova. Pocit Boží přítomnosti, myšlenka o stru
nách věcí, ptáčníku slov, „žilobití hlín a vod“, nebi a peklu v nás, o vůli,
která v nás črtá slova, o hřbitovech splnění, o muži a ženě, kteří se

mtkávají dychtiví „zvědět báje svých rodů", o tělu zvonu, slavnosti odetu, úzkosti žní, to jsou myšlenky velmi plodné a některé z nich do
konce vlastní, osobité, ale to je též vše, co čtenář z knížky má, na
autoru bylo, zprostředkovat to všecko čtenáři, to není úkol kritikův!
Jana
Josef Jelen: Hodina žízně. Básně. Nakl. Emil Kosnar v Plzni r. 1947.
66 stran, 50 Kčs.
Dobré znamení: Josef Jelen netrpí velikášstvím, netrpí planými gesty,
naopak, je si pokorně vědom odpovědnosti a ceny každého života pro
celek, zvláště hluboce pociťuje smysl básníkův. Myslím, že právě proto
se mu podařilo vyjádřiti v „Básníkově lásce*“ a v „Předjaří“ prostě
čistým lyrismem smysl práce a smysl lidské touhy a jinde zcela oso
bitou myšlenkou, méně již tvarem (v „Královně míru“) smysl našeho
osvobození právě v máji, měsíci mariánském! Bylo to vyslyšení proseb,
jež se ještě několikrát ozvou v „Chorálu“ a v „La Salettě“. Nových vý
bojů obrazových v této knížce sice není, ale vzory, které bezpo
chyby zatím formovaly Jelenovu práci, jsou čestné: Dyk. Durych,
Křička a Seifert, zvláště vlivy tohoto posledního se mohou osobitě projeviti u Jelena v budoucnosti. Ale co Eisenreichovy kresby uvnitř? Jsou
pěkné, ale verše ti nepřibližují, jak by mělo být jejich posláním!
1 obálce by jednoduchost svědčila více!
Jana

I. R. Malá: Tajemná píseň. Nakl. Vyšehrad v Praze r. 1947, 5, vyd„
356 stran, 108 Kčs.
Až příliš mnoho meditací o umění a životě na román (třebaže jde
o osud umělce) a trochu málo pro všetečné čtenáře, kteří by chtěli ještě
více sledovati přerod čiperného Františka Kaliny v sensitivního stu
denta, lehce podléhajícího plavým vlasům a lichotivým pohledům dívek,
v umělce, ohrožujícího se Itálií! Co je tou tajemnou písní autorčinou?
Především život, a to život každého z nás. Hrdina František, jemuž dává
spisovatelka podle jeho záliby i povahy jméno Farniente (flákač —
v pěkném slova smvslu), jest jen jedním případem našich osudů, ta
jemně se vzájemně křížících a rozcházejících.
Po druhé je tou tajemnou písní radostné poselství, k němuž se pro
trpěl svým přemyšlením o smyslu života a umělecké tvorby a kier« mu
v plné radosti porozuměl v Itálii zásluhou přítele Quidona: ..Vždycky
se radujte, bez ustání se modlete, ve všem díky čiňte, neboť je to vůle
Boží v Kristu Ježíši o nás všech...“
Malíř František Kalina, v šedesáti letech oslavovaný, ale zpokornělý
mistr, je I. R. Malou až příliš hýčkán, až příliš milován! Kde jsou všecky
ženy, s nimiž se setkal, a kde zůstala jeho žena Julie? Jeví se vám po
Ířečtení celého díla Františkovou popelkou, i se svou dcerou Jenkou.
eště vzpomenete na Františkova otce a samozřejmě na Quidona. na
tohoto především, neboť pomáhal chápati Františkovi život jako službu
Bohu (vstoupil do řádu sv. Benedikta a přijal heslo: ut in omnibus
glorificetur Dcus).
Krásným ethosem vyznívá tato kniha, co více o ní říci? Že I. R. Malá
miluje metaforu a že jazykovou čistotou by mohla být vzorem mnohým
spisovatelům z profese?
Jana

