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VÝCHOVNÝ ČASOPIS
PRO KATOLICKOU STUDUJÍCÍ MLÁDEŽ

VÝCHOVNÝ ČASOPIS PRO KATOLICKOU STUDUJÍCÍ MLÁDEŽ
Vychází měsíčně kromě škol
ních prázdnin. Studentská cena
čísla: 5 Kčs, předplatné 50 Kčs
včetně poštovného, jinak 6 Kčs,
roční předplatné 60 Kčs včet
ně poštovného. Kdo si pone
chá jedno číslo, je považován
za stálého odběratele ÚSVITU
b je povinen předplatné včas
zaplatit.
Řídí: Profesor Dominik Pecka
b profesor Jaroslav Vrána. Příspěvky rázu náboženskomeditativního, výchovného, po
učného a pod. zasílejte na
adresu P. Dominik Pecka, Brno,
Grohova 10/12. Příspěvky rázu
beletristického a poesie na
adresu prof. Jaroslav Vrána.
Brno 23, Kohoutovice 196.
Uzávěrka vždy
měsíce.

10. každého

Redakční zprávy.
Tisíckrát opakuji, veršem vyjadřujte jen to, co nemůžete vyjádřiti prózou!
Rozumějte: na př. „Sladkou Francii“, nebo „Snílka Lotilio“, ale tu črtu
o mrtvém — nikoli! (J. F.) Důvěra všech vás nás neobyčejně povzbuzuje, při
rozeně, i vaše vůle přispět k budování nového života. Jen budujte, tvořte, pište
a neklopte hlavy, nikdo nemáte důvodu být malomyslným před Bohem — před
člověkem ano, na př. když řeknu, že ta Vaše líčení jara jsou příliš naivní,
otřelá, neosobitá. školácká (Hanka), ale to Vás nesmí odradit od modlitby,
nesmí to otřást Vaší vírou, ani vírou v sebe! I v životě je to tak! Osobních
vzpomínek co nejméně; a když, tak z nich musíte vykřesat oheň, jenž za
žehne i druhé! To je smysl lyriky, i lyrické prózy, objektivní její platnost!
Na nepodepsané a neodpovědné dopisy neodpovídáme, všem pokorným obě
tavým dopisovatelům děkujeme za vzpomínky a těm. kteří by chtěli lovit
v kalných vodách, volám na neshledanou! ( o se změnilo v naší kultuře?
Větší odpovědnost, větší poctivost! Jen každý zkoumej svoje svědomí a uvaž,
neutekl-lis od odpovědnosti, když je jí nejvíce zapotřebí! Nepatříš i ty mezi
vrabce, kteří se rozletěli od prahu svatyně, když klíčník rychle otevřel dveře
a proletěl jí průvan? Buďte klidní a nastavte své peříčko, af se načechrá a
pročistí! A vesele do krásné budoucnosti! 10. IV. 1948.
J. V.

K obrázku na titulní straně:

Znáte jej?
(tábor Hukvaldy 194?)
Foto Vl. Němcová.

25. května 1948. — Majitel a vydavatel Ordinariát dieccse brněnské, Brno-Petrov. — Tisk Typos, nár.spr., Brno.—
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— Technicky vede Jindřich Němec. — Novinová sazba povolena řed. pošt a telegr. v Brně, čj. IA-4-2370-0:
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Závody MILO

Používejte služeb
i

x

národní podnik

Moravskoslezských záložen
a raiffeisenek
,

/

OLOMOUC
•

Margarin, mýdla,
mýdlové prášky,

•

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

♦

Obslouží dobře i Vás v každém ohledu.

hořčice, ocet

•

Rosteme a nacházíme

■

»OSKA«

stále větší obliby
v řadách spotřebitelů,

Krejčí Štěpánka

neboť naší nejlepší

reklamou je dlouholetá

tovární výroba

poctivá služba členům.
kožených obleků

.

•

J
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BUDOUCNOST
ústředí Prostějov

Brno - Bašty čís. 6
Telefon 11.616
i

BOHUMIL BILY

DOLEŽAL &TÉHNÍK
-

továrna na železné zboží
'a konstrukce - lopatárna

továrna na oděvy
•

M.

•

*

PROSTĚJOV

PROSTĚJOV

LASTŮVKOVÁ

Václav Vychodil a syn
♦

továrna na dámské šaty
a pláste

PARNÍ PILA - OBCHOD DŘÍVÍM

PROSTĚJOV

PROSTĚJOV

NEH
• . ERA ”

'A

K. Vysloužil & spol.

•
VÝROBA VÝKLADOVÝCH FIGUR

továrna na oděvy
7

PROSTĚJOV

'

' -

•

PROSTĚJOV

Šrámek &

severa

Zadáno G. a M. Prostějov

PROSTĚJOV

»

Rudolf Drnovský
Módní dům

malířství a natěračství a obchod

barvami a laky

Hodonín

HEDVIKA SEDOVA

*

Telefon 65

/ '

•

♦

Hodonín, Třída dr. Beneše 23

Nár. spr. JOSEF KLEMENT

Marie Klečková

Frant. Měšťánek

sodovkárna

čalouník

Hodonín
Masarykovo nám. 18

Telefon. 192

Hodonín

PRAVÉ VALAŠSKÉ PAPUČE
Valašské Klobouky

Hospodářské družstvo

Stanislav Horák
pokrývačský mistr

zapsané spol. s ručením obmezeným

Frýdek - telefon 7
Sklad veškerých krytin

Pánský a dámský krejčí

Karel Hrubý,
Frýdek, Novákův palác
Tr. Rudé armády č. 1122

Josef Kvíčala • krejčovství
Frýdek, Nártiěstí 112

motta

FRANTISEK BURES
pánská a chlapecká konfekce

JAN K. LANG, kom. spol.
oděvní průmysl •

.

v Prostějově

PROSTĚJOV

X

1

Vladimír MATOUŠEK

PYROLT a spol.
*

v ý r oba oděvů

továrna na obuv

PROSTĚJOV

PROSTĚJOV

RUDOLF FILIP

Antonín VYROUBAL

konfekce

továrna na oděvy

PROSTĚJOV

Prostějov, tel. 904,

1

J. BRÁZDA

ANTONIN

továrna
pekařských pecí a strojů

BÁBEK

továrna na oděvy

■PROSTĚJOV
v Prostějově
1

*

Kollárova 5 - Tel. 571

Eduard Chvátal
•textilní
• závod

Prostějov
Žeranovská ul. 47
Telefon 190

Družstevnictví

je praktický projev
lásky k bližnímu
•

N

Nová kniha kritických studií
Alberta Vyskočila

Znamení u cest
Náš nejvýznaninější literární kritik tu
pronáší soudy o všech životních problé
mech naší kulturní a literární tradice.
Kniha, která přesvědčuje a také vyzývá.
Stran 256, cena brož. Kčs 69.—, váz. Kčs
94.—.
Už dříve u nás vyšla kniha
Timothea Vodičky:

Obraz, maska a pečeť

Hospodářská družstva
chrání zájmy
drobných zemědělců

podle hlasu tisku jedna z nejzávažnějších
knih toho druhu v poslední době. Stran
190, cena Kčs 54.—.

K dostání u všech knihkupců.

Nakladatelství Brněnské tiskárny
v Brně - Starobrněnská ulice 19/21

„PRÜM STAV"

Ant. Málek
tovární výroba
koženého

oblastní stavebnictvo, z. s. s r. o.

v Prostějově
zboží

Prostějov

Bratří Wilhelm o vé
továrna na drátěné tkaniny,
pletiva, ploty,’děrované plechy,
drátěné matrace, 9tavební
a strojní zámečnictví

Prostějov

-Pobočky: OLOMOUC
VYŠKOV
UNIČOV
RÝMAŘ OV

Bratří Vránové
tovární výroba oděvů

Prostějov - tel. 398

Ing. Josef Nedělník

Hubert Dvořák a syn

S TAV IT E L

továrna na dámské a dívčí pláště

v Prostějově

Emil Va řeka
továrna lihovin

Z

Prostějov - tel. 263

M. Spurný
Prostějov,
Poděbradovo 7

Prostějov,

»U tří zajíců«

'

-

-

-

—

—

-

Průmysl papírových výrobků
R. Dlouhý a spol., nár. správa

/

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

• Vzdv čerstvé a kvalitní uzeniny

TTVTII

I*-

IA

I

ItXIILIA akc. spol.

a maso ú fy
'

v

—

továrna na plyše, krymry
a textilní zboží

...

Jan Hammer

Jihlava - telefon 245

JIHLAVA, Žižkova 3
•

\

•

z

ZERÁKasynové

Fa«

« i«/™«

továrna nábytku
spořitelní a záloženský spolek

ROUSÍNOV

Morava

Telefon číslo 76
Prodejna

1
iz / 1
•
Hradec Králové
li

-

rr, , n v, .
Telefon číslo

V

L I S Fl i

’ ..v

499

vklady
.
J — zápůjčky
r j j — běžné úctyj

FRANT. LUSKAC
_

_

.

....

........

Zadáno č o. 75

zámečnictví a výroba sporáku

Slapanice, Nádražní 34
i • ’

l

z

’

SPRÁVA LESŮ KOSTELEC
♦

Miloslava Terezie:

Člověk před námi
14. VI. 1898 — 14. VI. 1948.
(Di- Sil v. M. Braitovi k padesátinám.)

Setkali jsme se s Otcem Braitem. Každý
z nás. Bylo to tehdy, když nám bylo nejhůř.
Bylo to tehdy, kdy jsme toužili po něčem krás
ném. po něčem dobrém, po něčem spravedli
vém, kdy jsme úpěnlivě a bolestně hledali
smysl života, ale dostalo se nám jen méněcen
ného narkotika. Bezradně jsme se zastavili. Jak
se se vším vyrovnat, jak se obrnit proti době,
jak vystavět svou vnitřní pevnost?
Nu a tehdy jsme se s ním setkali. Vyšel nám
■vstříc. Znovu jsme se pokoušeli šplhat se do
kopce; podal nám ruku a vytáhl nás výš, kde
už to lépe šlo. Viděli jsme ho před sebou.
kráčel před námi a vedl nás.
Jak to o něm říci? K’áčí si tak bezstarostně
a my ho máme před sebou, ale kdo je to a co
g něm víme? Právě to, co zamlčíme, ať už vědomky nebo nevědomky, bývá to nejdůleži
tější, nejpodstatnější. Zní to paradoxně, ale
Otec Braito je konec konců směs paradoxů.
Otec je pro nás bez věku, totiž věku neurčité
ho, je to bratr, starší přítel, a přece otec.
Exercicie, rekolekce, tábory. Úsměv, kterým
nás obdarovává napravo, nalevo; copak mně ne
sete, děťátko? Smích, kterým se nejčastěji vy
smívá sám sobě a dostává do nepříjemné si
tuace ty, kteří ho tam chtěli dostat. Nebo vzpo
mínáte si s jakou samozřejmostí vstával z borůvek, do kterých si sedl v bílém hábitě? Nebo
na jeho fotografický aparát, který před něko
lika lety byl postrachem všech, protože šibal
sky zachycoval lidi v nejnečekanějších oka
mžicích? Nebo na fajfčičku, na »Andulku ša
fářovu«? A kdy se také dočkáme zvláštního
výročního tisku edice Krystal »Názory Otce
Braita na účetnictví«? Ani zdaleka nemohu vy
jmenovat všechny vzpomínky a příhody; ale
každý z nás si pamatuje aspoň na onu dámu,
která div neomdlela, uzřevši ho v rouše nedominikánském, an pobíhá mezi studenty, neza
chovávaje svou theologickou a doktorskou dů

stojnost. Řekla bych málem, že z toho měl ten
krát radost, ten letitý kmet, jak by ho vzhle
dem k věku nazývala mládež za starých zla
tých časů, kdy ještě nebyla tak zkažená. Byla
bych v pokušení říci, že z toho měl tenkrát ve
likou radost, protože nemá rád pokrytectví,
faleš, maloduchost, svátouškářství.
Historek a příběhů z jeho života by se dalo
vyprávět mnoho. Jeho neklidný život byl jimi
poznamenán. Dny a noci se střídaly rychle
jako ve filmu. Nenaříká, že tak rychle prchají.
Jeho tvář je obrácena do budoucnosti.
Světoběžník. Člověk s věčným tlumokem na
zádech. Věčně připraven odejet. Jako podzim
ní ptáci sleduje svou dráhu, pokorně a bez
reptání. Na opuštěných nádražích modlí se
svůj brevíř, na zaprášených cestách medituje
o Bohu. Obklopen lidmi a přece sám. Všude
doma a přece v cizině.
Taková je historie jeho mládí. Narodil se
v Bulharsku, ale byl původu italského. Bulhar
sko ... Snad mu nebylo ještě ani pět let, když
po prvé se ho dotklo něco velikého, něco úžas
ného. Bylo to jedné jasné noci, kdy širá obloha
naplňovala celý prostor, takže se zdálo, že
člověk ani na zemi nestojí. Ten strašný, veliký
prostor, plný hvězd, vzrušil malého chlapce,
naplnil ho bázní a pocitem vlastní malosti. Jako
by si byl tenkrát uvědomil, že je Bůh. Toto vě
domí nesmírnosti a při tom laskavosti Boží, že
se sklonil k člověku, který je tak slabv, a
nikdy ho nebude moci obsáhnout, provází ho
po celv život. Chlapec potom zakotvil v cizí
zemi, která ho adoptovala, ta země, která své
syny nehýčká, ale stále jen zraňuje. A snad
právě její trpký osud, kterv bvl tak podoben
jeho vlastnímu, tak ho k ní přiblížil, že se stala
jeho druhou vlastí. Ale ještě mnohokrát ji
opustí. Vrací se však vždycky zpět. Kdo ví
proč. Jsou přece země bohatší a krásnější.
Jako na příklad Belgie, s výpadem do světa,
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s mořem, které se bouří, převaluje, vyzývá.
Tudy se odchází do zemí, odkud se už nikdo ne
vrací, do zemí, leptaných krví misionářů, kteří
se obětovali. Nebo snad je Československo po
dobné jim? Nebo proč ho nezadržela Francie,
poznamenaná minulostí, z jejíž tíže se nikdy
nevymaní? Což by to nebylo také krásné po
slání hlásat nevyléčitelným jansenistům milo
srdenství Boží a lásku? Nebo myslíte, že ne
miloval Španělsko, podivnou, vyprahlou zemi
s donquijotskýma, smutnýma očima, tu zemi,
která je vlastí kontemplace a tajemství, kterou
vane neustále smrt? Prošel ji křížem krážem
po způsobu středověkých poutníků do Compostelly, bezstarostně jako Boží dítě, zastavil se
u všech míst, která pro něho měla význam.
Jako třeba Avila. Svatá Terezie z Avily ... Vše
chno bylo jako tenkrát před čtyřmi sty lety,
strmé hradby vrhaly stín, ve kterém pil vodu
oslík, průvodce po kamenitých stezkách.
A přece se vrátil. Do země heretiků. A věčný
neklid mu zůstal v krvi. Nelpí na jednom
místě, odvykl si loučit se, je všude. Signály
vlaků, návěstí, noci probděné u oken s měnící
se krajinou, lidé, se kterými se už nikdy v ži
votě nesetká, obraz nádraží, která nezahlédl,
s neustálým vtíravým rytmem ... >Co chcete?«
divil se jednou sestrám dominikánkám v Řepčíně, když si stěžovaly, že jsou při exerciciích
vyrušovány hukotem vlaků. »Co chcete? To
je přece dominikánská symfonie!«
Dominikán Braito. Nedovedeme si ho skoro
ani jinak představit. A přece stačilo málo a
láska k literatuře a vůbec k takovým věcem
by ho byla přivedla na jinou dráhu. Čte se to
jako románová historie.
Literatura ... Když jsem s Otcem mluvila po
prvé, byl právě uprostřed ohnivé debaty o Mauriacovi a Bernanosovi, které zuřivě potíral jako
jansenistické malíře provinění třeba malého,
ale pak stíhaného strašnými, neodvratnými
tresty. A pak jsem často pozorovala, že jeho
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přednášky se hemží citáty (oblíbený je ve
z Claudelovy básně se svatováclavským moti
vem: drž se pevně, Čechu zarputily, kruhu se
nepouštěj ...), Green, Undsetová. Rictus, Psichari, což si mohu na všechny vzpomenout
Málem bych byla opomenula Otcova milova
ného Péguyho, podivuhodného Péguyho, který
tak těžkou, trnitou cestou přišel až ke konversi.
až na práh Církve, do které mu zabránily vstup
jen vnější okolnosti, takže padl nepokřtěn. Po
divuhodný Péguy, jehož žena mu v konversi
bránila a po jeho smrti sama konvertovala. Pé
guy, který psal básně a který miloval svátou
pannu Orleánskou, líbeznou Johanku z Arku,
lotrinské děvče.
Láska k literatuře je jen předehra k vlast
nímu oboru Otce Braita. Je to mystika. Zdá se
mi často, že ji považuje za záležitost své vlastní
duše, a proto o ní málokdy mluví. Jen ve vzác
ných chvílích uslyšíme od něho slova svaté Te
rezie: Solo Dios basta ... Bůh sám stačí...
Nejenom vnějšími cestami poznamenán je
člověk, ale i vnitřním strádáním a utrpením.
Stopy vedou od erudice k prostotě. Poznal dob
ře, že nadání, inteligence, vzdělání, snadno by
mohly svést k abstraktnosti, neživotnosti, že
by mohly být překážkou mezi ním a Bohem,
mezi ním a lidmi. Viděl, že by se tím oddálil od
svého úkolu. Při takových schopnostech je pak
vždy nebezpečí pýchy a samolibosti. Proto
Otec odhazu je svou osobu, odmýšlí si sebe, dělá
si sám ze sebe nejkrutější žerty, sám trpí nad
sebou a ze sebe. Nebezpečí sebelásky dovedl
obrátit v lásku k lidem. Připadá mi často jako
onen novokněz, který při své první mši svaté
si učinil předsevzetí, že bude tak pracovat, aby
nikdo nikdy kvůli němu netrpěl. To je nejtěžší
úkol Braitův, protože člověk bojovný jako on,
nazývající sám sebe podle středověké přezdív
ky »canis Domini«, ohař Boží, ochotný se bít
pro Boží pravdu do posledního dechu, a rozdá
vat rány a neohlížet se, kam padnou, třebas do
vlastních řad (a tam nejčastěji, protože ty pře
devším musí bvt oproštěny ode všeho kalného
nánosu), je velice lehko sváděn k tomu, aby
ioho druhého porazil, a pak triumfoval. Ale on
dovedl proměnit i heslo boje v heslo lásky a
jeho boj je vlastně rozdávání až do úplného
vyčerpání. Rozdává rány, ale bere je sám na
sebe. Kéž nikdo nikdy pro mne netrpí! Heslo
lásky, objímající svět, lásky, kterou mu Kris
tus ukázal svým utrpením, svým božským srd
cem, jehož rána je otevřena pro každého z nás,
aby nás sytila tajemstvím vlastního utrpení.
Kristova láska, která odpouští i tak velké hříš
nici, jako byla Marie Magdalena.
Jak ale uskutečnit všechny ty úkoly, když
člověk je sláb? Nejprve chtít. Pak přemoci
i svou vůli a s milostí Boží přichází emoce lásky
sama, přirozeně, bezděčně, vyvěrá jako z pra
mene. Žít jako pták, podzimní pták, nic si pro
sebe nepřát. Ani svátá Bernardetta si nic ne
přála, a přece všechno měla. I její životní heslo
bylo »j’aime« ... Pro lásku Boží všechno, roz-

t se úplně, všechno až do posledního záhybu
duše, vypotřebovat se k úplnému pocitu prázd
na — kolikrát jen Otec toto pocítil a byl tím
vyčerpán! A přece vždycky začíná znovu, sto1 ťát sražen znovu vstává, znovu rozdává a
znovu se dává do boje.
Pracuje a dře až do úpadu. Uvážíme-li množ
ství vykonané práce a srovnáme je se zdravot
ním stavem Otcovým, nezdržíme se někdy a
řekneme mu něco o mementech, které ho zřej
mě vůbec nepoučily o tom, že by jen stačilo
málo, aby se už nikdy nevzpamatoval. Jenže
o tom nikdy nechce slyšet a zlobí se velice,
začne-li mu kdo připomínat, že by se měl šetřit.
Našel si jednu velmi pěknou výmluvu, kterou
s oblibou uvádí. Že totiž Bůh uchovává na tom
to světě každého tak dlouho, dokud ho potře
buje; má-li přijít nemoc, tož ať přijde. Zname
ná to, že je Bohu nepotřebný a že tedy může
jít. Těžko tomu odporovat, protože je to celkem
pravda, ale zároveň v tom každý ihned vycítí
výmluvu. A prosíme-li Otce, aby se šetřil, je

to také z velice sobeckých důvodů, protože ho
máme rádi a protože ho potřebujeme; nikdo to
tiž nemůže předem říci, jak co Bůh zařídí, a
výpočty Otce Braita s budoucností by ho mohly
snadno zklamat.
Otec si jednou trochu trpce stěžoval, že už
tak dlouho působí mezi mládeží a že se mu
přece ještě nepodařilo přivést někoho do domi
nikánských řad. Řekl skoro lítostivě, že to asi
nedovede. Čas a věčnost ukáže, jak co dovedl
a co pro nás pro všechny udělal. A kdybych
měla shrnout v krátkosti celé jeho životní dílo,
charakterisovala bych je tak. že souhrou jeho
schopností a Boží milostí mu bylo dopřáno, aby
byl jedním z těch, kteří se přičinili, že se Cír
kev dočkala u nás nového rozkvětu, že povstala
s místa opovržení, kam byla odsouzena po
první světové válce. A že je tak silná ve své
mládeži. A myslím, že to je mnoho.
Člověk před námi. Prosíme Boha, aby nám
ho dlouho zachoval, aby ho mezi námi »ještě
dlouho potřeboval«.