Silvestr M. Braito O P.: Podstata křesťanství. Živé synovství Boží.
Boh. Rupp, Praha 1947, stran 112, neváz. 52 Kčs.
Křesťanství není ani pouhá nauka ani pouhá mravnost; podstata
křesťanství je mystérium Vtělení: Kristus se stal synem člověka, aby
chom v něm a skrze něho se mohli stát syny Božími. To je ústřední
myšlenka Braitovy nové knihy, která je praktickým doplňkem jeho
velkého traktátu o Církvi. Jsou v ní uloženy výtěžky a zkušenosti
z exercicií. konferencí a debat a vůbec horlivého autorova úsilí o zživotnění křesťanských pravd, které se stávají v plném smyslu pravdami
teprve když se promění v čin. Proto Braito se nehodlá líbit duším, které
by chtěly jen okoušet krás křesťanství a diletantský se zajímat o mysti
ku, nýbrž střízlivě a v duchu svátého Tomáše zdůrazňuje smysl a
závaznost křesťanství ve zkouškách a pracích všedního dne. Nabádavý
a naléhavý tón jednotlivých kapitol je dán jejich původem a zamě
řením.
D. P.

Helena Salichová: Ze starých časů. Kronika slezského kraje. S dřevo
ryty II. Salichové vydalo nakl. Vyšehrad v Praze r. 1947. Stran 460,
brož. 168 Kčs.
Poctivá, krásná kniha — v textu i v sugestivních hojných dřevorytech!
Kdo má rád tklivost vzpomínek, kdo miluje svůj rodný kraj a lid,
t'eho rázovitou řeč a mrav, ten si zamiluje tuto nevtíravou bohatou
:nihu H. Salichové! A kdo ho nemiluje? Nikdo! Zvláště lid slezský
najde tu věrné své zrcadlo. Stará Hana, prostinká autorčina chůva,

z mladých hrdel. Pak se mezi vá
noční koledy vplétají národní písně.
V nich se jasně projevuje svěžest
a síla mládí.
Přestali zpívat a radí se ještě, co
budou dělat zítra odpoledne. Ná
vrhů je dost. Bude neděle, všichni
mají volno. Nemohou se rychle roz
hodnout a zdá se, že pospíchají
domů. Někdo praví: „Rozmyslete si
to doma a zítra se dohodneme v kos
tele na velké. A teď už pojďte.
Rek’ jsem, že budu v sedm doma a
už je půl!“
'lak vida, přece jen je ještě
v mládeži dost těch, které nezka
zila doba. Těch, kteří nezaměnili
krásu národní písně za laciné šlág
ry, vyráběné na běžícím pásu a
kostel za kavárny a taneční sály.
Evžen K.

dwídáiM ta
Admirál se vrátil do kláštera.

Slavný admirál francouzského loď
stva Georges Thierry d'Argenlieu
svlékl admirálskou uniformu a
oblékl po sedmi letech opět řeholní
roucho bosých karmelitánů. stal se
prostým bratrem Aloisem. Do řádu
vstoupil již v roce 1920 po předcho
zí vojenské dráze. V roce 1932 stal
se provinciálcm. V druhé světové
válce, jako záložní důstojník, na
stoupil vojenskou službu a ve své
úspěšné vojenské činnosti dosáhl
hodnosti admirála francouzského
loďstva a přijal úřad vedoucího ko
misaře v Indočíně. Po skončení vál
ky odebral se do Vatikánu, kde sv.
Otci odevzdal všechna vyznamenání
a hodnosti, jichž se mu dostalo a
jako skromný řeholník vrátil se do
kláštera.
Výzdoba velechrámu svátého Víta
se doplňuje.
Ihned po skončení války byly opět
zahájeny práce na vnitřní výzdobě
velechrámu svátého Víta. Četné
umělecké sochy a náhrobky se po
malu navracely z úschoven Národní
galerie, aby opět zaujaly původní
určené místo. Chrám již zase září
stříbrnými sochami a náhrobky,
vrátila se i vzácná řezbářská práce
gotické Madony, kolorované gotické
reliéfy, Parléřův svátý Václav, ro
mánský relikviář z oltáře v kapli
svaté Anny, gotický Veraikon z kap
le svátého Kříže, Brandlův obraz
Křest Kristův a četné jiné staré pa
mátky. Mnohé z nich úschovou znač
ně utrpěly, ač jim byla věnována
všemožná péče. Musely proto býti
znovu opravovány, aby zůstaly co
nejdéle zachovány k ozdobě chrámu.
Také práce na nových uměleckých
dílech předních sochařů a malířů,
přerušená okupací, značně pokraču
je. Akademický sochař L. Kofránek
tvoří pro západní průčelí chrámu