Dr R. M. Dacík O. P.:

Příklady apoštolátu
Verba movent, exempla trahunt, říkali už
staří. Chtěl bych proto ukázat několik příkla
dů apoštolátu, jak je nacházím v dějinách
Církve. Nemusím snad připomínat, že každý
člověk je individualitou, a proto také jeho jed
nání má charakter často tak osobní, že jej ne
můžeme kopírovat. Po cestách apoštolátu prá
vě tak jako po cestách duchovního života musí
jít každý cestou, která je mu vlastní, která sice
zachovává hlavní směr, naznačený Církví, ale
len směr interpretuje každý svým osobitým
způsobem. Nápodobujeme-li proto apoštolské
vzory v jejich činnosti, napodobujeme vždy je
jich ducha, nemůžeme však kopírovat osobitý
ráz, který dali apoštolátu. Tu jedná každý po
dle svých osobních sklonů, schopností a také
podle toho, jak mu Duch svátý ukazuje a jak
ho vede.
Apoštolská duše oyužíoá dané příležitosti.
Ve Skutcích apoštolských čteme o jáhnu Fi
lipovi: »Nuže ti, kteří se rozprchli, chodili zvěstujíce slovo Boží. Filip pak přišel do města Sa
maří a hlásal jim Krista. T pozorovali zástupové
jednomyslně, co Filip pravil, poslouchajíce a
hledíce na zázraky, které činil... Nastala proto
velká radost v tom městě ... Anděl Páně pravil
Filipovi: Vstaň a jdi ku poledni na cestu, která
vede od Jerusalema do Gázy; ta je pustá. I vstal
a šel. A hle, byl tam muž Ethiop, komorník,
mocný dvořenín královny ethiopské Kandáce,
který byl nade všemi jejími poklady. Byl přijel
do Jerusalema se klan čti a nyní se vracel na

svém voze čta proroka IzaiáŠe. I řekl Duch svá
tý Filipovi: Přistup a přidrž se tohoto vozu. Fi
lip přiběhl a slyšel ho, jak čte proroka Tzaiáše.
1 řekl: Rozumíš snad tomu, co čteš? — Kterak
bych mohl, jestliže mi někdo nevyloží? I prosil
Filipa, aby vstoupil a posadil se k němu. Místo
Písma, které četl, bylo toto: Jako ovce k zabití
veden jest a jako beránek před tím, kdo ho
stříhá, oněmí, tak neotevřel úst svých. V poní
žení soud jeho zrušen jest. Kdo vypoví jeho
rod? Neboť odňat bude ze země jeho život. —
I promluvil komorník k Filipovi slovy: Prosím
tě, o kom to mluví prorok? O sobě či o někom
jiném? A tu Filip otevřel ústa a počav od to
hoto Písma, zvěstoval mu Ježíše. A tak jeli
cestou, přijeli k jedné vodě. I řekl komorník:
Hle, tu je voda, co zbraňuje, abych byl po
křtěn? Filip pak řekl: Věříš-li z celého srdce,
může to býti. A on odpověděl: Věřím, že Ježíš
Kristus jest Syn Boží. I rozkázal zastaviti vůz
a sestoupili do vody, Filip i komorník, a pokřtil
ho .... VIII. 4. n.

Kázání beze sloo.
Bylo to v Assisi, Svatý František pravil něko
lika druhům: Pojďme kázat. I šli. A když pro
šli městem, vrátili se domů. S otázkou na rtech
pohlížejí bratři na svého Otce. Ale, Otče, chtěl
jsi, abychom šli kázat a zatím jsme se vrátili a
lidu neřekli jediného slova?? Kdy budeme ká
zat? — Už jsme kázali, odpovídá světec. Což
nebyla vaše usebraná chůze městem, váš po
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hled ponořený do nitra, vaše chudoba, viditel
ná na prostém šatě, ano, celý váš zevnější vý
raz kázáním všemu lidu, který vás potkával a
který vás viděl? Kázali jste svým zjevem a to
kázání bylo snad působivější než honosná slo
va, za kterými by nestál život.
Statečnost v apoštoláte.

Svatý Dominik v době, kdy hlásal kříž, až
do smrti hraběte Montforta stále horlivě hlásal
slovo Boží. Tehdy vytrpěl od nepřátel mnoho
příkoří a vyvázl z mnoha nástrah. A když mu
konečně kdysi vyhrožovali vraždou, beze stra
chu odpověděl: Nejsem hoden mučednické slá
vy, ještě jsem si nezasloužil takto umříti. —
A později, když šel místem, kde tušil, že jsou
mu nastrojeny úklady, kráčel tudy zpívaje si
a vesele šel dále. Když to bludaři slyšeli, podi
vovali se tak neochvějné neohroženosti a řekli
mu: Což se smrti neděsíš? Co bys dělal, kdy
bychom se tě zmocnili? — A On jim řekl: Byl
bych vás prosil, abyste mne neusinrcovali zne
nadání a náhle, nýbrž abyste mi pomalu usekávali údy a tak prodloužili mučení, ... abych
si prodlužováním utrpení zasloužil slavnější
korunu mučednickou. (Bl. Jordán Saský, Sv.
Dominik, Krystal 1941, str. 51)
Apoštolát láskou.

Když byla Mieke služkou, vydělala si, jak
sama říkala, pěkné peníze, a patnáct franků
měsíčně vždy věnovala uprchlíkům. Nel pro
zradil, že to byl její poloviční plat. Mieke věno
vala těmto ubožákům bez domova nejen pení
ze, nýbrž i čas a spánek. Šila často dlouho do
noci, pletla ponožky a spravovala šaty. Její
zdravotní stav se tím zhoršoval, ale Micke ne
znala většího příkazu než je láska k bližnímu ..
Necítila se nikdy šťastnější, než když mohla
zmírniti bídu a nouzi. Její šlechetnost neznala
mezí. — Jednou potkala na ulici paní, vdovu
po uprchlíku, jež byla beze všech prostředků.
Když Mieke zvěděla, že paní nemá kde spát,
vzala ji k sobě a rozdělila se s ní o kousek chle
ba, který měla sama připravený k večeři a ne
chala ji ve své vlastní posteli vyspat. Na tom
nic nebylo, říkala Mieke jako by se ospravedl
ňovala. postel byla dosti široká pro nás obě ...
Jindy potkala Mieke na Okružní třídě ubohé
děvče, v jehož očích viděla hluboký žal. Mieke
zavedla děvče k sobě do bytu a dala mu vodu,
aby se umylo. Tu poznala, že děvče nemá vů
bec spodního prádla. Mieke se dlouho nerozpakovala. otevřela skříň, v níž měla prádlo, které
sama dostala od Péče pro chudé a dala je ne
známé dívce, ačkoliv je sama potřebovala. Po
něvadž šaty děvčete byly tak roztrhané, že
z nich zůstaly jen cáry, darovala jí Mieke svůj
jediný nedělní oblek. Udělal svátý Martin větší
skutek?
(Vítězové. 1940. Mieke str. 16, 17.)
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A ještě obrázek ze života P®t,ra Jiřího Frassatiho:
Jednou v pátek odpoledne, vypravuje přítel,
doprovázel jsem ho při obvyklých návštěvách
chudých. Pršelo a my jsme se tísnili v koutě
tramvaje, plné lidí. Co to máš zde, ukázal jsem
na levou kapsu kabátu, která byla nesmírně
nadita a hyzdila krásnou postavu statného,
pěkně oblečeného jinocha. Usmál se, vstrčil ru
ku do kapsy a maloučko povytáhl, abych mohl
jen já vidět, špičku krásně se lesknoucí botky.
Nepamatuješ si, že syn vdovy T. chtěl jiti do
salesiánské oratoře a že matka se zdráhá ho
tam pustit, protože je bos? Mlčel jsem v po
hnutí. Když jsme vystoupili a přišli potom do
rodiny, matka, ubohá žena, nedávno ovdovělá,
nebyla doma. Čtyřletý chlapec, který blaženě
kolébal ještě menšího bratříčka, rozevřel obě
oči, plné obdivu při pohledu na nádherné stře
více, ale nedovedl promluvit a zapomněl podě
kovat. Pier Giorgio však pochopil vše a pravil
vážným hlasem, jako rozumný tatínek: Ted
musíš chodit každou neděli ráno i odpoledne
do oratoře, máš nové botky; již jsem tě tam při
hlásil. znají tvé jméno i příjmení a mají tě
rádi. — Zanechavše na stole poukázku na chléb
a mléko, dali jsme pozdravovat maminku a vy
šli jsme ... (hl. XIII.)

Touha, ahy Buh hyl oslavován.

Alžbětě bylo 19 let, když se v Dijonu konaly
svaté misie. Byla jimi zcela zaměstnána. Vše
chny její modlitby se nesly jen k tomu, aby
misie přinesly co největší užitek duším a skrze
ně slávu trojjedinému Bohu. Připravovala se na
ně a připravovala jiné na tyto chvíle milosti.
Již se modlím za jejich úspěch, psala. Jak tou
žím přivésti duše k Ježíši! Dala bych svůj ži
vot, abych přispěla k vykoupení jedné z těch
duší, které on tak miloval. Chtěla bych učinit,
aby byl poznáván a milován po celé zemi...
Láska k duším jí nedala ani spát. Můj Bože,
psala těsně před misiemi, kéž bych ti mohla
dát v oběť svůj život za úspěch těchto misií!
Dej mi trpět, ale vyslyš mě! Viz mé slzy, mé
úpění! Milost, slitování... Zvláště jí šlo při
těch misiích o jistého člověka, jehož by ráda
viděla smířeného s Bohem. Učinila všechno
pro jeho duši; mluvila sama k němu, modlila
se neustále za něho, zprostředkovala mu roz
mluvu s misionářem a dosáhla nakonec toho,
že dokonce přišel na kterési kázání — ale zů
stal zatrvzelý ... Její duše trpěla nesmírně ...
Před smrtí na karmelu v Dijonu napsala si při
posledních exerciciích: Kdybys chtěl. Bože,
jsem ochotna žiti v pekle, aby z této pekelné
propasti stoupala neustále k tobě modlitba
duše, která tě miluje. (F itezové, 1934, str. 16.
Sestra Alžběta od nejsv. 1 rojíce.)
Boj o druhé přikázáni Boži.

Perazzo věděl, jak má zacházet se zkaženou
mládeží, že ji nelze získat násilím. Nejprve si

musíme získat důvěru člověka, jehož chceme
získat dobru ... Mnozí chudáci v Turíně pro
dávali zápalky. Byla to vlastně jen příležitost
k žebrání, neboť výtěžkem prodeje by se ne
uživili. Hrubost, oplzlost a klení těch lidí bvlo
pověstné. Kdykoliv Perazzo některého z nich
potkal, zastavil ho a koupil nějaké zápalky, ať
je potřeboval nebo ne. Zeptal se na maličkost
a prodávající ochotně odpověděl. Po druhé již
Perazza pozdravil a přátelství bylo uzavřeno.
Pak se již snadno naskytla Perazzovi příleži
tost. že mohl upozornit na tu neb onu nepřístoj
nost a často to nebylo nadarmo ... Ve svém
okolí Perazzo netrpěl, aby se klelo anebo bralo
jméno Boží nadarmo. Svůj nesouhlas vždy nějak
projevil. Z počátku to dávalo příležitost k jízli
vým poznámkám, ale Perazzo se nezalekl a poki ačoval v boji stejným způsobem dále. Jen
jeho vytrvalosti se podařilo, že jeden jeho ko
lega, kterv měl kancelář vedle jeho a bez ustá
ní každý projev nevole ukazoval bezuzdným
klením, konečně učinil slib, že klít nebude a
dodržel jej. Kdykoliv totiž zaklel. Perazzo ve
své kanceláři řekl nahlas: Pochválen bud" Je
žíš Kristus. Na výsledek čekal dosti dlouho, ale
dočkal. (I í tezové. 1957, str. 26.)
První mučednice KA Marie Camachová.
\ posledních třech letech svého života zaují
mala Marie v pracovních kroužcích Katolické
akce v° farnosti Covoacan prvé místo... Proč
nedávala přednost soukromému vzdělávání
před vzděláváním v kroužcích? — O tom na
psala: »Ustavičná výměna poznatků, názorů,
záměrů neomylně vytvoří mezi členy důvěr
nost, jakési kamarádství, ducha vzájemné dů
věry. zcela otevřené. Členky v nich naleznou
nejen družky a přítelkyně, nýbrž sestry, stále
připravené pomoci jim v jejich práci a přispěti
jim v jejich obtížích...« Pracovní kroužky
prohlašovala za velmi účinné prostředky Kato
lické akce, na něž se lze spolehnout. Jsou spo
lečné dílo, do něhož každý přinese své světlo a
svoje myšlenky a nadšení, a tak jim dopomůže
k uskutečnění. . . Pozornost ke všem učinila
z jejích schůzek radostné shromáždění rozumě
jících si přátel... Marie milovala své družky.
Nikdy nezapomněla, že má některá svátek.
Ušetřila trochu peněz. V den svátku přivedla
svou družku na mši svátou, kterou dala sloužit
na její úmysl... Ostatní vyzvala, aby oběto
valy svaté přijímání na její úmysl. Odpoledne
se společně pobavily a potěšily... Marie do
vedla být statečná. V létě 1954 ohlásil coyoacanský biograf pohoršlivý film Údolí nahoty.
Rozhořčilo to všechny dobré katolíky celé far
nosti. Zakročovat u majitele bylo marné a také
nebezpečné... Marie pouze prohlásila: »U nás
se tento film hrát nebude!« Navrhla svému otci
bojkot filmu. Otec se dal získat. Složili spolu
text, kterým se obrátili na svědomí spoluobča
nů. Otec dal tajně letáčky natisknout a Marie se
postarala o jejich rozšíření. Byla to práce těž

ká, protože mnohé její kamarádky se zalekly.
Škoda, že není mezi vámi více hrdinek, po
steskla si Marie. S několika málo věrnými le
táčky rozšířila. A výsledek: Film se nehrál,
protože biograf zůstal prázdný. (Vítězové,
1959.)