179

sochu prvého arcibiskupa pražské
ho Arnošta z Pardubic, prof. K. Po
korný sochu pro jižní portál, prof.
J. Horejc reliefy emblemů měsíců
pro mříž, prof. Johnová pracuje na
dokončení majolikového „Českého
Betlema“.
Podle výroční zprávy Jednoty pro
dostavění hlav, chrámu sv. Víta na
Hradě Pražském bylo vydáno na
stavbu chrámu v r. 1946 přes 639.000
Kčs. Obnovovací práce i doplňování
vnitřní výzdoby chrámu je značně
zdržováno, neboť značná část jmění
Jednoty je na vázaných vkladech.

Jirsíkův rok 1948.
Rok 1948 přináší několik výročí
jirsíkovských; 19. června uplyne 150
let od narození tohoto českobudějo
vického biskupa, 23. února 65 let od
jeho smrti a ve dnech svatováclav
ských tomu bude 80 let, co založil
v Českých Budějovicích první české
gymnasium. Dnešní Jirsíkův nástup
ce na biskupském stolci Dr Josef
Hlouch se již ujal iniciativy a při
pravuje rozsáhlé Jirsíkovy slavnosti,
rozvržené na několik měsíců. Lze
právem doufat, že se oslavy stanou
věcí celonárodní a že památku Jirsíkovu uctí jak úřady státní, tak i
složky kulturní. Třebaže r. 1948 má
již přemíru jubileí, přece si význam
Jirsíkův zasluhuje, aby jeho oslavy
přesáhly ráz regionální. — Nový
vědecký životopis biskupa Jirsíka
vyjde v brněnské knihovně Církev
a vlast z péra docenta pražské fa
kulty theologické historika ThDr
Jaroslava Kadlece.
Obnova de Vinciho „Poslední
večeře“.
Někdejší refektář dominikánské
ho konventu u kostela S. Maria delle
Grazie v Miláně není dosud přístup
ný obecenstvu, ježto obnovovací
práce neisou ještě skončeny. Jsou
však pochybnosti, zda bude možno
vrátiti původní vzhled slavnému dílu
Leonarda da Vinciho „Poslední ve
čeře Páně“. Neboť dosud se odbor
níkům. kteří na restauraci slavné
fresky pracují, nepodařilo napravit
špatný stav malby a dosavadní re
staurace nedovedly „Poslední večeři
Páně“ vrátit bývalou krásu. Zdá se
proto, že i tentokrát bude nutno po
sečkat delší čas. než malba dostane
opět ono tónové zabarvení, jaké
měla původně.

Křesťan a biologie.
Slavný pařížský kazatel P. Riquet.
jehož postní promluvy, pronesené
v pařížském chrámu Notre Dame,
vzbudily již loni zasloužený ohlas,
doplní letos svá postní kázání pro
mluvami. v nichž obrací pozornost
křesťanů k problémům neméně zá
važným. Zatím co loni věnoval svá
kázání stanovisku křesťana k hmot
ným statkům a penězům, dokazuje
ve svých letošních promluvách, že
je možný soulad mezi evangeliem a
podstatnými objevy soudobé bio
logie.
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nebyla sice dotčena politickou a kulturní problematikou Slezska jako
celku, ale v dovedné obětavé úpravě H. Salichové i její upřímné vy
právění, hned rozmarné, hned tklivé, stalo se v této kronice obrazem
slezského života od josefinismu až po naše časy. Poměry poddanské
před rokem 1848 a změny po něm, vystěhovalectví i lpění na zděděné
půdě, zprůmyslovnění kraje na Ostravsku a Opavsku, co je to ve vzpo
mínce osmdesátileté prosté stařeny? Stará Hana prožívá v něžné elegii
svůj panenský život, věnčený stále svěžím věnečkem rozmarýnovým a
její vzpomínky, zalétající až do nej útlejšího dětství, mají půvab roz
kvetlé louky — jistě nejvíce zásluhou H. Salichové.
Jana
Sigrid Undsetová: Věrná manželka. Z norštiny přeložila Jiřina Vrtišová. Ve 5. vydání vydalo nakl. Vyšehrad r. 1947. Brož. 120 Kčs.
Úžasný vypravěčský talent, i když řeknete třeba s troškou ironie, že
to u žen není obdivuhodné. Ale Sigrid Undsetová je při tom přemýšlivá,
až příliš přemýšlivá, a to je i u mužů ctnost vzácná. Den trofaste hustru!
Věrná manželka? Nebyla tak Natalie Nordgaardová věrná, leda věr
nější než její muž Sigurd, o němž rozpřádá v tomto románě Undsetová
historii jejich bezdětné lásky, vzájemného odcizování a opětného sblí
žení. A opět je to jako často u spisovatelky dítě, které je sblíží, i když
dítě cizí, či děti dvě.
Pěkně Undsetová o manželství vypravuje, ale příliš konstruované;
vzornou manželkou není tu Natalie a vzorným manželem není tu ani
Sigurd, vždyť v čem spočívá manželská věrnost, jen ve věrnosti du
ševní? Je, abych užil výrazu našeho Josefa Hory, láska tělesná jen
dechem na skle, který se kdykoli objeví a kdykoli zmizí jako sen?
Nikoli. Je to skutečnost nejskutečnější, skutečnost krásná a často ne
milosrdná, spalující. A to tu schází! A to je snad v tomto románě
největším půvabem pro čtenáře, protože člověka více vábí stín než
světlo.
Jana

Franz Werfel: Píseň o Bernadettě. Román. Nakl. Vyšehrad v Praze.
Vyd. 2. Z německého originálu přeložila Jitka Fučíková. Stran 544.
brož. 150 Kčs.
Již skutečnost, že román Franze Werfla „Píseň o Bernadettě“ byl
z původního německého znění přeložen do mnoha jazyků celého světa,
že byl zfilmován, a pro nás i to, že české časopisy přinášejí doposud
zprávy o jeho prvních dvou vydáních, když jest rozprodáváno již vy
dání třetí — a určitě jich bude nejméně dvakrát tolik — to všecko
svědčí, že jde o dílo pozoruhodně. Ať přistoupíte k Werflovu dítu třeba
s předsudkem o židovské vypočítavosti a šikovnosti obchodní nebo ne,
jste po přečtení tohoto nejhodnotnějšího díla českého Žida okouzleni.
Zazpívati píseň na motiv tolikrát v literatuře i francouzské zneuctěný a
zazpívati ji tak nádherně, jak to učinil Franz Werfel, vnuká vám
myšlenku, že tento tragický český běženec byl přímo v Lurdech, na
křižovatce nebes a země, jak je na jednom místě nazývá, vyvolen
Bohem, aby se stal prostředníkem slavného poselství mariánského.
Lurdská paní, Neposkvrněné Početí! Čiňte pokání, čiňte pokání! Tolik
světla, tolik milosti, tolik zázraků! Co je proti tomu všecka krása světa,
pachtění za slávou, všecko bohatství a požitky! Snad ani nechtěl, ale
dílem o chudobné Bernadettě Werfel ukázal, jak jsou cesty Boží ne
vyzpytatelné, jak nikdo nevíme, kdy, kde a jak se i v nás náhle projeví,
jak se i my můžeme státi nástrojem milosti. Bernadetta Soubirousová
byla povýšena z hrobu neverského až na oltář. O té cestě zazpíval píseň
vyvolený žid, ne křesťan. Není v tom nebeský záměr? Bůh je jediný!
Jaroslav Vrána.

Jaroslav Durych: Cesta svátého Vojtěcha. Vyšehrad v Praze 1947,
stran 98, neváz. 45 Kčs.
Postava svátého Vojtěcha byla předmětem Durychovy úcty a umělec
kého zájmu od počátku jeho tvůrčí činnosti, kdy psal do Lidových listů
úvahy o ideji svatovojtěšské a kdy vytvořil dramatický triptych Svatý
Vojtěch. K námětu se vrátil Durych v roce 1939 a napsal kronikářsky
prostý, avšak hluboce prožitý příběh svátého mučedníka uloživ si kázeň
a výrazové omezení, jež však nezakrývá, nýbrž spíše zvýrazňuje jeho
slovesné mistrovství. Taková kniha se nemůže minout zamýšleným cí
lem: připravit duši k přijetí milosti, jež je působivější než každé lidské
slovo.
D. P.