. 1 ještě o mnohotvárném apoštoláte Petra Jiřího
Frassatiho.
Zvykli jsme si vidět v něm osobu, která ko
nala dobro v tichosti a radila více skutky než
slovy. — V zimě 1920 snažil se horlivě kroužek
Cesare Balbo získati předplatitele místním ka
tolickým novinám. Pier Giorgio chodil bez
ostychu do divadel, kde sháněl odběratele s ob
jednací knihou v ruce: veselým, přesvědčivým
způsobem, kterv mu bvl vlastní, a poněkud
také přitažlivostí svého jména získal jich slušný
počet, jistě více než kdokoliv jiný. Šlo mu hlav
ně o dobrý tisk a nemyslil na to. že je to při
nej menším poněkud vzácná podívaná, když
syn majitele a ředitele jednoho z největších
italských deníků shledává předplatitele pro turinský deník. — Druhům, kteří nežili správně
křesťansky, nikdy nevytkl jejich život slovy.
Jeho pokárání bylo tím účinnější, že je dal
svým příkladem. \ zácné svědectví podává o
tom jinoch, který se stal později jeho důvěrným
přítelem. Když jsem slýšel po prvé mluvit Pier
Giorgia, neznal jsem ho ani podle jména ... Za
slechl jsem, že mluví o šíření katolicismu a o
katolické akci. Od té doby jsem nikdy neza
pomněl na onu událost. Bylo to pro mne jako
volání neznámého bratra, jenž mě vybízel,
abych zkoumal své myšlenky, minulost, názor
na život a pojem křesťanství, které jsem ovšem
neznal, protože jsem podle něho nežil... Vraceje
se z domova po vánočních prázdninách myslel
jsem cestou, že zahynu, tak se mi život znechu
til. Pier Giorgio mě očekával na nádraží. Sta
čila jeho přítomnost, aby se můj smutek oka
mžitě proměnil v radost tak důvěrnou a čistou,
že jsem se dal do pláče. A kolikrát jsem na
něho čekal zde, ve svém pokojíku, ve chvíli
skleslosti, aby mne potěšil, aniž tušil, pouhou
svou přítomností. . .
Byl nadmíru svědomitý v zachovávání ře
hole Třetího řádu, jehož byl členem. V řádě
chtěl mít jméno bratra Jeronýma z úcty k Savonarolovi, jímž byl nadšen. Líbila se mu po
stava mnicha, který tolik dovedl milovat nesmr
telné duše svých bližních. Oblíbil si ho zvláště
proto, že bojoval s velkou horlivostí proti znemravnělosti ve všech vrstvách společenských.
Když jsem se s ním setkal, vypravuje přítel,
pravil mi tehdy: Ujišťuji tě, že se ini podařilo
získat pro náboženské otázky hochy, kteří se
jich stále vzdalovali, jen tím, že jsem s nimi
mluvil o našem řádě.
Věděl. co to znamená patřit k apoštolskému
řádu. Byl opravdu apoštolem tělem i duší, apo
štolský duch pronikal celé jeho jednání.
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F. Korb:

Řeč
Člověk se liší od zvířete řečí. Nevíme, jaké bohat
ství máme, můžeme-li mluvit. Osud němých, projevu
jících své myšlenky a přání jen znameními, je hrozný.
Díky Bohu, němých nebo hluchoněmých je jen malé
procento. Velká většina lidí mluví. Snad zdánlivá
samozřejmost schopnosti slovy se vyjadřovati odvádí
člověka od zamyšlení nad závažností a odpovědností
slova. S tím jde ruku v ruce nepochopení slova, ne
úcta a nevážnost k slovu, nejpřirozenějšímu projevu
člověka.
Nechci vypočítávat nespočetné příležitosti, při kte
rých býváme svědky pochybenosti řeči; zmíním se
jen tak běžně a nesystematicky o některých: mluvení
jen tak do vzduchu a plýtvání slovy, nevhodnost urči
tého tónu řeči při té či oné příležitosti, zkomolená,
nesprávně vyslovovaná cizí slova, cizí slova nemístně
použitá, výrazy přejaté z cizí řeči, hlavně z němčiny,
za něž máme naše dobře znějící slova česká. Všechno
to nasvědčuje, že mnozí neumějí slovy dobře hospo
dařit, že bohatství řeči nedovedou správně využiti,
protože se toho vzácného daru plně nezmocnili. Při
javše od rodičů mateřský jazyk, nejsme tím ještě
jeho opravdovými majiteli a pány. Mnoho lidí, zvláště
mladých, se to neoprávněně domnívá a proto lze slyšet
a dokonce v tisku číst tolik nehorázností a sprostot,
že se ani nestačíme stydět...
Nedotýkám se v tomto našem rozhovoru lidí, kteří
se po celý život nenaučí ovládat dobře slovem a pís
mem svou rodnou řeč. Není to mnohdy ani zcela je
jich vinou. Nemůžeme požadovat od člověka bez při
měřeného vzdělání, aby měl tak velikou schopnost
vyjadřovací jako člověk akademicky vzdělaný. Leč
trapné je, vyskytnou-li se jisté nedostatky u studu
jící mládeže. Zde je oprávněným požadavkem věku
úměrná schopnost slovesného projevu a správ
ného slovního vyjádření za nejběžnějších okolností,
má-li tento požadavek být minimální.
Jestliže ještě v ne tak dávné minulosti byl student
světlonošem v tom smyslu, že dával okolí dobrý pří
klad, jak má člověk mluvit, jsme nyní na rozpacích,
máme-li se rovněž tak vyjádřit o studentu dneška,
třebas gymnasistovi. Slovo není tu vždy slovem, nýbrž
pouhým jakýmsi flatus vocis, něčím, zač neneseme
odpovědnost. Sprostá slova, a tolik jich je, že je lze
mnohdy těžko spočítat, jsou u našich hochů na den
ním pořádku a považují se za projev síly, statečnosti
a mužného ducha vůbec. — Plutarch vypráví v životo
pise Marcellově o býku, který prý mluvil jako člo
věk. Všichni nad tím žasli. Odpusťte, že prostě budu
konstatovat obrácenou skutečnost dnešní: dnes znač
ný počet lidí mluví jako by mluvili zdivočelí býci,
kdyby uměli mluviti, a nikdo se nad tím nepozasta
vuje, protože by byl terčem posměchu nemyslících
lidí. Nemůžeme tu činiti rozdíl na př. mezi studentem
a učněm — oba mluví často stejně krásně. A tato
„krasomluva“ je hříchem také proti mateřštině, ne
jen proti slušnosti. — Pak všelijaké to komolení slov
až k nepoznání od původního znění, komolení, jež
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přesahuje možnosti a volnost slangu. Skutečnost, že
lidé posuzují člověka i podle toho, jak se vyjadřuje,
nelze podceňovat.
Všichni jistě posloucháte někdy alespoň některé slo
vesné pořady rozhlasu. Všimněme si rozhlasových
přednášek: mikrofon řečníkovi představuje velkou
obec neviditelných posluchačů. Snaží se, podobně
jako dobrý hlasatel, aby každé slovo, které se ponese
éterem pomocí tohoto citlivého přístroje, bylo jako
perla. Pozorujme dobrého řečníka v rozhlase nebo při
shromáždění: slyšíme a pozorujeme, jak je svých
slov mocen, jak je ztvárňuje, jak jimi umělecky
vládne. Někteří jsou přímo mistry, žongléry slov. Jak
nás strhne někdy skvělá forma projevu řečníka, je
hož hlas k nám zaznívá jen z našeho přijímače. A což
teprve, když nás zaujme sympatický zjev a dokonalá
mimika! To vše jen stupňuje účinek vhodně volených
slov. Slovy člověk činí druhého blaženým nebo vhání
do zoufalství, slovy přenáší učitel své vědomosti na
žáky, slovy strhne řečník posluchače ve shromáždění
a určuje jeich úsudky a rozhodnutí. Slova vyvolávají
efekty a jsou obecným prostředkem k vzájemnému
ovlivňování lidí. Řečníkem se člověk stává cvikem,
ač i tu vrozený talent je rozhodující. Je však třeba
se na tento úkol připravovati stále, tedy již nyní a při
nejbližší příležitosti: vždyť můžeme vhodně vybírat
slova i při obyčejném rozhovoru. Netřeba snad zvlášť
zdůrazňovat, že na vyjadřování má velký vliv četba
krásné literatury. Stálé sebevzdělávání udržuje řeč
níka na výši.
Podotýkám, že i tu nám může být antika vzorem.
Umět dobře veřejně mluvit bylo všeobecným poža
davkem a conditio sine qua non pro veřejnou čin
nost. Dnes se, bohužel, mnoho řečníků neobejde bez
papírku, na němž je napsáno těch několik vět, jež
mají být předneseny. Máme málo řečníku a mnoho
křiklounů; výšky jejich nesympatického hlasu by se
mohly graficky znázorniti křivkou, která pro každou
větu stejnoměrně stoupá a opět vždy buď stejnoměrně
nebo vždy náhle klesá. Vždy vylezou stereotypně na
kopeček, a pak pomalu sklouznou nebo rychle sletí
dolů...

Jako soli potřebujeme trochu kultury slova, a kdo
jí nejvíce potřebuje, jsou naši hoši. Snad ani nevědí,
jakých poklesků se dopouštějí proti své mateřštině
prázdným tlacháním, komolením slov nebo hromad
nými sprostotami. Teprve až se tyto neblahé zjevy
alespoň zčásti odstraní u určitého jednotlivce (u celku
se to pro typickou českou lehkomyslnost snad nepo
daří nikdy), může u něho být naděje na jistou kul
turu slova, to jest okolnostem a dobře přiměřené po
užití slova a žádané jeho vyznění; způsob a jakost
jeho pronesení, Prozatím se musíme spokojit jen úsi
lím směřujícím k tomu, aby bylo více pochopení, citu
a lásky, lásky hlavně u mládeže, k řeči, jež nad námi
po prvé zazněla z úst maminky, když jsme spatřili
světlo světa.

•

Libor Koval:

Žalář nejfemnější
(Povídka.)

Právě v té době, kdy se otevírala dokořán zeleň a
do příbytků pučelo se všech stran jaro, rozlehl se
prázdným prostorem, ohraničeným čtyřmi stěnami,
drnčivý hlas zvonku. Mládenecký pokoj Jana Pavlase,
který bývá vždy pln ponurého klidu, odrážejícího se
v okamžicích samoty ze všech koutů, je osamělost
sama.
To osamělé ticho však nyní přerušil zvonek, málo
opotřebovaný a umlčovaný, a Jan Pavlas jde poma
lým krokem otevřít. Listonoš mu podává obálku —
docela obyčejný dopis, — který však zapadl do vleklé
a jednotvárné samoty, jako kapka deště na vyprahlou
půdu oasy. Snad by ses tomu i divil. Jan Pavlas se
však nedivil, jako se nedivil ničemu, cokoliv se na
jeho pusté cestě vynořilo. Co na tom, že dopis, psaný
kostrbatým písmem tetiny sousedky, oznamuje, že
ztrácí posledního příbuzného a jediného člověka na
této zemi, když už ztratil víc a bohatších darů? Je na
to zvyklý.
Tak připravuje plochá samota na úder blesku, shora
i zdola, tak se v ní cítíš klidný, a je ti to samo
zřejmé ...
Jan jede na pohřeb. Jede pohřbít svou krev a za
tlouci poslední hřebík do rakve svého probuzení. Kola
vlaku udávají takt smutečnímu pochodu, který se stal
pochodem života, prázdná krajina upírá na Jana své
uplakané oči. Je ti, Jene, něčeho líto? — Smysly, uspa
né podzimem apatie, necítí smyslu jara a nemají nad
čím plakat.
Píšťala lokomotivy si hraje na krysaře a táhne za
sebou oči všech dětí, pasoucích na pláni svěřený
dobytek —-----Teta je bledá a leží, oděná rubášem nenávratna
v rakvi, do jakých kladou těla starých lidí. Vypadá
pořád tak, jako před dvaceti třemi lety, když vedla
za ruku nic netušícího a dětsky klidného synka za
rakví matčinou. Teď je zrovna tak lhostejný, lho
stejný k životu i smrti, jako poutník bez cíle k pat
níku u cesty, který právě minul ... Pod nohama rakve

se propadla půda, a teta spočinula na vlhké jarní rose.
..Člověče, pomni, že prach jsi a v prach se obrátíš!“
Memento — avšak Jan nevěří v prach, nevěří v život
ani v smrt, nevěří v nic, protože zakopal cisterny a
teď už nemůže a ani nechce. Kytice na rakvi počaly
vadnout, hrstka lidí se rozešla a Jan civí do prázdna.
To se však naplnilo až po okraj skutečností, a člověk
s ní rozkmotřený se odtrhl, vykročil pomalým krokem
a zmizel v hřbitovní brance...
Jaro kvete, vůně zpívá a oči dětí, hrajících si na
chodníku, „pitomě, tázavě hledí“ na neznámého, jako
by zatvrzelostí opilého člověka, který se klátí za
promarněným cílem . ..
A opět je slyšet hřmot železného obra, zahalujícího
se dýmem, jako hlava starce, skloněného nad poslední
stránkou bible. Je to hrobová rychlost předmětu, pa
dajícího na vrch skály, a život je popsán krvavým
písmem-----Jediný den dovolené za dvacet dlouhých let se
končí za dveřmi činžovního domu, jehož vrzavé
schody vítají svými pekelnými fanfárami bratra a
cizince.
Bzučivé jaro a květnatý život se za ním s rachotem
zavřel, aby se ho již nikdy nedotkl.
Vrací se do čtyř stěn vězeň, zesláblý prázdnotou,
neznalý Boha i lidí, ubožák ubožáků.

Luděk Rokos:

Krajina zrcadlo
Krajina s vysokým nebem, které se nad ní klene
jako báň ...

Slunce roztrhalo mlhavý závoj rána a kraj je jako
dlaň. Dlaň natažená, která prosí. Dlaň zavřená, která .
nerada dává. Dlaň sevřená, která hrozí. Dlaň se vzty
čeným prstem, který nabádá. —
Dlaň, která se zahaluje temnými mraky a plačíc
jarními dešti bouří přívalem kalných vod. Dlaň, která
se umívá, když je omývána jasem slunečních šípů a
leskne se jako zrcadlo Boží slávy. Dlaň, která se halí
do tmy. když se na nebi rozsvěcují první hvězdy. —
A opět je to krajina s vysokým nebem, které se
nad ní klene jako báň...

Vteřina po půlnoci
Nevěděl, čí to byl hlas, který ho jednou v noci pro
budil a pravil: „Láska Boží ke každé duši je bez
konce, nikdy pro ni není brzy, nikdy pro ni není
pozdě.“ Pomyslil si: „Že by nebylo pozdě? Vyhlédl
z okna. Tma. noc. ani jediná hvězda. A přece se mu
zdálo, že se jeho oči rozvírají před tajemstvím země,
která vydává drobný květ, deroucí se ke světlu. Kde
však je to světlo? Kde je kdo a jakým zvláštním způ
sobem to hovoří? Cítil se osamocený, opuštěný, ale
nějaká síla, zastřená u dna. mocná jako výkřik duše,
nutila ho jít kupředu s nadějí, že přítel pravý čeká
u cíle cesty. Zmítal se uvnitř. Cekal na člověka a při

šel někdo, jenž je nad člověkem. Cekal na zázrak
světa, pestrý, veselý jako kaleidoskop, setkání hlučné,
sršící vtipem — a přišel zázrak prostší než dětské zažvatlání, tišší než ticho pod nebem bez hvězd. Začínal
se domýšlet podstaty svého nepokoje. Dosud nikdy
takto neuvažoval. Co jsou lidé a jakým způsobem se
stýkají? Klouzají na povrchu, veslujíce slovy všed
ními a otřelými, a i když se snaží najít výrazy ducha
plné, hluboké, nové, nečiníš nimi nikdy více než starý
rybář, který vyspravuje plachtu na své lodici. Lidská
slova jsou záplatami děravých plachet, jež ztratily
vítr. Lidé se málokdy setkávají v hloubce, u dna sebe
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samých. Nedovedou sestupovat pokorně dolů, níž a
níž: myslí, že cesta vzhůru jest jediným pravým
stoupáním.
Zvolna svítalo. Usmál se prvním ranním úsměvem,
lidským, trochu shovívavým k sobě, pohlédl směrem
k šednoucímu obdélníku okna, oblékl se a vyšel do
ulic. Život města začínal. Hluk, zprvu slabý, sílil
s přibývající září jitra, ale v něm byl klid. Nesl jej
v sobě opatrně s pocitem děcka, svírajícího v nemo
torných ručkách drahou křišťálovou nádobu a ne
méně opatrně překročil s ním práh více než sedm sto
letí starého domu, jenž patří jednomu a přesto byl
a je majetkem všech. Přes sedm století vyzvedlo ty
klenby, přes sedm století vdechlo do nich šero a pur
pur a prožehlo je meteorem hvězdice v hlavním por

tálu. přes sedm století mluvilo z těch pilířů a oken
věčností, která nyní vedla jednu vteřinu ze svého
lůna chrámovou lodí blíž a blíž k dvanácti světlům,
mezi nimiž kříž ukazoval cesiu k vnitřnímu neko
nečnu.
Usmál se po druhé úsměvem, zobrazujícím již něco
z čekaného Přítele a klid v něm a nekonečno kříže
spojily se v jedno a nebylo nic než útlý symbol ži
vota a smrti a nebylo nic než drahocenný půvab kate
drály. projiskřené barvou a vůní, půvab domu, jenž,
patří všem a všem zoufajícím říká, aby se nebáli, že
nebe může být přinuceno k milosti.
I usmál se člověk po třetí, tentokrát již úsměvem
Božím.
Věra Viskotová.

Miroslava Terezie:

Mezi francouzskými studentkami
i.
Od 15. do 26. července se konal v Pierre Buffiěre.
v malé vesnici na počátku Auvergne jihovýchodně od
Limoges, tábor pro vedoucí vysokoškolských skupin
)
*
jécistek
z universit v Poitiers, Limoges a ClermontFerrand. Z neznalosti poměrů jsme se tam přihlásily
i my, 2 Češky. Francouzky byly velmi taktní, na omyl
nás neupozornily a přijaly nás mezi sebe; měly jsme
tak jedinečnou příležitost vidět zákulisí jécistického
hnutí, jejich pracovní porady a směrnice pro příští
školní rok. Základním thematem byl studentský kato
lický apoštolát, jeho podstata a jeho uskutečňování.
Výsledky byly formovány v debatách, které vedlo
8 studentek s otcem jesuitou de Geuserem, který je
duchovním vedoucím jécistek v Poitiers. Názory a ře
šení otázek by jistě zajímaly naše studenty, protože
jsou velmi odlišné. Dověděla jsem se tam o neutěše
ném stavu francouzské mládeže, která je zpohodlnělá,
lhostejná, cynická a sama sebe považuje za elitu ná
roda. Překvapující byla otázka, existuje-li studentské
prostředí a jak je vytvořit. Byla pro mne nepochopi
telná. protože u nás už na střední škole je třída tak
řka homogenní a není rozdílu ve vzájemném chování
na podkladě sociálním. Ještě demokratičtější je to na
vysokých školách, kde není vůbec sociálních rozdílů.
Pak byla otázka, jak se starat o studenty: usnesly se
utvořit kroužky, které by dávaly posluchačům 1. se
mestru (t. zv. „bizuts“) rady pro studium. Zase pře
kvapení: u nás je samozřejmé, že každý starší poslu
chač spontánně pomůže mladšímu; ostatně se starají
o to také studentské spolky. Další otázky byly o vzá
jemném chování studentek a studentů; dozvěděla
jsem se o mnoha nezdravých zjevech tam, kde my
řešíme problém přátelstvím. Byly tam i otázky, kte
rým by se člověk smál: hodí-li se žena pro vysoko
školské studium. Jejich mužští kolegové totiž tvrdí
(snad ze žárlivosti z konkurence), že žena je celou
svou konstitucí slabá pro studium, které ji příliš pře
*) = studentská katolická mládež
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těžuje, a propagují zřízení zvláštních ženských uni
versit. Vzpomínala jsem při tom na své četné kole
gyně, které rozumem a pílí daleko předčí své kolegy.
Potom se mluvilo o apoštolátu po praktické stránce
individuálním a institucionálním, t. j. jak jej vy
konává jednotlivec a jak organisace. Poznala jsem,
s jakými potížemi tam musí zápasit, předně s kastovnictvím. které se projevuje vždy a všude. Po stránce
sociální, charitativní, mají úkoly, které se u nás ne
vyskytují. protože jsou záležitostí státu. Záviděly nám
trochu, když jsme jim vykládaly o našich sociálních
vymoženostech.
V celém programu byl stále uplatňován princip
vůle. Když se Francouzky poslední den ptaly každé
z nás na celkový dojem, na přednosti a vady progra
mu tábora, vytkla jsem jim to. co je u nás samo
zřejmé. že neuplatňují v apoštolátu lásku k bližnímu;
bez ní nemohou nic udělat a jejich práce ztratí smysl.
Porozuměly mi až po delší době, neboť šlo o rozpor
zásadní, řekněme národní: zde jsem si po prvé uvě
domila. že to. co jsem až doposud považovala za fráze,
že existuje něco specificky slovanského, je faktem.
Francouzi řeší všechno rozumem, vůlí, kdežto my
i intuicí a citem.
II.
Neměli byste však pravou představu o táboře, kdy
bych se nezmínila o našem každodenním životě.
Hned na začátku jsem byla velmi zklamána. Sešlo
se nás málo v Limoges na nádraží, všechno se mi zdálo
jaksi špatně organisováno; nejsilnějším dojmem však
na mne zapůsobila budova, kde jsme se měly utá
bořit. Byla to budova církevní školy, stará barabizna,
z úcty k slavnému chirurgu Dupuytreuovi. který se
zde narodil, zachovávaná ve stavu rozkladu se všemi
průvodními zjevy: tmavá, špinavá chodba, vyšlapané
schodiště, otlučené stěny, odpuzující ložnice s jediným
oknem, ostatně v noci neprodyšně uzavřeným, umy
vadla jako pro devítileté děti, nefungující vodovod
atd. atd. Také dívky byly upjaté, málo srdečné, dbaly