Otto Walter: Pius XII. Život a osobnost. Přeložil Jan Zahradníček.
Akord v Brně 1947, stran 256, neváz. 96 Kčs.
Kniha Waltrova není životopis v obvyklém slova smyslu: spíše soubor
interviewů, črt. citátů a charakteristik stmelených v pestrý sjed živého
vypravování. Ten způsob podání není chybou, uvážíme-li, že respekt
k papežské důstojnosti a k osobnosti Pia XII. nedovolují nahlížet do
skrytých záhybů srdce, avšak připouští, aby ta osobnost byla pozoro
vána v rozmanitých odlescích svého postavení a své činnosti. Není to
prostě práce historická, ale spíše bezprostřední dokumentace nesená
křídly současnosti. Odtud její aktuálnost a životnost.
D. P.

PRVNÍ VIZOVICKÁ
Rosteme, a nacházíme
stále větší obliby
v řadách spotřebitelů,
neboť naší nejlepší
reklamou je dlouholetá
poctivá služba členům.

PÁLENICE

KARLA SINGRA

BUDOUCNOST
ústředí Prostějov

Vojtěch Baklík

Založeno 1812

Výroba cukrovinek

a trvalého pečivá

K. ROBEK

destilace lihovin a likérů
výroba ovocných šťáv

provozní správce J. VESELÝ

Ostrava

Vizovice

Knihtiskárna • nakladatelství

Ant. Málek
- '

VIZOVICE

X

tovární výroba
koženého

PETR SOLFRONK
zboží

Prostějov

Prostějov

Telefon 501

Vydali jsme tyto hodnotné knihy
pro mládež :
Elpl Eduard:
Z království Krakonošova
Simon Josef:
Na strání v podlesí
Kubeš R.:
Kvik pluje na jih
Němeček L.:
Frantík letí do světa
Němeček L.:
Co hlavní stan nehlásil
Flieglová M.:
Mařenka
Dvorecká J.:
Život nezklame

Používejte služeb

váz. Kčs 140.—

Moravskoslezských záložen

váz. Kčs 180.—

a raiffeisenek
sdružených v Peněžním ústředí ze
mědělských družstev pro Moravu
a Slezsko v Brně s pobočkou
v Opavě.

váz. Kčs 90.—
váz. Kčs 150.—

váz. Kčs 110.—
váz. Kčs 93.—

Záložny a raiffeisenky najdete v každém městě
a skoro na každé vesnici. Tyto lidové peněžní
ústavy dopomohly moravskoslezskému zeměděl
ství, živnostem i obchodu k hospodářské samo
statnosti a slouží dále dobře peněžním a hospo
dářským zájmům nejširších vrstev moravsko
slezského obyvatelstva.

váz. Kčs 134.—

U všech řádných knihkupců.

FRANT. ČERNOVSKV
nakladatelství B R N O - Vranovská 3

Obslouží dobře i Vás v každém ohledu.

fel. 16.663

Jana Straková

Kostelní okna v každém provedení
dodává

výroba deštníků

JAN

ŘÍHA

umělé a staveb, sklenářství

/

BRNO

BRNO, Koněvova 3 (Vídeňská)

Bratislavská 26 - 28

Telefon 13.589

Telefon 19.853

- --

----

-

— -- —

/

Speciální závod

Hospodářské družstvo

pro PREISOVY krytiny

Štěpán Dob rovolný

zapsané spol. s ručením obmezeným

BRNO, Červený kopec 628

v Hranicích

Telefon 10.655
*

*

\

kx

*

Průmysl papírových výrobků
R. DLuhý a spol.

_ _

/

V\V

Brno, Vranovská 18 - Továrna Brno, Husovská 4. - TeL 11.799

/
..................................................................................................................................

.............................................................................................................. ............. —

TEXTILIA akc. spol.

Crhák Jan
---------------------------------------------------- ,

řezník a uzenář
-----------------------------------------------

továrna na plyše, krymry
a textilní zboží

B ansko
Tř. Dr Beneše 36

•

l

Jihlava - telefon 245

\

Zadáno J. S.

•
t

’

. •

.

»

<

FRANT LUSKAČ

Pro£DrRudolf c°i:

nový zákon
N e j n o v e j š í překlad

z
v .
z
z
zamecnictvi a vvroba sporáku

Obdržíte v knihkupectví

A. MARTINKOVA
Slapanice, Nádražní 34

BRNO - ČESKÁ UL. 14

—
i

i

t

.

-w

**•

.

,

.

SPRÁVA LESU KOSTELEC

i<
*

I .

•

*

%

4

Ředitelství statků a lesů
Velké Meziříčí - Morava
Zadáno O. Zlín

____

ZERÁK a synové
továrna nábytku
ROUSÍNOV

—-- 7/

Telefon číslo 76

Prodejna

Hradec Králové - Telefon číslo 499

BOHUMIL KREJČÍ

jan Skoták

tovární výroba kožených oděvů
_ kobchod smíšeným zbožím a lahůdkami

BRNO, Bašty 6

Telefon 11616

%

.

F. ŘEZÁČ a spol.
továrna na pánské, dámské i dětské oděvy

’
■ ■
Blansko - Tel. 15

Arnošt Macků
vodovod v - ústřední topeni

Prostějov
Blansko
•-------------------------------------------------------

Cesta k mode
cesta k Navrátilovi
Prostějov

Václav Vychodil
obchod dřívím - parní pila
Prostějov

BARVÍC a NOVOTNÝ • k nihkupeei.i

BRNO

Jan Ivoňák

t

speciální výroba obývacích pokojů

Tomáš Chládek
strojní zámečnictví

•
Rousínov č. 246 - tel. 97

ROUSÍNOV

Výroba cementového zboží
a umělého kamene

VÝROBA OBÝVACÍCH POKOJŮ
*

f

.

X.

’

EmílT«^«

tmil loman

JULIUS KOUDELKA

________________

STOLAHSTVl

Rousínov - Vázaný

Rousínov čís. 234

X

Václav Nohel a synové

p 'J

Gabriel Nohel

výroba a sklad nábytku
pásové brousící stroje
Rousínov - Slavíkovice
Telefon číslo 51

výroba
I

Nábytku

Rousínov

Qfto Hofmann a spol.
t

X

LcV PoSpiSÍl

továrna na nábytek

Rousínov

Rousínov

I

Fr. Černohorský

Osvald Kokorský

€

,

•

.

I

*

*

f

textilní závod

nábytkové truhlářství
•

C

,

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Rousínov - Morava

v Rousínově-

/

Výroba kvalitního nábytku

Lékárna „U Marie Pomocné“

•

•

V. Dvořáček

PhMr Raimund Hlavatý

Rousínov 134 - tel. 63

Rousínov

Výroba a sklad nábytku

Výroba a sklad nábytku

• Jaroslav Novák
Rousínov 125

Oldřich Švec
Rousínov 24

byt telefon 34

—

dílny telefon 74

/

Martin Komůrka

Bohuš Ričánek
f

výroba nábytku

Rousínov - tel. 73
•

cukrárna
\

Rousínov
* fJ

Schola can tor um.
Znáte chlapce 9—10 let starého,
který rád zpívá a má dobrý sluch?
Doporučte jej do pražské Scholy
cantorum. kde se dobře vzdělá
v hudbě a bude studovat na střední
škole, vyroste v dobrém katolickém
prostředí i pozná daleký svět. Škol
né s veškerým zaopatřením je 1000
Kčs měsíčně, nemajetný, nadaný
může dostat stipendium.
Žadatel musí se podrobit přijímací
zkoušce, ke které se může dostavit
buď do Bratislavy, Brna, Olomouce,
Uh. Brodu, Hradce Králové, Plzně,
Ces. Budějovic, nejraději však do
Prahy, přímo do Scholy cantorum,
Praha I, Karlova 2. V případě při
jetí může nastoupit 1. dubna 1948.
Prospekty a informace si vyžádejte
přímo ve Schole cantorum, Praha I,
Karlova 2.

Soukromé dopisy neuveřejňujeme. (J. Z.) Z poslední zásilky se Vám žádná
výrazově nepodařila. (Jarka.) Poslední prózu neuveřejníme, jen báseň. (L. K.)
Jen se čiňte v Sušici, a více dopředu než zpět! (J. V.) Výrazově je nejlepší
„Řeknou ti“, potom „Rada“. (J. Z.) Touhu po absolutnu byste určitě vyjádřil
lépe prózou! (—sid.) Obrázek je příliš primitivní. (L. J.) Nadějná pro pointu
na konci! Více rytmické a rýmové kázně! (J. Š.) Vzpomínky si střádejte na
stáří. (L. D.) Vernaerenova báseň ve Vašem překladě je vítána. Z původních
otiskneme později ..Báseň". (P. K.) Jste příliš volný a neukázněný — i při
pravopise. (M. Š.) Z prózy prvou část. Správně, nevzdát se a cvičit! (L. 1L)
Modlitba je pěkná, zvláště její konec! (Z. Š.) Nejdříve otiskneme ..Báseň*.
(Mario.) Zážitek jste zpracovala nevhodně. (J. B.) Výrazové prostředky \aše
jsou doposud slabé. (lna.) Jste neustálený, v básni ..Dvě" několikanásobně
závislý na různých vzorech, v ostatních příliš schematický. (A. C) Prózu uve
řejňujeme upravenou. (A. S.)
J- V.