přesně všech společenských předpisů a my jsme si
mezi nimi připadaly jako barbarky. Všechny jsme si
samozřejmě vykaly. Zábava byla stísněná a nucená.
Den se jaksi bezútěšně naplňoval programem: v 7 hod.
se vstávalo, pak byla mše svátá, snídaně, debata, malá
přestávka, oběd, procházka, svačina, debata, malá pře
stávka. večeře, pak poněkud zábavný program, nu a
pak se šlo spat, podařilo-li se nám natolik vychytat
a uklidnit blešky, že pobyt v posteli byl snesitelný.
Také náš ..pérek" (duchovní vedoucí tábora) byl ne
spokojen: nevybíral svá slova, aby vyjádřil své opo
vržení k účastnicím tábora. Mně se také nelíbil, při
padal mi příliš povýšený a stále byl patrný odstup
mezi ním a námi.
My Češky jsme na tom měly také trochu viny, po
něvadž jsme se z počátku stále držely pohromadě a
mluvily česky. Koncem prvního týdne se však situace
nápadně změnila. Nejprve se prolomila bariéra cizoty tím, že jsme začaly společně umývat nádobí, což
se pomalu stalo rodinným obřadem a utěrky se získá
valy lstí a bojem. Nehostinné zdi jídelny se polepily
obrázky, z nichž polovina byla z Československa. Po
dlouhých domluvách a nedorozuměních s kuchařkou
jsem upekla perník a ozdobila jej, jak se to dělávalo
za starodávna. Dostala děvčata, dostal ..pérek“, který
byl dojat a dal mi za to svou večeři — 8 ráčku!
A tak to pokračovalo. Týden začal návštěvou na
kermesse v nedaleké vesnici v krásném zámečku.
V pondělí pak jsme podnikly první delší výlet do staro
dávného opatství v Solignacu. kde je jeden z nej
krásnějších románských kostelů Francie. Šly jsme po
celý den za úmorného vedra a děvčata byla vzájemně
velmi ohleduplná. Příští dva večery jsme si rozdělily
my a já jsem měla causerii o katolickém životě
v Československu a má kolegyně o poměru malých
státu střední Evropy k Francii. Pak jsme učily děv
čata zpívat české písně a tancovat národní tance.
Oplátkou jsme se i my mnoho dověděly.

Týden se pomalu chýlil ke konci. To už jsme si
všechny tykaly, s úžasem jsme zjišťovaly všechny
krásné vlastnosti Francouzek. které výchova naučila
tak pečlivě skrývat, a že jejich mlčení není často ne
zájem. ale nejhlubší taktní porozuměn:'. Náš společný
život se velmi změnil. Francouzkv vyšly ze své ulity
a my jsme nestačily otvírat oči nad jejich živostí a
temperamentem. Bylo nám jich trochu líto a přály
jsme jim možnost plného citového rozvití a projevu,
jako je tomu u nás. ..Pérek“ také polevil ze své upja
tosti a stal se lidsky blízký.

V plné práci a na vycházce.

Poslední večer jsme měly revui. kde se nezapomnělo
na nic. co se nám po celý tábor přihodilo. Ostrému
jazýčku Jeannine (která mimochodem také fotografo
vala) netišel ani ..pérek“. Znovu jsme prožívaly celý
iábor a při tom jsme poznaly novou vlastnost Fran
couzů. umění najít všude slabou stránku a vysmát
se jí.
Těžko se nám zpívala píseň rozloučení a přijímalo
poslední požehnání otce na cestu. Každá si schovala
obrázek s podpisy na památku. A rozešly jsme se.
Dnes, když na to vše jen vzpomínám, neumím říci,
proč se mi v tom táboře tak líbilo. Ale cítím, že vše
chny žijeme v jednotě.i když jsme od sebe tak vzdá
leny. a že se ještě jednou určitě sejdeme.
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Erantiš®k Korb:

Pohledy zpět
„Když člověk v tiché hodince nikdy neuvažuje
o jednotlivcích, s nimiž má žít a jednat a neptá se,
zda s nimi zachází a je posuzuje správně — a když
nikdy nepřehlíží sklony a pudy, které v jeho nitru
vyrůstají a působí — jak potom může sám sebe řídit,
jak určovat správně svůj vlastní směr? Kdo nikdy ne
přemýšlí o sobě a o jiných, je jako příšerná loď
v báji, jako loď, jež bez řidiče s plachtami roztrha
nými přijíždí bouří zmítána a nikdo neví, kam za
jede a kde se roztříští“ (Dr F. W. Foerster, Životo
správa, kniha pro chlapce a dívky, přel. František
Autrata, nakl. A. Perout, Ostrava — str. 160). Je
možné, že vám výše uvedená slova Dr Foerstra připa
dají jako kazatelské přirovnání snad trochu nevhod
né pro naše úvahy. Domnívám se, že nejdůležitější
slova v tom citátu jsou: „určovati správně svůj vlastní
směr“.
Casto slýcháme při denním styku s lidmi slova
..usměrnění", „zaměření“. Týkají se někdy jen drob
ných projevů života. Nejčastěji však je pronášíme
o člověku, jehož postoj k jednotlivým věcem právě
tyto jeho drobné projevy prozrazují. Proto také mlu
víme o orientaci toho neb onoho jedince a celých
skupin, z jedinců tvořených. Události a doba dávají
člověku určitý směr, vedoucí k dobru nebo ke zlu.
Jeho směr je určován, jakmile trochu začíná užívat
rozumu a své vůle. Nemluvíme tu o vlastním rozumu
a vlastní vůli. Obojí s snadno potlačí anebo umlčí.

Tedy i náš hoch, naše děvče, mají určité usměrnění,
zaměření celkové, určující většinu projevů jejich
života. To usměrnění má je vést k trvalým hodnotám.
Že někdy podružné věci zaujmou jeho místo a mladý
člověk se mine cíle, je vinou nedostatku kritického
myšlení, jež by se mělo zvlášť uplatnit tam. kde se
řeší mravní problémy mládeže, mravní v nejširším
smyslu slova. Nejčastěji se však nadměrné projevy
„kritického myšlení ukazují bezhlavým zatracováním
minulosti v tom, co z ní zbylo dobrého af na půdě
naší nebo cizí. Vidíme tudíž, že ještě určité složky na
šeho národa neumějí se „v tiché hodince zamyslit
nad svým směrem“.
Nedávno prožitá válka otřásla světem v základech
— všichni jí trpíme, i když jí již není. Nedávno pro
žitá doba otřásla člověkem a posléze ho zapřela, či
lépe, zapřela v něm jeho lidskou stránku. Jest na tom
nejhorší, že se tak stalo i u mládeže. Proto jsou ná
rody ve stavu rekonvalescence a nejpomaleji se roz
lévá míza nového, opravdu lidského života v jejich
nejmladších údech. Pozorujeme otřesené zdraví
pomalou rekonvalescenci fysickou a ještě pomalejší
ozdravování mravní, vnitřní. Někdy se setkáme s vel
kými neúměrnostmi. Volá se po vyrovnání, zharmonisování obou složek člověka, tělesné i duševní. Opět
tu narážíme na výchovu a sebevýchovu. I tu můžeme
mluviti o výstavbě, o výstavbě vnitřní, neméně důle
žité než je výstavba hospodářská.

Ze zápisníku
starého profesora
„Prosím, paní profesorko, Hlávka mně sebral če
pici!“ žaluje primán Nováček. „Prosím ne,“ hájí se
Hlávka, „prosím, já jsem mu ji jen nadzvedl a on,
prosím, utekl a tak já jsem ji potom odevzdal panu
školníkovi. “Těžko rozhodnout, zdali pouhé nadzvednutí
čepice je trestné anebo zdali z pouhého nadzvednutí
se může nějakou evolucí stát sebrání. I když jedna
a táž věc se dá vyjádřit dvojím způsobem, je třeba
říci, že nezáleží jen na činu samém, nýbrž také na
úmyslu. Avšak žádný soudce neposuzuje úmysly,
nýbrž činy a z činů usuzuje na úmysly. Co má dělat
paní profesorka?

požaduje na druhé straně od rodičů: Otcové, nedráž
děte dítek svých. Když jsem to řekl v jedné přednášce
studentům, hned chtěli vědět, na kterém místě to
Písmo svaté říká. To se mi stalo po prvé, aby se stu
denti zajímali o přesnou citaci. Myslím, že chtěli mít
nějaký argument proti rodičovské tyranii, af skuteč
né či domnělé. Ale aby se neřeklo, že pan profesor
X. povídal: Otcové, nedrážděte dítek svých, nezbývá
než s barvou ven: je to výrok svátého Pavla z listu
k Efesským 6. 3. Jinak by se mi mohlo stát, že by mi
podráždění rodiče přestali posílat své podrážděné
svny a dcery na přednášky.

Od malička se vštěpuje dětem přikázání čtvrté:
Cti otce svého i matku svou. Rodiče mají právo poža
dovat od dítěte úctu, lásku a poslušnost. Ale mají
také povinnost ty ctnosti dítěti umožnit a usnadnit.
Ukládá-li Písmo svaté: Cti otce svého a matku svou.

Není správné, má-li učitel nebo profesor ve třídě
nějaké miláčky a vyvolává-li je křestními jmény, za
tím co ostatní volá jmény rodnými. Výjimky jsou
však možné a někdy i nutné. Jsou-li ve třídě dva
Procházkové, volám jednoho Josefe a druhého Karle.
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Také jsem měl ve škole Evu Adámkovou a tu jsem
volával prostě Evo s odůvodněním, že Eva nemůže
být ničí než Adámkova. A také jsem učil nějakou
Helenu Malou a tu jsem volával Helenko, poněvadž
malá Helena je samozřejmě Helenka. A konečně si
vzpomínám, že jsem učil také jakousi Růženu Zuba
tou. Té jsem říkával Růženo, neboť proč bych také
volal Zubatou? To bych mohl já, člověk letitý, pod
tíhou školské roboty umdlévající, dopadnout jako Lafontainův dřevorubec, který sténaje pod těžkou otepí
volal Zubatou, a když se mu zjevila a ptala se, co by
si přál, honem se vymluvil a říkal, že ji volal jen
proto, aby mu pomohla s tou otepí.

Nedoporučuje se a není správné trestat žáky těles
ně. Uváží-li se však, že člověk je bytost duchově-tělesná a že na jeho poklescích duchovních mívá účast
i stránka tělesná, je správné trestat tělesně i duševně.
Nezapírám, že tu a tam dávám nějaký ten pohlavek
povahy více symbolické než útrpné. Jednou se mi
stalo, že jsem dal v kvartě jednomu klučíkovi po
hlavek, ale pak se ukázalo, že byl nevinen. A poně
vadž ten pohlavek už se nedal odpárat, řekl jsem mu,
že jej má k dobru. A vskutku, když jsem po čase
opět na něho namířil, odvolával se. že má jeden po
hlavek k dobru. To se kvartánům líbilo — asi proto,
že touží být v určitých případech nějak v právu proti
profesoru, a tak po hodině přišli někteří ke katedře
a chtěli, abych jim také dal nějaký k dobru. Dal
jsem tedy dvěma nebo třem a prohlásiv, že dnešní
příděl je vyčerpán, odešel jsem ze třídy.

Nedoporučuje se posílat někoho za dveře, poněvadž
nikdo nemá být vylučován z vyučování. Také ne ne
doporučuje nechávat někoho po škole, poněvadž po
byt ve škole není a nemá být trestem. Nedoporučuje
se dávat písemné tresty, poněvadž to je přetěžování
žactva. Nedoporučuje se vzkazovat rodičům, že žák se

nepatřičně chová, poněvadž žák může být doma velmi
krůtě potrestán a zatvrdí se — anebo má doma za
stání a ztratí respekt k profesoru. A tak co se dopo
ručuje? Domlouvat, přimlouvat, napomínat, kárat —
ale to vše bývá někdy marné, zvláště když se to děje
v ovzduší neklidu a rozčilení. Doporučuje se zavést
občas hovor o kázni a to tak. aby žáci sami určili,
jaké chování je správné. Musí jim být jasné, že po
žadavek kázně není osobní justament vyučujícího,
nýbrž obecný zájem třídy.

Ve své Didaktice analytické (L 36)znázorňuje Ko
menský nezbytnost kázně ve výchově přirovnáním
z práce kovářské: má-li rozžhavené železo být uko
váno. musí je kovář pevně držet kleštěmi — jinak by
se pohybovalo a kovář by bušil nadarmo. A věru —
kleště jsou prodloužené prsty — bezcitné a nepopálitelné. A kladivo je prodloužení vůle ztvárňující a
znásilňující. Což naplat, výchova je přechod z beztvárnosti k tvaru. Ne obráceně. A i když kázeň není
cíl, nýbrž jen prostředek výchovy, je nepochybné, že
jen na základě autority a kázně lze vychovávat ve
škole. Nějaký pán je tam konec konců vždy — jde
jen o to, je-li tím pánem učitel nebo revoltující duch
třídy.

Švec se má držet svého kopyta. Zatím však vidíme,
jak se lékaři pletou do pedagogie, kněží a básníci do
politiky, přírodovědci do filosofie, sociologové do
všeho a všichni do theologie. Goethe byl velmi hrd
na své bádání přírodovědné a své činnosti básnické
přičítal význam podružný. A na Moravě byl jeden
advokát, který psal povídky. O své honoráře advokátské, které byly značné, se celkem s nikým ne
hrdlil. ale běda, zůstal-li mu dlužen nějaký redaktor
pár korun honoráře spisovatelského: v tom ohledu
neznal slitování. Je to zvláštní, že nejvíce si lidé za
kládají na tom. čemu nerozumějí.
P.

Exercicie
Vysoké, převysoké podzimní nebe a pod ním zpí
vající vítr. Plavé, zlátnoucí, narudlé, rezavé i sivé je
lupení, létající vzduchem. Je to velmi veselé, když letí
takový lístek. Padne ti na tvář, zaplete se do vlasu,
zašiinrá na noze. Ale chytnu tě, lupínku! Už tě mám!
Hezký, hnědý, černošedě žilkovaný — vždyť svírám
vlastně stopu Boha ve své ruce. Jak utěšující je tato
myšlenka! Všude jsi se mnou, Příteli.
Hory mračen se valí přes slunce, modré a bílé
skvrny šlehají v jejich šedi, vítr se žene proti mně
(ale ne jako nepřítel, nýbrž jako můj druh), v lese
to hučí, stromy se ohýbají, větve úpí. Veliké doko
návání země po dobrém díle úrody. Vlastně ne doko
návání. Odpočinek, který země nechce přijmout.
Drsná země, pevná, zarputilá, vytrvalá vůlí žít a pra
covat. Což máš málo svých plodů po celé léto, že se
tak bráníš jejich odnětí a každý lístek násilím si dáš
rvát? Buď rozumná, odpočiň po práci, tvůj zápas je
marný. Jsi hrdá, vznešená, krásná v tomto boji o své
poklady — ale já dnes viděla větší krásu. Viděla
jsem Boha. A nejen to. Já Ho mám v sobě — ej,
země, co je mi po tvém vzdoru, po tvém bouření, po

tvých vichřicích, lupení, mračnech a slunci! Pochop,
nemůžeš mi být ničím proti tomu, co zakouším v sobě
při pomyšlení, že jsem bez hříchu Teď. v této chvíli,
jsem čistá, zcela čistá a nechci nic. než vždy tak
zůstat. A ty, země, nevzdoruj. Pán žádá, aby sis od
počinula. Buď pokorná a On tě odmění. Dá ti za to
taky čistotu. Běloučký pokryv zastře tvé rány, brázdy
polí, vrásky tvé tváře, ruka Lásky milosrdné pohladí
tvé sametově hebké sněhové roucho a budeš krásná.
Lidé se budou na tebe dívat a přijde básník a řekne:
..Hle, země dobrá, sestřičko země, jak jsi líbezná! Jsi
jako duše čistá, neposkvrněná. Hleďte, lidé, abyste
byli jako ona a po marném vzdoru a boji dejte se
v moc Pánu, který je dobrý a duše vám znovu vybílí,
že budete čistí, čisťouncí jako domky o posvícení, bílí
a tiší jako sestřička naše země, podobná bělostí sně
hového plátna všemocnému, slavnému oltáři — prahu
věčnosti.“ Tak poví o tobě básník. A já půjdu a řeknu
jen: ,.Pane, dík za to, že i já jsem bílá. Prosím, ať
s prahu věčnosti smím vkročit jednou do věčnosti
samé a být stále bílá a stále s Tebou. Amen.“
Věra Viskotová.
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V potu tváře budeš
připravovat táborák
svůj.

Foto VI. Němcová.

(Z tábora na Hukval
dech.)

Vladislav Sedláček:

Májové nedělní odpoledne
Na stožár stébla
vyšplhala zvědavost
v mravenčím úboru
Přece je odtud dál vidět
než od našeho mrakodrapu

Ruku na řídící páce
oči nad kra jinou
o jeho úsměvu
sprška ironie
adresovaná
nedělnímu odpoledni
o saku
s puky vyžehleným'
rtům s rouge
a v korkáčích
Mravenečkové, neboli vás nožičky?
a stříbrný štíhlý bok
padá k horizontu
Kvetoucí třešeň
světila hostiovými plátky zemi
když den uléhal
do podušek nachu na západě
a maminka řezala na záhonku
pažitku do vajíček

Poslední snímek
rozpjatá křídla vlaštovky do prostoru
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tábor Koval:

Nevidíš ?

Tančíš a zpíváš si, bavíš se;
jed žití se k spánku ti vine.
A nevidíš, že tok vteřin tak
rozmoklou cestou už plyne?

Směješ se, toužíš, vzpomínáš,
zatím, co nebe ti kyne:
A nevidíš, neslyšíš, nechceš znát,
čím člověk tak snadno hyne?

Loučíš se, vracíš a rozdáváš,
o tvých očích však zloba se skrývá.
Zaslepen stojíš a nevidíš,
že samo nebe li kývá?
Mario:

Báseň

Bílá duše porušená
nedopsaným slovem,
obraz srdce, které v pláči
volá za domovem.

Stíny skal a pustých lesů,
které v hlavě vstaly
když se oči plné slzí
k spánku ukládaly.
Dýka zlatém vykládaná
o uprášené díře —
to je o půlnoci psaná
báseň na papíře.

Aspis:

Balada

prý už neaktuální — (týká se těch pouze,
jichž se týká).
I illone, tys měl víno rád
A neuhýbals medovině,
Však přestal bys as opěvat
To, co nás činí rovno třtině.
(Jen když ta třtina leží líně)
Patře — to nemě j za přelud —
Jak starý, mladý mluví plynně:
Stopečku, sklenku, láhev, sud.
Vyřknete soud, že macarát
Nerudný jsem a žízeň v blině
Bych hasit měl. Vy namazat.
Pardon — jen síly nabrat k dřině,
Tof cíl — je vzdálen každé vině —
A jarý bude všechen úd!
A pořad začne, mozek stíně,
Stopečku. sklenku, láhev, sud.

Ted již vše vidět na dvakrát —
Af žiju — škyt — i moje tchyně —
A kandelábr — chceš se prát...
Ta hlava je vám jako dýně!
Jak, s dovolením, dobré svině
Mají vzít na se tenhle rmut,
Což vyznáva jí v laskomině:
Stopečku, sklenku, láhev, sud?
Poslání:

Nic příjemného v kocovině. .
Ta zbude jen, tof žádný blud.
Už nikdy — ani při hostině
Stopečku. sklenku, láhev, sud!
Jiřina Wolfová:

Měsíční HOC

Neláká mě úplněk a ani za přízrakem Tvým
nevy jdu dnes do ulic —
Ticho, odlesk hvězdy na hlubině, zajalo mne
v dál.
Není křídel, jimiž zvedáš spadlý list. Není víc,
tma měsíční mě jímá, vede po útesech skal.
V tmách chodím a dávno vítám smutek Tvůj:
při svítáních moře teskně zní. Své hvězdě
nežaluj! —
Už s hvězdami se schází noc a v nečekání
trávím Čas:
přečetla jsem jméno Tvé a neumím už čisti.
Pro mne navždy dokouřil se sen a přelud zhas
a cizí kroky dozněly mi v opadlém listí —
Tvou ruku přijala jsem. Byla tolik bledá.
Třásla se:
sedám a zvoním na věži, kde čekám čas
a zvuk Tvůj.
Těm řekám pod okny, jež s Tebou snily o kráse,
těm řekni o moři... Mé hvězdě požaluj! —

Jaromír Finda:
Tam »U modrého švába«,
v skrčené uličce,
je pikolo a říká se mu Loti.
Má černou vázanku a jeho boty
jsou dera ... prostě mají hlad.
A Loti je vždy strašně rád,
když může přinést černou kávu k stolu,
sednout si vedle a poslouchat mů j verš.
Tak malý Loti pikolo sní o svém snu .. .
Jak v dáli v modrém jezeře se bude koupat
ve stínu růžového jasmínu.
po stezkách lásky výše bude stoupat
a podobat se kvetoucímu leknínu.
Jen on, on Loti a ona krásná, nevinná...
A Loti prosťáček je duší kdesi v dáli,
nic kolem sebe, nic již nevnímá,
jen ona,
v dáli,
krásná,
jediná.
Tak sedíme tam sníce
u rožního stolu,
já recitu ji verše a poslouchá je Loti,
ten malý snílek, chudý jako myš
a oba máme hlad, jak pikolovy boty.

I ladim ir

loz? dra:

Stesk

Už dávno zmrzly knoty v zahradě
a nové jaro voní v severáku
ty nevracíš se ke své najadě
a pozdrav neposlal jsi po plačícím mraku.
Musím, musím to větrům povědět,
že srdce v stesk mi zraje ve dlani,
že chtěla bych je pro svět vyklopit
a letět ve větru jak černí havrani,
že slunce utápí se v rudé kaluži,
že měsíc po větvích se klouže na klouzačce,
že mokrý deštík do tváře mu střik',
že rozhoupal ho v mracích na houpačce,
že čtverák stín se mi právě koří,
a reklama se směje, směje na rohu,
že celý svět se směje, výská, skáče,
že jenom já se smát už nemohu.
A věřím přece — snad to bude zítra
a květy rozkvetou v čarovné zahradě
s vlaštovkou, čápem, s rozdychtěnou zemí
přijdeš ty sám k své malé najadě.
Věřím, věřím, že jistě vzpomínáš si,
a že stesk mů j zvíš zítra doslova,
že po větru, po vlnách po paprsku
tě zpátky ke mně zítra zavolá.
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Josef Kříž:

v
( ckdtll

Podrážky mých bot
Šlapou bláto ulice.
Chodím stále dokola a muslim:
»Což kdybych měl štěstí?«.
První, druhou, třetí, pět.
Desítky, sta postav jsem zřel
A stále čekám na tu
Tisící prvou, tisící druhou...
Lampy se rozsvěcují
A stínu utíkají vzad.
Já stále čekám, čekám.
Až půideš tudy snad.
Já čekám, čekám ...

Noc s ulicí
O barevné lesklé kuličky
A ráno ach ráno smějte se lidičky
Kdo by to řekl z vás
Noc hraje v kuličky s ulicí
Sám jsem je viděl na vlastní oči
Když v noci jsem z pokoje vykouk
Aby to máma neviděla
Smějte se lidé Smějte se děti
Smějte se stromy a smějte se břízy
Dítě se nám narodilo překrásné a celý svět
opřede
Kouzelným dechem

František Rušar:
Jarmila Novotná:

Romance

Rozšuměla se řeka a rozezpíval splav
Rozsvítily se stromy a rozetřás se vzduch
Tisíckrát stejné a tisíckrát nové
Mladé a svěží a krásné
Lehounký větřík si na píšťalku píská uličník
Jabloňka mladá se něžným k vetem chlubí
Větévky hebké se líbají cudně
A vyprávějí si o zázracích lásky
Břízy ach panenky tak jako, dívenky
K tanci se vystrojily
A čekaií ien na vyzvání
Ach teď ie řada na vás páni
Ta příležitost věru špatná není
Vždyť tolik snů teď čeká probuzení
Ulici šedé a pokorné se stala přes noc pěkná věc
Tisíc se dětí jí narodilo
Tisíce dětí v barevných Šatkách
Tisíce dětí s hvězdami smíchu v očích
Tisíce dětí zas po roce přišlo k ní
K mámě široké náruče aby je polaskala
A abu ji potěšily svým smíchem
Kuličky v kansách a v zástěrkách
A to je celý jejich svět
Rámo vždy přiběhnou
Na noc se ztratí
Byť tolik neradi však se zas ráno vrátí
Až oschnou zahrady
Až slunce se vykoupá v kapičkách rosy
Přiběhnou znova rudí a bosi
Když hrají kuličky povykují tuze
Člověk by vatu si do uší dal
Až pak si zjistí k veliké hrůze
7e by tou vatou své jaro zadupal
Tisíce dětí a milion kuliček
Barevných lesklých a zářivých
Kuličkám někdy zasteskne se
Po dálavách a lepším kraji
A jak to skončí
To se pak zatoulají
Pozdě už litují k večeru
A ještě víc v noci
Jež na ně položí zástěru
Aby jí neutekly,
A pod zástěrou vesele si hrají
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Vzpomínáš?
(JUC B. V.)

Kolikrát v těch nocích bez konce
nad hlavami smrt zpívající
křídly nám mávala!
Srdce na zrnkách bolestného růžence
doufala, věřila, plakala.

Kalich octem a žlučí
jen srdce ještě kopim
Ty rmoutíš se. vždyť
já s Tebou dělím se o

naplněný,
probodnout!
nejsi opuštěný,
krvavou tu pouť.

Viděl jsi rozkvetlý sad , svou dívku pod
jabloní,
svou chatu rodnou s hnízdy vlaštovčími
a matky jasný obraz, který nezacloní
stín korun žádných s ostny trnovými.

Josef Zahradníček:

Rada milujícímu

Jak zrakem drahé písmo na obálce,
jenom tak lehce polib ústa je jí
a vzdal se. Daleko, vzdálen, ve veliké dálce,
milovat budeš, milý, nejkrásněji —

Pavel Tichý:

ÁlZPll

Obloho, modrý a hliněný džbáne
nad studánkou dnů a hodin,
vypálený modlitbou! Rač požehnat, Pane,
úrodu plodin!

K tobě se vzpínají sepjaté prsty ptáků,
k tobě spíná ruce rusých osik alej:
Nahni již, džbáne, k ústům vlčích máků
své žhavé rty a polibky je zalej!

Nahni svou hlubinu. Ať z ní skane
jen jediná krůpěj. Schyl se ke člověku,
modrý a hliněný džbáne,
nad studánkou roků a věků!

Hymnus patriae

O fili, fili

(Kde domov můj? — Nad Tatrou sa blýská.)

(Ach, synku, synku.)

Quae patria? Quae pafria?
Fluunt aquae inter prata,
strident silvae rupe lata,
horto ridet iuge ver —
paradisus desuper.
Ecce terra pulcherrima,
Bohemia, patria — Bohemia, patria.
Super Tatra fulmen, nubes peropaca,
super Tatra fulmen, nubes peropaca.
Fratres, firmi state,
pulsa tempestate
o i vet gens Slovaca!

Abierunt niv es
(Přijde jaro.)
Abierunt nines, venit iuge ver,
sol calide lucet caelo desuper.
Laeta fluit unda. crescit rosae flos,
cantus implet silvas, cantus implet silvas,
corde rapit nos,
cantus implet silvas, cantus implet silvas.
cqrde rapit nos.

Fluit aqua, fluit
(Teče voda, teče.)

Fluit aqua, fluit
prope nostram villam,
cur tu reliquisti
me nunc intran quillam?
Tu me reliquisti
et scis causam bene, •
tu scis. quis loquatur
falsa dicta de me!
Domi sub fenestra,
prospiciens ea,
quam te deploravi,
o columba mea!

Ego sum parvus venator
(Já jsem malý mysliveček.)

Ego sum parvus venator.
arma paene fero.
Quibus datis ad brachia,
in silvam propero.
Semper eo adhuc mane,
ros madet nimium.
Tunc audio sub arbore
iam cantus avium.

O, fili, fili, domům pete,
iam pater tuus quaerit de te.
Jgnosce, pater, in arando
aratrum fregi aliquando.

Aratrum cures reparare,
disce, mi fili, sic arare!

Deus nos omneš diligat
(Aby nás Pán Bůh miloval.)

Deus nos omneš diligat, diligat,
culpas perdonet, erit sat, erit sat.
Nihil amplius
hac re petimus —
Deus nos omneš diligat, diligat!

Porta bene, niger eque
(Jenom ty me, mů j koníčku.)

Porta bene, niger eque,
porta me et propera,
ungula te providebo,
ungula te providebo
tenera, tenera.
Ungula te providebo,
e metallo ferreo,
ad currendum te iuvare.
ad currendum te iuvare,
ad currendum te iuvare
debeo, debeo.
Ungula te providebo,
sicut aurum lucem dat,
nam scintilla bonům equum
nam scintilla bonům equum
delectat. delectat.

Tn Pragensi ponte
(Na tom pražským moste.)
Jn Pragensi ponte
crescunt sua sponte
multi flores sine cura,
sine ullo fonte.
multi flores sine cura,
sine ullo fonte.

Ego volo ire,
flores custodire
et per aquam providere,
reviviscent míre,
et per aquam providere,
reviviscent mire.
(Přeložil prof. Jan Filip )
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DOMINIK PECKA

JARNÍ SONÁTA
STUDENTSKÝ ROMÁN

VIII.
VZPOMÍNKA A TOUHA.
1.

Bylo zamlklé předjarní odpoledne. Julián jel domu
na velikonoční svátky. Od nádraží ve Staré Vsi vy
stoupil na Bukovsky vrch: odtud spatřil již své měs
tečko. Nač ne i raději vzpomínám — šlehlo mu hlavou.
Draze mu přišlo to vzpomínání S tím větší láskou se
díval na místa, kde uplynulo jeho dětství. Ještě nikdy
se mu nejevilo městečko tak milé, jako nyní v po
sledních červáncích zapadajícího slunce. Zastavil se
u obrázku. Zhluboka vydechl, ne unaven stoupáním,
ale sklíčen bolestným uvědoměním, že ty svátky pro
něho nebudou radostné. O karceru si umínil zatím
mlčet, aby nezarmoutil rodiče.
Přišel domů již za tmy. pojedl něco a šel spat.
Sotva se ráno probudil slyšel již otce pracovat v díl
ně. Zatoužil po vůni dubových pilin. Po chvíli již otví
ral dveře, nad nimiž visel obrázek svátého Josefa,
patrona tesařů, stolařů a bednářů. Políbil otci ruku a
rozhlédl se po dílně. Vše tu bylo, jak bývalo. Dubová
hoblice s dřevěným utahovákem. Nad ní zubovaná
lišta s pořízy rovnými i zakřivenými, jejichž ostří
stříbrně svítí. Dlouhá příhrada s hoblíky na hrubé
dřevo, s dvojitými držadly, hoblíky na příčný a po
délný řez. hoblíky na plochý i vydutý řez. řada útorníků a vtěráků ve všech velikostech, čističe, vvškrabovače. uhlazovače. ciselovače. okrajovače. rýhovače.
zakruhovače — srovnané v řadu tichou, oddanou, po
zornou. na povel čekající Na příčném trámu křivé
dužinové modely navlečené podle velikosti na tlustém
drátě. Vedle nich dřevěná kružidla všech velikostí
s ocelovými bodci. V koutě dvě strouhací stolice s ve
likými. sukovitými, moudře a odhodlaně kývajícími
hlavami. Za nimi čtyři spárovníky z jasanového dřeva,
suchem puklé, příčnými zádlaby a kostěnými vložkami
stažené, s hoblovacími plochami bíle se lesknoucími,
jako by byly ze slonoviny. Vpravo pod oknem staho
vací šrouby s ocelovými táhly, největší vzadu, ostatní
dle velikosti před ním. Uprostřed dubový špalek,
tvrdý, svalnatý a sukatý, do něho zaťata odpočívající
sekera, do modra vyleštěná odsekávanými třískami,
s toporem doprava vybočeným od vylamování zá
seků. U druhého okna stará kovadlina s letopočtem
1746. uprostřed trochu vytlučená, v ní dolíčkovaná
matice na nýtové hlavičky. Před kovadlinou římsa
z dubové fošny hustě provrtaná, chovající v sobě oce
lová kladiva s habrovými topory. Dřevěná truhlička
s očíslovanými přihrádkami na nýty. A vlevo u vcho
du pásová pila napjatá na dvou kolech a hnaná mo
torkem. který je ukrvt v přístavbě, aby se nezaprášil.
Julian stojí uprostřed dílny, otáčí se a postupně
prohlíží ty věci, s nimiž od dětství žil. s nimiž smíval
si hrát a s nimiž otci při práci pomáhával.
A nástroje ho vítají, usmívají se na něho svými
zuby a svými jemně vybroušenými želízky, podávají
mu na uvítanou své vyhlazené rukojeti, máván mu
na pozdrav dřevěnými násadci, stojí v řadách dle
velikosti jak vojáci při slavnostní přehlídce. A ani se
nehnou. Julián je rád. že je doma. Celý den tak stojí
v dílně a dívá se na tu práci, jako by ji po prvé viděl,
podává otci nástroje, spouští motor a zvedá břevna
na železné předstolí pásové pily. A dubové piliny
voní.
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Večer je tichy a milý u železného sporáku, ve kte
rém hoří a praskají dubové odřezky z dílny. Světlo je
na stole a stínítko zadržuje jeho zář. U sporáku je
přítmí. Jeho dvířka mají zástrčku s dvěma dírkami a
těmi do tmy prosvítá ten veselý, praskající oheň.
Kolik večerů svého dětství tam prosedal Julián!
Těmi dírkami se dívával. jak se opéká mléčný kuku
řičný klas nabodnutý na násadce vařečky. Zrnka ku
kuřičná žloutla ohněm, černala a pukala s prasko
tem —------Pod stolem pes Mustafa, starý přítel. Do domu pustí
každého, af známého či neznámého. Avšak odchází-li
návštěvník, postaví se Mustafa ke dveřím a neustoupí,
dokud někdo z domácích mu neporučí.
— Mustafo. volá Julián.
Mustafa vyleze, připlíží se k Julíánovi mžouraje
svýma hnědýma očima, položí mu přední pracky na
kolena a hlavu mezi ně. Je rád, že Julián na něho
nezapomněl v cizině. Ach, byly to krásné časy, když
si ho Julián donesl od strýce hajného: Mustafa byl
tehdy malým štěňátkem, běhal a skákal, ňafal a
z bujnosti rval všecko, co mu do tlamičky přišlo. Cho
dil s Juliánem do vinohradu, tam plašíval vrabce —
zloděje, kteří ozobávali zrající třešně, běhával za ko
roptvemi vyplašenými z brambořišť, honíval malé za
jíčky. kteří mlsali mladou jatelinku. Oj. byly to lepší
časy, před deseti lety!
— Proč jsi odtud odešel? ptá se Mustafa Juliána
svým moudrým pohledem. Našel sis lepší přátele než
jsem byl já? ('o se ti tak líbilo mezi cizími lidmi, že
ses k nim znovu a znovu navracel? Bylo mi tu smutno
bez tebe. Stal se ze mne nevlídný patron. V noci vyji,
ve dne vrčím u vrat. Nudný vedu život. Stárnu a nohy
mne pobolívají. Někdy si myslím, že bych šel raději
za tebou. Ale kde se kdo zrodí, tam se i hodí, já vím.
že bych si tam nezvykl.
A Julián cítí, že Mustafa má pravdu. Bylo to krásné,
dokud byl dítětem-----A po večeři praví matce:
— Mami, vykládejte mně, co jsem dělal, když jsem
byl docela malej!
A matka potěšena jeho přáním vypravuje mu drob
né příhody jeho dětských let. Co dělal, když dostal
první kalhoty. Byly černé, soukené. Ty dostal od te
tičky z Vídně. Měl z nich radost a celý den chodil
po dvoře a po nadsklepích. hladil hebký samet po
břiše a dovolil hladit klukům. Byl úzkostliv. aby se
mu nepošpinily. Večer, než šel spat, ukládal je opatrně
do výklenku ve světnici, vedle nich si dával své stře
více. nahoru čepici. Tam rovněž snesl své hračky:
ulomená ucha od hrnců, vojenské knoflíky a kuličky.
Nešel nikdy na lože, dokud všechny ty věci neměl
pohromadě. Ztratilo-li se mu něco, plačky to shledá
val až do únavy.
Ještě neuměl mluvit a už spínal ruce k modlitbě,
kdykoliv slyšel zvonit nebo viděl-li někoho se modlit.
Když byl větší, stalo se jednou, že ho maminka po
slala pro ocet ke kupci. Na cestě však upadl a láhev
rozbil. Když se vrátil bez octa, maminka ho kárala.
Naplnilo ho to velikou lítostí, poněvadž to neudělal
naschvál. Naopak, chtěl se mamince zavděčit, chtěl
ten ocet hodně brzo přinést — a tu máš. dopadlo to
tak nešťastně! I běžel na náves k velikému kamenné
mu kříži a tam si takto stěžoval: Ježíšku, maminka
mně nadávaly, že jsem rozlil ocet, ale já jsem to ne
chtěl udělat!