Kardinálské kolegium.
Na počátku r. 1948 tvoří kardinálský sbor 61 kardinálů, z nichž je
pouze 24 Italů; 37 kardinálů je neitalské národnosti. Z těch pak je
6 Francouzů, 4 z USA, 3 z Německa,
3 ze Španělska, po dvou z Portugal
ska, Polska, Nizozemí, Argentiny a
Brazílie. Po jednom kardinálu mají:
Belgie, Kanada, Austrálie, Chile,
Kuba, Peru, Anglie, Maďarsko, Ra
kousko a Čína. Kolují stále dohady,
zda a kdy bude doplněn sbor na
obvyklých 70 členů. I když součas
ný zdravotní stav svátého Otce ne
vzbuzuje obav, přece se vyskytuje
otázka, kdo asi při převaze neitalských kardinálů by se stal jeho ná
stupcem.
Obraz Církve podle Papežské
ročenky.
Podle vydané Papežské ročenky
má Církev k 31. prosinci 1947 kromě
61 kardinálů 14 patriarchů, 257 me
tropolitů, 58 sídelních arcibiskupů a
1062 sídelních biskupů. Kromě toho 1
je ještě 1639 arcibiskupských a bi i
skupských titulů, propůjčených pre
látům, af již působí u papežské ku !
rie nebo mimo ni, či jsou apoštol !
skými vikáři. Církev má dále 53
prelatury a opatství nullius (bezpro
středně podřízeny apoštolskému
Stolci) a 12 apoštol, administratur
ad nutum SS (jako na př. u nás
v Trnavě). Dále je 13 prelátů vý
chodního obřadu, kteří mají vlastní
jurisdikci osobní a teritoriální a 228
apoštolských vikářů; k nim přistu
puje 12 misií a obvodů sui juris.
Od nastoupení Pia XII. bylo zří
zeno 47 nových arcibiskupských a
biskupských sídel. 12 biskupství
bylo povýšeno na arcibiskupství, 20
apoštolských vikariátů na sídelní
arcibiskupství. 4 apoštolské prefektury se staly sídelními biskupstvími. I