Prvním jeho kamarádem byl Jožka Ventrubů. Cha
lupa Jožkových rodičů stála za humnem. Jožka chodil
k Ilodačům skoro každý den. Ale Julián byl u Ven
trubů jen jedenkrát. Bylo to v sobotu. Otec Jožkův
uměl dobře vlasy stříhat a vousy holit. Každou so
botu měnila se jejich jizba v holičskou dílnu. Kdo si
chtěl dát vlasy ostříhat, sedl si na nízkou, třínohou
stoličku, strýc Ventruba mu uvázal kolem krku modrou
ženskou zástěru a stříhal. Potom mu odvázal zástěru,
trochu ho oprášil a nastoupil jiný zákazník. Těch zá
kazníků bývala plná jizba. Kouřili všichni z krátkých
dýmek, plivali na podlahu a povídali si. Kouře tam
bývalo jako v udírně. Oné soboty, kdy Julián vstoupil
k Ventrubům. ulekl se tolika kouřících mužů, honem
zavřel dveře a utekl. Přiběhl domů všecek ustrašen.
— Co je ti? ptala se ho maminka.
— Maminko, sú tam chapi.
Místo chlap říkal chap.
A matka vzpomíná i ostatních dětí, jak přicházely
na §vět, jak vyrůstaly. První byla Liduška. Za dva
roky po ní se narodila Mařenka, ale obě umřely na
záškrt. Co potom zkusila s Josífkem, to se nedá vy
povědět, pořád byl nemocen — a přece vyrostl a je
z něho chlapík. Copak asi dělá? K svátkům jistě bude
psát. Tatínek by rád, aby se vrátil domů a převzal
řemeslo. Chtěl zkusit svět, no, už zkusil, ať se zase
vrátí. Frantina — ta se má dobře ve službě, páni ji
mají rádi, mají ji jako svou. A Julián už také bude
brzo hotov se studiemi------ Ach. kdyby nebožka sta
řenka vstaly, ta by se divily, jak ty děti vyrostly.
Bože, jak to všecko utíká------ No, pravdaže, stařenka
už jsou dvacet roků v zemi. Julián jich neznal, narodil
se až za rok po jejich smrti.
— Mami, vykládejte ještě o stařence, prosí Julián.
Stařenka — maminčina matka — je pro Juliána
tajemná bytost, dobrá sudička; kdykoliv slyší o ní
vypravovat, pohřižuje se jeho mysl v tiché tůně dávnosti, v posvátnou duši rodu, v kouzlo prabytí —
— To bylo na svatej Duch, vypravuje matka, co tá
naši stařenka umřely. Pořád ešče běhaly, aj péří po
dvoře sbíraly a s děckama si hrály. A ten večír před
svátým Duchem povdajú:
— Ty, Juliáno, poslúchej, su jakási darebná. ty
nohy už mně neslúžijú jak indá.
A sedly si toť ke kamnom a třásly se ziinú.
— Jářku, stařenko, běžte si radši lehnut!
A oni povdajú:
— A co tě nemá, dyť mně nic néni!
A začaly se zlobit.
— A jářku, enom běžte, uvařím vám trochu čajů.
Ale pořád nechtěly. Chvílu tak ešče seděly a potom,
že přej si teda půjdú lehnut. Chtěly chuděrka vstat,
ale ruky se im třásly a palička im vypadla. A tak sem
ich dovedla k lůžku a ony už se ukládaly. Vyzula sem
ich a ony se zkrátily pod peřinú jak kotě, bylo ich
enom hromádka. A já honem běžím vařit ten čaj.
A ony tam pořád tak ležely, ani hlavu neměly na
zhlavci. A já im povdám:
— Ale, stařenko, dejte si tú hlavu na peřinu, dyť se
vám to zle leží!
A ony povdajú:
— A. nech to, Juliáno, dobře se mně leží.
A zkrútily se ešče víc.
A já uvařa ten čaj nesu im ho.
— Tady máte, stařenko!
A ony vzaly hrnek, ale nemohly ho udržet. Tož sem
im ho držela sama. A tak pily.
— Je dobrej ten čaj. stařenko? Esli né, tož vám tam
přidám kúsek cukru.
— A dobrej je, ale už nechcu.
— Enom pité, stařenko, to vám udělá dobře, povdám
im.
Ale ony už nechtěly a zasej se tak zkrútily.
— Stařenko, néni vám dobře? ptám se ich.
— Ale, dobře mně je!
Ale mně už to bylo divný. A v tem donde náš tata
dom.
— Jářku, ty, tato, mně se tá naša stařenka nelíbijú.
A tata povdá:

— Ja. roky sú tady, všecko se mož' stát.
A idem obá za němá. A tata im povdá:
— Stařenko, snáď byste nám nechtěly umřít?
A ony povdajú:
— Ba, chlapče.
— A co byste tak chtěly, stařenko?
A ony povdajú:
— Doveďte mně panáčka, ale včil né, až ráno.
A na druhej den ráno já stávám, a ony už sedijú
na lůžku.
— Co vy, stařenko, vstáváte? Dyť ešče ležte, co
byste dělaly?
A ony že přej abych ich trochu oblekla a učesala
a v tej seknici trochu zametla, dyž dondú panáček.
Tož sem im dala tú jejich modrú sukňu a kacabaju
a dávám im šátek, co měly na nedělu. A ten že ony
nechcú.
— A tož kerej chcete, stařenko? Ten štráfovanej?
A ony že chcú pěknej šátek, ten hedbávnej. Už ne
měly na hlavě, myslím, od tej ziatej svatby. Tož im
ten šátek idu hledat, kde co pozpřevracára. kde co
přehážu. šatka nikde.
— Ale. stařenko, dyť si vezmite tento nedělní, já
ten hedbávnej nemožu najít a ešče mám všecko
chystat.
A ony že né a o živej svět né, že ony nejsú cigánka
a dyž dondú panáček, že chcú mět ten hedbávnej šá
tek. To sem musela hledat, až sem ho našla. Dyž se
nastrojily, chtěly slézt s postele.
— Jářku, dyť ostaňte na lůžku!
Ale ony nedaly a sedly si na svoju stoličku. A tak
čekaly, až došli pan farář.
A Krista Pána přijaly na kolenách. Pan farář, dyž
šli dom. povdali:
— Tá budú živá ešče deset roků!
A dyž byli panáček pryč, že přej by si rády sedly
na lůžko. A potom za chvílu mně povdajú:
— Ty. Juliáno, ať sem idú všecí, já im dám po
žehnání!
Tož jsme šli všecí. klekli sme, ruku sme im polúbli
a ony se s naina rozlúčily. Naši potom šli na hrubú
do kostela. A já sem s němá ostala doma sama a vařila
sem. Tak ale za hodinu ich slyším volat.
— Co chcete, stařenko?
— A já bych šla trochu na slunko, povdajú.
— Enom ležte, ešče by se vám lidi vysmíli, že ste
ráno nemocná a v poledně už sedíte venku.
A ony že abych im pomohla, že ony tam dondú. Tož
sem ich chytla pod pažu a šla sem s němá ven. Donďa
na dvůr, povdajú:
— Nech mě tady a běž vařit!
Tož im dám stoličku a peřinu. A ony si sedly a
paličkú do zemi pchaly. A já idu vařit oběd. Za chvílu
idu na dvůr, co ale tá stařenka dělajú. A ony tam
sedijú u zdi a spijú. Dondu k nim a ony otevřely
oči.
— Jářku, stařenko, poďte si rači lehnút!
A ony neřekly nic, enom hlavú. chuděrka, kývly.
Tož sem ich vzala, ony staly, a v tem se kácajú
a hlavu vyvracajú.
— Jářku, stařenko, pro Boha, snáď umíráte?
Honem ich nesu na lůžko. A sotvá sem ich tam po
ložila, natahly se a byly nebožka. Tož takovú měly,
chuděrka, lehkú smrť.

2.

Za deset dní přilnul Julián k lidem a věcem do
mova. Domov — otcova dílna, staré lisovny, habrový
háj. Mustafa, slepičky na dvoře.
Každé pomyšlení na město ho bodalo.
Miru si definoval opět jako dceru bohatého továr
níka. Staré axióma: To není pro tebe, opět ožilo. Vy
hnali ho. Nehodí se mezi lepší lidi. Co správnějšího,
než ukázat jim. že nestojí a nikdy nestál o jejich
planou slávu? Vyhne se Miře. Má ji ovšem rád. Ale
je to beznadějné. Bude učitelem. A Mira si vezme
fabrikanta. Mira zapomene. Uvedou ji do společnosti.
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Podivné mrazení přešlo Juliánovi tělem, když četl
Tam zazáří jako diamant. Budou se jí kořit muži bo
Miřino psaní. Kolena se mu zachvěla, jako by se ně
hatí a elegantní. A on bude vyvržen, zapomenut.
čeho lekl. Mira mě bude čekat — ale tu se ozval hlas
Ušetří si to pokoření. Zapře svoji lásku. Nebude jí
výsměšný, umrazující ten radostný vzlet duše, hlas
psát. Anebo jí bude psát chladně, bez citu. Bude to
protikladu, hrdosti, úminek, které si učinil cestou se
těžké, přetěžké — Ale co činit? Byl odkopnut, a čeho
svátků.
jiného se může nadít, než nového odkopnutí, ovšem
— Co jsi ty a co je ona? mluvil ten hlas. Ty chudý
slavnostnějšího, zřetelnějšího? Musí se dívat na věc
student špatné pověsti, karcerem potrestaný smělec.
střízlivě------ona — jediná dcera nejmocnějšího muže v kraji! Bude
Snad tíhou těch myšlenek se zpozdila lokálka a vlak
tě čekat, smíš přijít tajně, když služky nejsou doma,
na hlavní trati ujel. Dvě hodiny se musilo čekat na
smíš přijíti, přiblížit se k zahradní zdi, k zadním
druhý. Byl již večer a venku chladno. Vešel do če
dvířkům, když jsi byl vykomplimentován portálem.
kárny. Bylo tam plno. Zprvu nadávky a klení, potom
Smíš přijít za soumraku přelézaje ploty a přeskakuje
špatné vtipy, nakonec smíření s osudem. Ti. kteří
strouhy jak zloděj — a jiný přijde pozván a uveden
stáli, hledali místo v koutě. Ti, kteří reptali, vytaho
uniformovanými sluhy. Blázne! Ne, to není pro tebe!
vali z kabel noviny a knížky. Sedali pod čadící petro
Mira bude milovat dle usnesení správní rady akciové
lejovou lampu. Kdo byl blízko kamen, podřimoval.
společnosti Adam & spol. Její city jsou reservním
Děti byly ospalé a matky je braly na klín. Hovor
fondem otcova podniku pro případ bursovního po
vázl a slábl. A po chvíli bylo slyšet tikání plechových
klesu. Jiný přijde nakonec a ty budeš stát jen za kuli
hodin na zdi.
sami, skřípat zuby a hledět na tu hru. Nikam ne
Do čekárny vešla paní s děvčátkem. Spatřila na
půjdeš!
♦
lavici známou. Přistoupila k ní vedouc dítě za ruku.
Zmačkal dopis, aby jej zahodil. Znovu jej rozbalil,
Počaly hovořit. Dítě odpovídalo velmi zřetelně a hla
roztrhal na kousky. Cestou ze školy je vysypal s mostu
sitě. Cestující pozvedali hlavy. Světlo lampy bylo
do říčky, tekoucí k Adamovým závodům.
příliš slabé, aby bylo vidět děvčátku do tváře. Na
Po obědě šel za město. Fiala a Voves zmizeli, sotva
krku mělo bílou králičinu, na hlavě pletený čepec.
že poslední sousto polkli.
Bylo slepé. Maminka je odvážela se svátků do ústa
Umínil si, že prochodí zbývající polovici dne, aby
vu. Co dělá v ústavě? Plete z rákosí. To je takový
nemusil myslit na Miru. Vzal si knihu, ač tušil, že
čtverec, v něm jsou zapíchány kolíčky a mezi ně se
stěží se soustředí, aby mohl něco číst. Šel směrem,
provléká rákosí. Učí se hrát na klavír. Sestřičky ji
kudy málokdo chodil na procházku. Kolem staré ko
učí číst a psát. Má se dobře. Smutno jí není. Je tam
várny krátkou topolovou alejí až na úhorový ostroh,
mnoho jiných dětí. Některé jsou docela maličké. Je
pod nímž se vinula říčka. Dále k západu byly roz
nom tři dni jí tam bylo smutno, když ji přivezli.
troušeny vesnice a dvorce, pily, cihelny a mlýny. Tam
Potom už ne. Doma se měla dobře. Spávala s ma
šel Julián v naději, že nikono nepotká.
minkou.
S ostrohu sestupoval úvozem, vroubeným zakrně
Jasný hlásek zněl prostorem čekárny. Lidé mluvili
lými břízkami. Hluboko vyryté koleje ve žlutém jílu.
přidušeně a polohlasně odměřujíce sílu hlasu dle ve
Hejno bělásků se třepetalo nad cestou. Po chladném
likosti místnosti. Dítě nevidělo nic, nevědělo, kde je,
dopoledni mile hřálo slunko. Myslilo by se, že ti bě
mluvilo, jak bylo zvyklé. Zanedlouho byly oči všech
lásci létají s květu na květ jako pořádní motýlci.
čekajících upřeny na dítě. Zdálo se, že s nich spadla
V kolejích bylo bláto. Na to bláto usedali bělásci.
únava a omrzelost. Všichni naslouchali dětskému hla
Kdož ví, co tam měli dobrého. Meze již rozkvétaly
su, v němž nebylo zármutku.
pestrými a vonnými květy. Marně je zvaly. Lákala je
— Není si vědoma svého neštěstí, šeptal kdosi vzadu
nečistá, páchnoucí hlína. Ale jejich křidélka byla bě
svému sousedu.
lostná. Vypadali jako andílci v bílých košilkách.
Lampa čadíc svítila již jen žlutavým, zkomírajícím
A Julián šel již dlouhým údolím, které se klikatilo
plamínkem. Bylo skoro tma. Nikdo však již nereptal.
podle směru říčky, až se rozevřelo v širou rovinu,
I Julián se uklidnil. Chápal, že člověka nezarmucují
v níž se stříbrně leskla zrcadla rybníčků. Přiblížil se
věci a události, ale představy a úsudky, jaké si o nich
k cihelně. Bylo již pět hodin a dělníci odešli. Syrové
tvoří.
cihly schly na slunci.
Konec dubna se rozjasnil. Slunko se rozesmálo na
Na hladině rybníčku pokojně pluly dvě kačenky.
celé kolo a stálo již vysoko na nebi bez oblaků.
Od jihu přiletěl cizí pták a usedl na vodu. Topič a
Jaro. A s jarem síla touhy. Ve vlahém, vlhkostí pro jeho pomocník vyběhli na břeh. Hádali napřed, jaký
syceném vzduchu, v těžkém oddechu rozoraných polí, je to pták. Po letu usoudili, že je to rybnikářka.
v hnilobném pachu loňského listí tlejícího v koutech
Topič litoval, že nemá flobertku, aby ji zastřelil. Po
zahrad, v čistotě první zeleně, hle — probuzení jara!
mocník bral kamení a házel po ní. Topič mu říkal,
Mira Adamová vyrostla. Podobna bílé a pružné bříze
aby ji neplašil, sice by už nepřiletěla a on by ji ne
vznášela se v duši Juliánově, tím žádoucnější, čím
mohl zastřelit. Kačenky se přiblížily k rybnikářce.
více se snažil odříci se jí. Ovšem, nepsala již tak
Potichu pluly za ní kamkoliv se obrátila. Nikdy ji
často, jako v prvních dnech odluky. Říkala mu mno neviděly. Přijaly ji jako přítelku. Byla pěkná a pa
hem více ebenovýma očima, kdykoliv ho potkala na
trně se jim líbila. A lidé stáli na břehu a přemýšleli,
schodišti ústavu. Na tom schodišti byl barograf. za jak ji zabít.
pisující modrou čarou tlak vzduchu na tlustý, zvolna
— Nižší slouží vyššímu, pomyslil si Julián, to je
se otáčející válec. Tam se zastavovala často a dlouho
zákon přírody, ale proč má krásné sloužit ošklivému,
prohlížela křivku tlakovou, až ve skle schrány uviděla
tázal se v duchu hledě na na umazanou tvář topiče.
Juliána. jdoucího do tělocvičny. Chodíval poslední.
Vtom se topič usmál a bílé zuby se mu zaleskly pod
Kdykoliv se přiblížil, obrátila se Mira a pohleděla na
ukoptěným vousem. I viděl Julián, že nikterak není
něho smutným a hlubokým pohledem. Ten pohled ošklivý, a vzpomněl si, že ta rybnikářka jistě požírá
byl krátký. Mira sklonila hlavu na prsa, pozvednutá
malé, nevinné rybičky a není tedy tak zcela poetické
těžkým povzdechem, a vystupovala zvolna po scho zvířátko, jak si o ní v první chvíli myslil. Tu však
dech nepromluvivši.
nezbedný pomocník hodil kamenem po ptáku. Voda
Před prvním květnem dostal od ní dopis. Nebyl
se rozčeřila a rybnikářka se vznesla do výše mávajíc
dlouhý.
šedými, vespod bílými křídly, a odletěla k Dyji.
Topič a jeho pomocník se vrátili k peci. Po okraji
— Chtěla bych s Vámi mluvit, psala mu. Vím. že mi
rybníka kráčel vratkým krokem tulák. Tvář zarostlá,
neodepřete, co chci. Zítra nebude u nás nikdo doma.
na zádech ranec. Přiblížil se k peci. Topič vyšel a
Naši odjedou. Služky budou mít večer volno. Nechtěl
chvíli se s ním domlouval.
byste na chvilku přijít do obory za naší zahradou?
— Kdepak, ještě netopíme, dnes byste se tu ne
Jděte starohorským lesíkem, přeskočte mlýnskou
strouhu, obejděte železné zábradlí a tak se dostanete ohřál. My jenom vymazujem pec. Všecko je to ještě
syrové.
do obory. Já přijdu z naší zahrady. Přijďte, prosím,
Tulák chtěl asi přespat v cihelně. Chvíli jakoby
jistě!
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váhal, bručel něco do vousů, potom vytáhl dýmku,
zapálil si a šel pomalu dál.
Julián se díval za ním. Kde asi bude spát ten ubo
žák?
Slunce již zapadalo. A Julián se vracel zvolna
k městu. Mír splýval na lučiny jak teninký závoj.
Voněly meze. Ze vzdálené vsi znaznělo klekání. Obla
ky se zardělý na okrajích.
Cestou nepotkal Julián nikoho. Samota, po které
toužil po poledni, vlévala mu do srdce neurčitou tesk
notu.
3.
Miřin pokojík, přeplněný vůní šeříku a konvalinek
vložených v malé, pestře malované džbánečky, podo
bal se celý týden malému, bílému vězení.
Ráno před prvním květnem, když Mira otevřela
okno, usedla na okenní římsu vlaštovička. Mira se
na ni usmála:
— Vlaštovičko modrá, ty mně neseš pozdravení —•
nebo ještě víc?
Modře lesklý ptáček se polekal, zašvitořil a odletěl
na protější strom.
A Mira věřila v té chvíli, že jí vyřizuje pozdrav od
Juliána.
V poledne ji bolela hlava. Otec odjel s tetou. Když
odjeli, Miru už nebolelo nic, světnička jí byla malá a
těsná. Venku tak mile svítilo slunko! Mira vběhla do
salonu a otevřela si okno na ulici.
Kol vily bílá silnice. Na mostě vyhrával kolovrátek.
U mostu sedělo několik kloučků a ti měli psíka, který
chodil po zadních nožkách drže v zubech klobouk.
Lidé se zastavovali a házeli kloučkům peníze. Bylo to
k smíchu.
A přece bylo to odpoledne nekonečně dlouhé a Mira
se nemohla dočkat večera. Těžce se vlekly minuty.
Sedla ke klavíru, počala hráti Schumanna, ale ne
dohrála. Vyskočila, přecházela po pokojíku. Natáhla
se na pohovku. Hořely jí líce a hlava ji rozbolela
doopravdy. Zmalátněla napětím dne.
Když opěý vstala, cítila, že ji bolí v kříži a že má
těžké nohy. Zahalila se do vlněného přehozu a potichu
vyšla do zahrady. Vzadu za skleníky byla dvířka.
Přistoupila k nim. Naslouchala chvíli. Nic se nehýbalo.
Strčila klíč do zámku. Otočila. Zaskřípalo to uvnitř,
až se ulekla. Otevřela dvířka, vyšla do obory a za
hleděla se k strouze. U zábradlí byl temný stín. Šla
blíž. Nebyl to nikdo. Byl to keř.
Bylo chladno. Mira přitáhla přehoz k tělu. Vrátila
se k dvířkům. Zůstala státi opřena o zeď a čekala.
Něco zachrastilo. Kroky. Pohlédla v tu stranu. Ju
lián, ach, opravdu, Julián stál před ní.
Stál, ale nemluvil.
— Jste to vy? zašeptla.
— Jsem to já, zněla odpověď.
— Říkáte to tak smutně, pravila.
— To se vám zdá.
— Ne, nezdá se mi to. Řekl jste to smutně. To ne
jste vy!
— Jsem to já — anebo — máte pravdu, nejsem to já.
— Proč to nejste vy?
— Protože — nemohu vám to říci. Pojďme do lesa!
Mira zamkla dvířka. Všude bylo ticho. Jen vodo
trysk v zahradě šepotal sladce a mdle.
— Proč jste smutný? tázala se Mira.
— Chodil jsem dnes půl dne za městem, abych neinusil na vás myslit. Chci se vám přiznat, nechtěl jsem
přijít. Ošklivím se sám sobě. Měl jsem dnes hloupé
myšlenky, řekl bych, ošklivé myšlenky.
— Jaké jste měl myšlenky? tázala se Mira hlasem
tišším než prve, ale pevnějším.
— Tak ošklivé myšlenky, že se vám stydím přiznat.
Jsem ohava. Když jsem dostal váš dopis, měl jsem se
radovat, pravda. Ale já jsem se neradoval, jen chvíli.
Já mám takový mizerný skeptický mozek. Trápím se
již od svátků. Řekl jsem si, že na vás musím zapo
menout. Umínil jsem si, že na vás nebudu myslit.
To vše z hrdosti, z pitomé hrdosti. A proto jsem si

řekl i dnes, že nepřijdu. Šel jsem k cihelnám a večer
jsem chtěl jít s kamarády někam do kina, do všivého,
zadýchaného a tmavého kina. Ale kamarádi nebyli
doma. Přišla na mě podivná úzkost a touha spatřit
vás. A ta touha rostla — to vy jste na mě myslila —
až se mi zdálo, že na ní visí celý můj život, a že bych
se nedočkal rána, kdybych s vámi večer nemluvil.
Chci bytí upřímný, Miro. Myslím, že bych vás mohl
nenávidět. Zdá se mi, že bych to dovedl. To je zvlášt
ní. Nevím, jak bych to řekl. Představim-li si vás jako
zcela zlou, myslím, že bych vás mohl nenávidět. A
představím-li si, že bych vás potom musil ztratit, zdá
se mi, že bych to nepřežil. I kdybych měl nenávist,
myslím, že na jejím dně by dřímala láska. Chtěl jsem
tu lásku umyslit, zapřít. Nedovedu to. Proto jsem tu.
Vy jste na mě čekala. Nejsem toho hoden, Míro. Já
zasloužím, abych chodil celou noc touto oborou a
čekal marně na vás. Za ty ošklivé myšlenky to za
sloužím, Miro, vyžeňte mne odtud! Pusťte na mě psa!
Miro, prosím vás, poručte mi. abych odešel! Nebo
křičte, že je tu zloděj, aby vaši podomci mě honili
s kamením a klacky. Kině bude potom dobře — Nebo
aspoň mi řekněte, že jsem ošklivý člověk, že jsem
ničema, to je to slovo, řekněte, že jsem ničema, řekně
te to slovo, prosím vás!
— Nemluvte tak, já se vás bojím! Co je vám?
Pojďte si sednout!
Přivedla Juliána k lavičce z březových kolů. Usedl
a zabořil tvář do dlaní.
Po nebi tiše pluly oblaky, hnány lehkým větříkem.
Rozzářily se hvězdy.
— Nemyslete již na to, pravila, hleďte, těšila jsem
se, vy nevíte, jak, s nesmírnou touhou jsem čekala na
tuto chvíli.
Nemyslete již na to. Já bych chtěla, aby se tento
večer proměnil ve velikou slavnost, protože jsem po
něm toužila k smrti. Snila jsem o nčm tisíckrát, Juliáne, a viděla jsem jej vždy čistější a krásnější. Vy
jste rozumnější než já. Já jsem pošetilé děvče. Jsem
jako ochočený, ale přece divoký holub, který by se
rád vznesl k modru oblohy a vzlétal výš a výš k slun
ci, přelétl cimbuří nejvyšších hradů, chtěl by letět
daleko a vysoko, a neví, kam. Juliáne, já jsem vám
psala, abyste přišel----------- Nepohrdáte mnou?
Julián mlčel.
— O, vy si myslíte něco velmi zlého o mně, já vím,
neměla jsem vás sem zvát, bylo to výstřední — —
proč mi to neřeknete-----Pohladil jí ruku.
— Miro, mám tě rád!
Rozechvěla se horečnou slastí a rozvzlykala se.
— Miro, mám tě rád. Představuji si tě dobrou a
čistou. A chci, abys takovou zůstala navždycky.
— Řekni mi to ještě, že mě máš rád. řekl jsi to
opravdu? Bylo to tak krásné, tak příšerně krásné!
— Miro, mám tě rád, šeptal jí pomalu a výrazně.
Pozvedl jí hlavu. V přísvitu měsíce viděl tvář zachvívající se nezadržitelnými vzlyky, zářící však úsměvem štěstí. Týmž pohybem ruky jí setřel s tváří
slzy a odhrnul s čela vlasy. A skloniv se políbil Miru
na čelo.
Ztišila se v té chvíli, sklonila hlavu na prsa a po
dlouhém odmlčení šeptala:
— Teď už musím být hodná, když mám na čele
hvězdičku------A rozešli se.

Obzor náhle zkrvavěl. Obrysy města nabyly podoby
temných stínů. Adamova továrna byla v plamenech.
IX.

V POUTECH LÁSKY.
Požár nebyl tak veliký, jak se z počátku zdálo. To
hořela jen zadní skladiště. Dál už se oheň nerozšířil.
Noviny psaly: z neznámé dosud příčiny. A dále:
policie zahájila pátrání.
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Druhv den byla předvolána na policii Juliánova
bytná. Ptali se jí. pamatuje-li si. kdy přišli studenti
u ní bydlící domů večer třicátého dubna. Přiznala,
že páni přišli pozdě v noci. Kde byli. neví. Myslila,
že byli v kině. Chodívali do kina. Domovnice slyšela,
že přišli pozdě. Napřed jeden. Druzí dva přišli o něco
později. Byli v kině a měli na to svědky.
Přišli do školy a zavolali si Juliána. Ano. byl večer
venku.
Kde jste byl večer? Můžete udati svědky, osoby,
s nimiž jste mluvil, nebo které vás viděly?
Julián mlčel.
— Mlčením na sebe uvalujete podezření, že jste
měl podíl na činu Radím vám. abyste se přiznal. Jinak
si velmi ztížíte situaci. Byl jste před časem domácím
učitelem v rodině pana továrníka Adama. Později jste
byl toho místa zbaven. Je pravdě podobné, že jste
pojal nenávist k panu továrníku.
— Ne.
— Kde jste tedy byl a co jste dělal ve středu ve
čer?
— To nemohu říci.
— Vy si to ještě rozmyslíte. Neradím vám. abyste
ještě dále zapíral. Následky budou tím horší. Zapí
ráním si nepomůžete. Máme důkazy proti vám. Jste
zatčen.
To bylo v pátek. při hodině latiny. Julián už se
nevrátil do třídy. V přestávce byl odveden.
Potom se rozepsaly noviny. Ze široka psaly o po
vážlivých proudech myšlenkových, které se šíří mezi
mládeží jako morová nákaza. O středoškolské vý
chově. která musí být reformována. O budoucnosti
národa, která je ohrožena, vyrůstá-li takové pokolení.
O daních, které platí lid na školství takovým duchem
vedené.
Potom se psalo, odkud je ten nerozvážný mladík,
kolik jest mu let, čím jsou jeho nešťastní rodiče, jak
prosíval ve studiích, co čítal, do jaké společnosti do
cházel, jakým asi vlivům podlehl, jak se choval při
výslechu, jak se snaží zapírat.
Dále následovaly obecné úvahy o výchově, poučná
srovnání s časy minulými, kdy student byl nadšený
idealista a skutečná naděje svého národa.
A nakonec bylo možno číst rozhořčené návrhy, aby
proti mladistvému provinilci se postupovalo se vší
přísností.
Ředitel gymnasia se chytal za hlavu, běhal po ředi
telně a volal:
— No tohle! No tohle! No tohle!
Neobědval, nevečeřel.
— Je konec, říkal si zdrcen. Padne to na mě. já
to vím. Noviny to rozmazují. lidé mlátí hubou. Co
mohu dělat? Vymlouvat se, že jsem o ničem nevěděl?
To je k smíchu. Jsi představený, měls o tom vědět,
řeknou, máš odpovědnost. Co teď? Dokazovat, že jsem
nevinen, že profesoři jsou nevinni, že ústav je ne
vinen? Bude tomu někdo věřit? Svalovat vše na mimo
školní vlivy? Řeknou: Měls o tom vědět a měls proti
tomu působit. Po tolika letech — takové ovoce! Proč
právě zde se to stalo? Proč právě zde? Přijdou dotazy
shora. Znám ty pány. Budou chtít vědět všecko od
Adama: jak se ten žák učil, jaké měl chování, byl-li
někdy trestán podle školského řádu, kterak lze vy
světlit jeho čin. A potom se to pohrne. Bude z toho
otázka veřejného blaha, noviny to rozplácají, některý
hlupák roztroubí, že to není vnitřní věc školská, nýbrž
věc zájmu obecného. A aby se nezdálo, že se nic
neděje, ut aliquid fieri videatur, půjde ředitel do
pense. Tak se to rozřeší k všeobecné spokojenosti.
Páni profesoři budou rádi, že se jim nic nestalo, bo
dejť by se jim něco stalo, oni nejsou odpovědni, na to
je ředitel, ten to odnese, od čeho pak by byl ředite
lem. ano. půjde pěkně do pense. Po tolika letech svě
domité práce! To máme z toho, že jsme svůj život
obětovali budoucnosti národa! To jsou konce! To jsou
konce!
Za několik dní se ten muž duševně zhroutil. Ta tam
dřívější byrokratická upjatost, chladná strojenost
v řeči, autoritativní převaha v úsudku a postřehu.
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Byl tu již jen člověk, ne úředník, člověk těžce zra
něný a nedovedoucí už zachovati úřední vážnost.
— Vy jste všemu vinen, vybuchl, když po výslechu
mu přišel do cesty Dr Bureš.
— V jakém smyslu já? tázal se Táta.
— Zastával jste se toho kluka při konferenci.Omlou
val jste ho. My jsme byli hloupí, vy jste byl moudrý.
Teď to máte. Hada jste hřál na prsou. Já jsem vždycky
věděl, že v klukovi nic dobrého nevězí.
— Co se týče Hodače, odpověděl Táta, je pravda,
že jsem se ho zastával. Hoch byl vynikající a chování
měl bezvadné. Že měl samostatné myšlenky —
— Teď je tu máte, ty samostatné myšlenky, zasmál
se ředitel řezavě a bolestně. Já z toho musím odpoví
dat. vy se jen pobavíte!
— Račte vyslechnout žáky, je-li libo, a přesvědčte
se, že Julián Hodač se vždy jevil svým spolužákům
jako student nadaný a originální, ale ne výstřední a
nerozvážný. Pro mne i celou třídu je nepochopitelné,
že by se mohl dopustit takové věci. Ostatně, svědčí-li
proti němu některé okolnosti, není to ještě důkaz
viny. Je tu možné ještě jiné vysvětlení.
— lak proč neřekne kluk, kde byl, proč mlčí, když
se ho ptají, kde byl? Je to jasné. Večer doma nebyl,
alibi nemá. Měl zlost, že ztratil kondici u Adamů,
chtěl se pomstít. To je jasné.
— Já myslím, pane řediteli-----— Vám se to lehko mluví. Vy si pěkně filosofujete,
že to a ono je vám nepochopitelné — to je snadné,
to je pohodlné — ale já to odnesu.
— Je mi líto, pokrčil Táta rameny.

2.

Když četníci odváděli Juliána v přestávce po latině,
byl na chodbách poplach a shon. Na schodišti stál vy
jeveně sextánek, který nosil Juliánovi dopisy od Miry.
— S Bohem, řekl mu Julián. A potom, když už zašel,
obrátil se k němu a dodal:
— Mira taceat!
— Taceat! — poslední vzkaz.
Sextánek jej vyřídil, ač netušil, jaký má význam.
Mira ovšem nemlčela. Nemohla mlčet. Věděla s jisto
tou. že Julián neměl podíl na činu. Mohla dosvědčit,
že to neudělal, nemohl udělat. Je bez viny. Nešťastná
shoda okolností na něho uvalila podezření. Stačilo
jistě, aby řekl podle pravdy, kde vlastně byl ten ve
čer. Neřekl. Šetřil Miru. Všecko vzal na sebe. Tak ji
má rád. A ona vše zavinila. Ona měla ztřeštěný nápad
pozvat ho večer do obory. Mohla si myslit, že to
dobře neskončí. Přišel, neboť ji nechtěl zarmoutit. Má
ji rád. Jak sladké bylo by to poznání, kdyby nebylo
zkaleno představou hrozného postavení, v němž se
octl — její vinou! Všichni ho odsuzují. Všichni ho
dávají za odstrašující příklad. Noviny o něm píší.
Nenechá ho trpět!
Proč vzkazoval, aby mlčela? Což je možné, aby ho
zradila a opustila, když všichni ho opustili? Aby ne
vykřikla: On je nevinen? Je nevinen a já vám to
dokáži a zavru vám zlá a utrhačná ústa! Proč jen to
vzkazoval? Ach. možná, že to vzkázal, aby vyzkoušel
její lásku. I to je možné. Řekl: Mlč! — ale co si
myslil? Myslil si: Miluje-li mne opravdu, nebude
mlčet. Ano, to si myslil. Miluje-li mne, půjde a do
svědčí, že jsem nevinen. Nelekne se hloupých lidských
řečí.
Zkouší ji. Chce poznat, má-li ho tak ráda, aby se
nebála stát se pro něho hrdinkou maloměstského skan
dálu. Otec se rozhněvá, až to zví. Ve škole se jí budou
smát. Poskvrnila svou čest. Zahodila se. Co je čest?
Ostatně, co je čest? Prý dobré mínění, které mají lidé
o člověku. Jací lidé? Dobří? Ti se nebudou pohoršo
vat. Zlí? Na těch nezáleží Miře Adamové.
On trpí! Ceká! Volá! Miro, máš mne ráda, opravdu
ráda, jak jsi mi říkala? Ukaž, žes nikdy nelhala! Jdi
a mluv!
Šla. Když se přiblížila k soudní budově, rozbušilo se
ji srdce. Neznámá, vznešeně vítaná radost pronikala
jí duši. Cítila, že hodlá vykonat nejkrásnější čin své

ho života. Promluví a vysvobodí vězně. Řekne jim
pravdu. Ať je ostuda! Byío by přece hanebné, kdyby
nepromluvila. Dokáže jim to. Odpřisáhne to. Budou
ho musit propustit. Julián na svobodě! Ještě dnes
bude volný! To bude jejich nejsladší den! Pozná, dra
hý, že se v ní nezklamal. Ne. Mira není podlá, Mira
není zbabělá!
S jemnou zdvořilostí ji uvítal vyšetřující soudce.
— Přišla jsem vám říci, pravila v rozpacích, které
jí působila jeho zdvořilost — představovala si ho jako
inkvisitora s baziliščíma očima — přišla jsem vám říci,
že Julián Hodač je nevinen. Mohu to dokázat.
— Jakým způsobem myslíte, že to můžete dokázat?
tázal se vyšetřující soudce.
— On to nemohl učinit, protože ten večer byl se
mnou.
Soudce vzal tužku a začal si dělat poznámky.
Vy tedy pravíte, že ten večer strávil Julián Ho
dač ve vaší společnosti?
Ano. vydechla Mira.
Srdce div že jí z hrudi nevyletělo. Soudce však byl
kliden.
— Kde jste strávili ten večer?
— V oboře za naší zahradou.
Měli jste tam dostaveníčko nebo jste se náhodou
setkali?
— Měli jsme tam umluvenou schůzku.
Jak dlouho setrval Julián Hodač ve vaší společ
nosti?
— Než začalo hořet.
— Dívala jste se na hodinky?
— Ne, ale když jsem přišla domů, nebylo ještě
deset.
— Kam se odebral Julián Hodač, když se s vámi
rozešel?
— Myslím, že šel domů.
— Neřekl, že má ještě něco na práci?
— To neřekl.
— Myslíte tedy, že šel hned domů.
— Ano.
— Jaké pohnutky vás přiměly, abyste mi přišla
oznámit tyto okolnosti?
— Pohnutky — přišla jsem proto, že je nevinně
uvězněn a já mohu dosvědčit, že neučinil nic zlého.
A proto, že on sám se mého svědectví nebude dovo
lávat. Nechce patrně, abych byla — kompromitována.
Mohu odpřisáhnout, že je nevinen. Račte ho propustit,
on nic neudělal — já to vím!
- Slečno, já jsem si poznamenal vaši výpověď.
Předpokládám, že věc je pravdivá a správná. Ale zdá
se mi. že její význam přeceňujete. Je možné, co ří
káte. a může to obviněnému částečně prospět, ale nyní
ještě ne.
— Vy ho nepropustíte? On je nevinen!
— Uklidněte se. slečno. Je třeba věc brát rozumně,
ne citově. Proti Juliánu Hodačovi je vzneseno vážné
obvinění a bylo proti němu zavedeno tak zvané pří
pravné vyhledávání. Nevím, je-li vám známa podstata
toho úředního postupu. Dovolte, abych vám ji objas
nil. Úkolem přípravného vyhledávání jest zjistit pod
statu trestného činu a jeho pachatele. To není soud.
Obviněný je ve vyšetřovací vazbě, a to není trest.
Účelem vyšetřovací vazby je. aby přítomnost obvině
ného byla zabezpečena potud, pokud trvá důvod její,
třeba tedy až do pravoplatného skončení trestního
řízení. Vyšetřování se uzavře, bylo-li dosaženo jeho
účelu. Intencí zákona je, aby rozsah přípravného vy
hledávání nebyl přes míru rozšiřován, tak aby sku
tečně zůstalo přípravou pro hlavní přelíčení. Zejména
důkazy nemají být již tu zúpina prováděny, nýbrž
jen připraveny a pro hlavní přelíčení zabezpečeny.
Jinak by také zcela proti úmyslu zákona těžiště ří
zení přešinulo se do tohoto stadia a hlavní přelíčení
stalo by se jen zbytečným předváděním výsledků již
tam s konečnou platností zjištěných.
Miře se z toho zatočila hlava.
— Vy mi tedy nevěříte? ptala se a slzy jí vstoupily
do očí.
— Račte pochopit, slečno, že není mou věcí věřit