Chrám sv. Markéty na Břevnově
Dále vzniklo 5 nových opatství a
prelatur nullius a 26 nových apoštol
basilikou minor.
ských vikariátů. 19 apoštolských
prefektur bylo povýšeno na apoštol
Podle zprávy z Říma povýšil sv.
ské vikariáty, 6 apoštolských pre
Otec opatský chrám sv. Markéty na
fektur na apoštolské vikariáty se
Břevnově na basiliku minor. Tím
změnou jména. Třicet apoštolských
povýšením stává se chrám sv. Mar
prefektur bylo nově zřízeno a 5 mi
kety jedinou basilikou tohoto druhu
sií povýšeno na prefektury.
v Praze a řadí se k slavným basili
Apoštolský Stolec je zastoupen
kám na Sv. Hoře, ve Staré Bolesla
u 42 národů nuncii nebo internuncii
ve. na Sv. Hostýne, na Velehradě a
— tedy o dva více než loni. Apoštol- , v Bohosudově. Tím povýšením zdů
ských delegátů, kteří nemají cnarak. | raznil sv. Otec význam benediktin
ter diplomatů, je 23, t. j. o 2 více
ského řádu pro český náboženský a
než loni, neboť byly zřízeny dvě
kulturní život. Důležitost té slovan
nové delegatury v Arábii a Indoné
ské kongregace je zdůrazněna také
sii. Podle ročenky je u Sv. Stolice
tím, že k povýšení chrámu sv. Mar
diplomaticky zastoupeno 44 států.
kéty na Břevnově dochází v jubi
lejním roce sv. Benedikta a sv. Voj
těcha.
Statut Jerusalemského státu
vypracován.
Obrázek z Říma.
Prvním následkem rozdělení Pa
lestiny v arabský a židovský stát je
Italové jsou milí srdeční lidé, až
dokončení statutu Jerusalema, podle
dětinští. Jejich země je katolická,
kterého má být Svaté město zařaze
není tam jiných vyznání. V neděli
no mezi autonomní státy. Návrh,
je v římských kostelích živo. Jednak
který je obsažen v 45. článku a
poněvadž jsou plné, každou chvíli je
o němž rozhodovala 18. t. m. důvěr
nějaká mše sv., hodně věřících u sv.
ná porada, prohlašuje město Jerusa
zpovědi a sv. přijímání, a to i mladí
lem za „Corpus separatum“ pod
lidé. V oktávě sv. Tří králů bylo
správou SN. Při porušení integrity
pontifikální požehnání, které měl
městského území má být zmocněna
sám přednosta kongregace De pro
bezpečnostní rada k okamžitému zá
paganda fide (pro šíření víry) —
kroku. Jerusalem bude úplně zba
kardinál. Asistovali mu bohoslovci
ven vojska. K udržení právního sta
z Propagandy. Byl to roztomilý
vu a pořádku bude mít guvernér
obrázek. lak kadidlo v čele průvo
k disposici policejní oddíly, jež ne
du nesl jeden černoch, za ním akosmí mít ve svých řadách žádného
U té se svíčkami — Japonci, za nimi
arabského nebo židovského příslušČíňané, Filipiňané, Egypťané a Mon
nika. Úřad guvernéra potrvá tři
golové.
řoky. V čele města bude — vedle
guvernéra — zákonodárný sbor,
Švýcaři pro sportovní klid v neděli.
ustavený na základě svobodných
voleb. V záležitostech přistěhovalců
Ve Švýcarsku se šíří hnutí, které
rozhoduje sám guvernér. Oficiální
žádá,
aby podle zavedeného zvyku
řečí je arabština a hebrejština, při
v Anglii také ve Švýcarsku byly
pouští se také francouzština a an
všechny sportovní slavnosti, závody
gličtina. Hospodářsky se bude Jeru
salem včleňovat do palestinské unie, . a zápasy přeneseny na sobotní od
bude však mít vlastní centrální ban
poledne. Hnutí dnes již získává
ku a finance.
půdu nejen ve Sv. Havlu, kde se
kladně pro ně vyslovili katolíci,
Barevný film ve službě misií.
evangelíci i starokatolíci, ale také
v Bernu. Požaduje se zavedení an
Apoštolský vikář na Labradoru
glické soboty, která by umožnila
Msgre Lionel Scheffer pořídil za své
přenesení sportovních podniků na
visitační cesty dva tisíce metrů ba
sobotní odpoledne. Městská rada
revného filmu, který má sloužit jako
vhodná pomůcka na misijních ško
v Bernu připravuje pro jarní lidové
hlasování předlohu, která by umož
lách. Film bude také předveden na
nila opravdové svěcení neděle.
kanadské universitě.

Dar dílu katolické obnovy

/Hučte a bude otevřeno« — touto větou se obrátil J. E. njdp. Msgre Dr J. Bera n, arci
biskup pražský a primas český, jako předseda Ústředí Katolické akce, ve své výzvě jménem
všech njdp. biskupů na věřící o hmotnou pomoc ve prospěch Ústředí Katolické akce.
Je nutné, aby Kristovy pravdy obrodily život veřejný i soukromý. Kvasem, který tuto obrodu
má provést, jest Katolická akce. Podejte jí svou ruku, je to vaše povinnost, jste katolíci.

Četné dary bianco složenkami na č. 61.400 a název účtu Arcibiskupská konsistoř: účet Ústředí
Katolické akce. Praha-I)ejvice. nechť přinesou zdárnou ozvěnu výzvy a prosby njdp. ordinářům a hmotnou pomoc pro Katolickou akci.

Hmotná pomoc nechť je však dovršena účastí všech laiků dobré vůle na tomto prozřetelnosfním volání papežů poslední doby — účastí v Katolické akci.

Ješté hodné čtenářů nepochopilo naši práci a neposlalo předplatné.

olinu moderní záclonové soupravy

Wösten nerezavějící ocelové stavební kování
K doslání ve-všech odborných obchodech.

Vyrábí:

Pazderka - Železářský průmysl a. s.
Vyškov na Moravě