vám či nevěřit. To je věcí soudu. Vy budete povolána
jako svědkyně k hlavnímu přelíčení. Tam budete moci
svoji výpověď opakovat. Mým právem však není po
suzovat obsah výpovědi a tím méně propouštět někoho
z vyšetřovací vazby jen tak zhola. Nesmíte zapomínat,
že na věc lze hledět s různých stanovisek. Při vy
šetřování činu nesmí být opomenuto nic závažného.
I když předpokládám, že mluvíte ryzí pravdu, musím
uvážit ještě jiné možnosti. Předně, bez urážky řečeno,
není vyloučeno, že obviněnému se dobře hodila schůz
ka, kterou jste si umluvili, neboť tak mohl snadno
získat alibi a vyhnout se následkům svého činu. Dále
není prokázáno, že čin se stal právě v době té schůz
ky. aby byla vyloučena možnost jakékoliv účasti.
Ostatně požár mohl být založen předem. Vy sama
tvrdíte, že Julián Hodač setrval ve vaší společnosti do
půl desáté. Není prokázáno, že když vás opustil ihned
a přímo se odebral domů. Je pravdě podobné, že čin
byl spáchán až po desáté hodině. Z toho je patrné, že
pachatel mohl mít dosti času k oběma věcem: i ke
schůzce před desátou i k činu po desáté hodině.
Vyšetřující soudce povstal, snad aby dal najevo, že
pokládá výslech za skončený.
Mira seděla dále jako přibitá. Slzy jí kanuly s tváří.
Soudce změkl. Hlasem pomalejším a ne již tak úřed
ním pravil:
— Obviněnému bude ustanoven obhájce ex offo.
Tomu dáte svoje svědectví k disposici. Ovšem, upřímně
a přátelsky řečeno: jak věc stojí, může se stát, že ob
viněnému neprospějete, sobě pak uškodíte. Doufám,
že mi rozumíte.
— Rozumím! vydechla Mira. Neposlouchala již té
měř, co mluvil soudce. Jen poslední jeho slova si uvě
domila, poněvadž je vyslovil s důrazem.
Byla odhodlána nevzdávat se boje. Není možno, aby
ho nepropustili, vždyť je nevinen, je nevinen — tak
si to neustále říkala.
Ke komu jít? Jak mu pomoci? Hněv a bolest se
mísily v její duši a cítila z toho takovou sílu, že byla
schopna jít kraj světa, otřást něčím, aby se to se
sypalo lidem na hlavu a probudilo je to z jejich tu
posti.
Ruch města jí připadal hnusný. Kam jdou ti lidé?
Ach, jdou každý po svém, mají na mysli jen své ma
lichernosti — jak je to protivné!
Už jen jeden člověk na světě mohl pomoci. Táta.
Půjde k němu. Všecko mu řekne. On pomůže. On
jediný může ještě pomoci.
Chvěla se. když stiskala knoflík elektrického zvon
ku v rohu niklového rámečku, v němž bylo zasazeno
jméno: Prof. Dr Jaroslav Bureš.
Byl poněkud překvapen, když ji spatřil. Uvedl ji do
svého pokoje a posadil si ji proti světlu a tak mohl
už z její tváře se dohádnout, že něco vážného ji
k němu přivádí. Změnil hned žertovný tón. s kterým
ji uvítal. Zdálo se, že nemůže najít pravé slovo, kte
rým by jí pomohl ke klidu. Sklopil zrak a svraštil
čelo. Viděl, jak se pokouší Mira svléknout rukavičku,
ale nejde jí to — tak se jí chvěly ruce.
— Tuším, že byste mi ráda řekla něco důležitého,
něco, co vás hodně trápí, že ano?
— Ano. pane profesore.
— Tak jen hezky s klidem a upřímně!
Vypověděla mu historii osudného večera i své cesty
za vyšetřujícím soudcem.
Táta ji nechal mluvit a nepřerušoval ji ani ve chví
lích. kdy pro stud nebo bolest se odmlčovala. Poslou
chal s očima stále sklopenýma a čelem svraštěným.
Když dopověděla, pravil jí:
— Je dobře, že jste přišla ke mně, Miro. Ovšem
bylo by bývalo ještě lepší, kdybyste byla přišla hned
a k soudu vůbec nechodila. Já bych to byl zatím pro
myslil a pak teprve jsme se mohli pokusit o záchranu
Juliána. Ale i tak, myslím, že se to podaří. Udělali
jste hloupost, to vám nemusím říkat. Už se stalo. Okol
nosti se tak shlukly — ovšem, kdo mohl co takového
tušit? Jsem rád, že jste mi všecko pověděla, byl jsem
ve veliké nejistotě a nesnázi. Že Julián to neučinil,
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jsem věděl, přes to byla mi věc záhadná a pro mne
jako třídního profesora velmi nemilá. Jde nyní o to,
jak vás zachránit oba, i vás, Míro. Je zřejmo, že on
vás kryje a nechce, abyste utrpěla úhonu na své cti.
To je pěkná motanice. Ale aspoň do toho teď vidím.
Co jste mi řekla, má pro mě ohromnou cenu. Ovšem
s těmi právníky těžko bude zápolit. Ono se řekne, že
vyšetřování není soud a vyšetřovací vazba není trest.
— A ten ubohý hoch se tam zatím utrápí. Teď by měl
maturovat a je zavřen. Co se Juliána týče, buďte za
tím klidná, já si to všecko rozvážím a zjistím sám
ještě některé okolnosti a pak teprve bude možno jed
nat. Bez přípravy, tak nazdařbůh to ovšem nejde.
A co vás se týče, chci se vás ještě něco otázat: Je
známo to, co jste mi tu pověděla, vašemu panu otci?
— Ne, pane profesore. A Mira se zachvěla.
— Když ne, radím vám. abyste byla k němu upřím
ná a všecko mu řekla, a to brzo.
— Otec teď není doma. Myslím, že přijede až za
týden.
— Zdá se mi. že se ho trochu bojíte, že ano?
— Musím se přiznat, že ano.
— Není jiné pomoci. Až přijede, všecko mu pěkně
povězte.
— Pane profesore —
— Bojíte se toho. Chápu ovšem, váš pan otec je muž
přísný. Nepůjde to jinak. Řekněte mu vše. Bude-li se
hněvat, pokusím se trochu ho usmířit. Myslím teď na
něho, že on právě by mohl pomoci. Ostatně, bez jeho
vědomí nemohu jednat. Povíte mi, až se vrátí, a já ho
ihned navštívím. Je možno, že budu potřebovat jeho
pomoci i pro Juliána. S těmi juristy bude těžká práce.
Váš pan otec je muž rozumný a já myslím, že vám
hlavu neutrhne. Chyba se stala. Musí se říci, že jste
ještě mladé a nezkušené děvče — no a jistě jste ne
mohla tušit, jaké následky bude mít takové dobrodružstvíčko. Buďte statečná. Nejlepší a nejčestnější
cesta je cesta upřímnosti a pravdy.

3.
Vyšetřující soudce občas přicházel k Juliánovi. Byl
to bledý a uhlazený muž. Své otázky měl vždy při
praveny. Odpovědi si zapisoval. Psal do bloku, na
konec vždy řekl krátce: Děkuji! a odcházel.
— Dovolte mi otázku, řekl Julián, když byl soudce
naposledy u něho, jak dlouho to bude trvat?
— Prokuratura sestaví žalobu, potom přijde věc
před krajský soud — k tomu je třeba nejméně tří
měsíců.
Julián hynul nejistotou. Kdyby ho hned odsoudili,
oblekli do trestaneckých šatů, poslali do káznice a
řekli mu, že tam bude pět nebo šest let, kdyby mu to
řekli s jistotou, byl by se uklidnil. Ty průtahy a ta
zdvořilost ho mučily.
Již druhý týden samoty a pochyb! Málokterou noc
spal. Přízraky, výčitky, zoufání. Ráno bledé, choré,
beznadějné. Tak den za dnem.
Vzpomínky. Šedivý otec, nachýlený nad dubovými
duhami. Sedlík křepčí na obručích. Sudy duní temnou,
podivnou píseň. Maminka si utírá slzy do rohu zá
stěry. A všichni mlčí. Je ticho, jako když v komoře
leží nebožtík. A Mustafa leží pod stolem a smutně
klade hlavu mezi pracky a občas zaskučí.
Jiný obraz. V sadech sedí kamarádi časně ráno a
učí se k matuře. Zkoušejí se navzájem. Kosi zpívají.
Vítr je vlahý. Budou maturovat. Půjdou do světa
hledat štěstí —
Mira asi pláče. Jen aby neudělala hloupost! Aby
nešla někam a neřekla, že s ním byla v oboře! Možná,
že by jí nevěřili. Řekli by si třeba, že si to vymyslila,
aby mu pomohla. Vzkázal jí, aby mlčela. Jen vyřídil-li
jí to ten sextán? Což — Snad bylo lépe nevzkazovat
jí nic. Nechat ji. Vyzkoušet ji. Byl by to závratný
boj, který by musila podstoupit. Boj proti otci, který
s ní má plány. Boj proti společnosti, v níž by utrpěla
na dobrém jménu. Proti lidské zlobě, proti lidské
hlouposti. Snad bezvýznamný. Ne, aspoň by tak do
kázala svou lásku. Ovšem. Ale byl bych ničema, kdy
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bych si to přál. A pak — boj marný. Kdyby se
i pokusila mi pomoci, řekli by, že je nervově chorá,
nějaký lékař by jim to napsal, odvezli by ji někam —
Dobře jí to vzkázal. Ať mlčí! Nepomohla by mu.
A sebe by zničila. Mira — Mira — Jak o ní snil. Hle,
nedovede si již dobře představit její tvář —
Nejvíce ho mučila nejistota: co bude? Jedinou
zbraní, kterou měl proti světu, bylo pohrdání. Udělali
z něho zločince — Hledali postavu pro filmovou ko
medii. Našli ji velmi snadno. Teď zbývá jen sehrát
několik scén. Ne, tak to není! Prokázali mu poctu
jako nějakému herci, pro něhož zvláště se skládají
kusy, aby v nich vynikl. Rozumí se, že k sepsání ta
kových kusů se propůjčují jen podprůměrné talenty,
které by jinak nevynikly.
A tak dostal Julián Hodač kus, v němž může vy
stoupit. Nechtěl kdysi hrát v komedii rytířské. Teď
bude nechtě hrát v komedii nerytířské. Hra bude mít
úspěch a udrží se na repertoiru hezky dlouho. Zájem
veřejnosti neutuchne a doufejme také, že neztuchne,
zájem té vznešené veřejnosti, která tehdy a tehdy
krajně byla rozrušena tímto neslýchaným případem —
A závěrný akt bude cesta do káznice.
Ano, tak to bude. Odsoudí ho. Mají důkazy. Po
trestají ho. Vyloučí ho z dalšího studia.
Co z něho bude? Co jiného než ztracená existence?
Ano, to je terminus technicus, ztracená existence. Cím
může být? Zprostředkovatelem prodejů, obchodním
cestujícím, lokálkařem, kamelotem, sandwichmanem,
nádeníkem. To je kariéra propuštěných trestanců,
degradovaných důstojníků, odpadlých kněží, nepoda
řených advokátů, alkoholických učitelů, světáckých
defraudantů. Bude ztracenou existencí, číhající, zmí
tající se očekáváním, že někde přece se najde místo
s pevným platem, konejšící bytnou, kupce, pekaře,
vrchního v kavárně krásnou nadějí na místo dobře
placené. Bude žít a mučit se nadějí, zatím co neza
držitelně budou chátrat poslední kalhoty a voda ne
lítostně bude vnikat do proděravělých bot. To bude
epilog hry, která zvláště byla složena pro Juliána
Hodače. Opona bude padat zvolna, aby obecenstvo
mohlo vychutnat poslední křeče hynoucího hrdiny.
V lóžích budou tleskat krásné dámy a páni ve fra
cích, bývalí spolužáci té ztracené existence —
X.

Nevinní.
1.
Téměř po špičkách se přiblížila Mira k dveřím ot
covy knihovny. Bylo tam světlo. Stála u dveří a
chvíli poslouchala. Bylo tam ticho. Krev se jí hnala
do hlavy. V spáncích jí to bušilo. Musí se přiznat.
Táta to řekl. Řekl to, je to tedy správné. Skrčila
ukazováček a přiložila ruku ke dveřím, aby zakle
pala. Neznámá síla ji dosud zdržovala. Byl to strach?
Snad také. Ale i něco jiného. Nemohla se vlastně
dočkat, až se otec vrátí. Hynula úzkostí o Juliána
i o sebe. Nevědouc proč, přála si raději zemřít než
žít v tak hrozném napětí nejistoty.
Zaklepe. Za těmi dveřmi je nyní její osud. Není
jiné pomoci. Soustředěním vší duševní síly zápasila
se sebou samou, aby neutekla.
— Af mne třeba zabijí! kmitlo jí hlavou.
A zaklepala.
Ozval se otcův jasný a pevný hlas. Vešla. Zůstala
stát u dveří. Otec seděl u stolu a něco psal. Stojací
lampa ozařovala jen okruh psacího stolu. Mira stála
v přítmí.
Pohlédl na ni s údivem:
— Přeješ si něco?
— Odpusť, otče, že tě vyrušuji, řekla hlasem divně
nalomeným. Sevřelo se jí hrdlo a myslila, že se
zalkne.
Pochopil, že Mira má něco těžkého na srdci. Vyzval
ji, aby šla blíž, a posadil ji do křesla naproti sobě.

Zadíval se na ni zkoumavě. Povšiml si dvou věcí:
jak vyrostla a jak se začala podobat jeho zemřelé
choti. Vyrostla, ovšem, čas strašně letí — byl zvyklý
považovat ji za dítě — a hle, není to již dítě. Kolik
je jí? Sedmnáct. A pak — ten zvláštní, poněkud umí
něný a přece sladký výraz tváře, výrazné čelo, ne
určitě, žensky záhadné oči, energické a přece měkké
semknutí rtů — to vše bylo čímsi novým v jejím
vzhledu.
Dohadoval se, že nějaká neshoda s tetou nebo Re
ném ji přiměla, aby ho navštívila.
— Může mi věnovat chvilku času? tázala se, když
usedala, nepozvedajíc již k němu očí.
— Zajisté, řekl, jen mluv!
— Otče, řekla a zarazila se, neboť zapomněla v té
chvíli všecky formulace svého přiznání, které si v mi
nulých dnech připravila. Potom však ze sebe vyrazila
jakoby jedním dechem:
— Otče, já jsem se velice provinila, já jsem totiž —
nečestně jsem jednala, chci ti nyní všecko říci, mu
sím se ti přiznat, ačkoliv vím, že tě zarmoutím a že
ztratím tvoji lásku a že —
Ze stísněného hrdla se jí vydral dlouhý vzlyk a
přerušil její slova. Prsa se jí vzedmula dlouho uta
jovanou bolestí a bázní a rozeštkala se k neutišení.
Adam přisunul své sedadlo blíže a vzal dceru za
ruce. Tato scéna padala do jeho myšlenek, plánů, sta
rostí a výpočtů, studií, cest a obchodních jednání
neočekávaně a převratně. Byl zvyklý na svůj pořá
dek, dodržoval jej a nerad se obíral věcmi, jichž ne
předvídal a jež nebyly v programu. Miloval stručnost
a jasnost. Jeho mnohonásobné styky, povinnosti a
závazky ho nutily šetřit časem a nevěnovat věcem
a lidem více pozornosti než kolik bylo nezbytně třeba.
To jediné si mohl vyčítat, že i k svým dětem se cho
val s takovou odměřeností konaje jen to, co bylo ve
vlastním smyslu jeho otcovskou povinností. Snad si
to někdy vyčítal a ne-li, v tomto okamžiku jistě si
uvědomil, že zvláště nyní, když děti dorůstají, měl by
jim věnovat více času a péče. Znal vlastně jen povrch
a obvod jejich života. K nitru neprohlédal. Neměl
k tomu kdy. Aspoň si tak myslil. A když viděl nyní
rozvzlykanou dceru, přiznával se v duchu k své vině
a byl odhodlán napravit aspoň v této chvíli, co zameš
kal. Vzal ji za ruce. To jí dodalo důvěry. I přiznala
se mu ke všemu, přerývajíc slova nezvládnutelným
štkáním, přiznala se, že se jí zalíbil Julián Hodač, že
si s ním dopisovala, když přestal k nim docházet, a že
podlehla touze mluvit s ním v samotě a tajnosti, žc
se s ním procházela v oboře týž večer, kdy začala
hořet skladiště, že ho zatkli, ale on že nechce povědět,
kde byl ten večer: že mu chtěla pomoci a šla k vy
šetřujícímu soudci, ale nadarmo. A konečně, že se
vším se svěřila profesoru Burešovi, poněvadž otec
nebyl doma.
Když dopověděla, sklonil hlavu, jako by mu na ni
padla nesmírná tíže. Pustil její ruce, vstal a přecházel
po knihovně dlouhými a prudkými kroky. Jeho dojem
z Miřina přiznání byl téměř roven fysické nějaké bo
lesti, kterou člověk přemůže, jen když zatne zuby a
nebo hledá nějakou změnu, zapomenutí, přehlušení.
Byla to rána, z níž se vzpamatovával tím tíže, čím
méně se jí nadál. Byl zasažen v nejcitlivějším místě
své duše, duše hrdého selfmademana, zvyklého pře
kážkám i vítězstvím, neustupujícího před potměši
lými náhodami a nehodami obchodního podnikání,
jistého vlastní silou a nezdolatelnou vůlí. Měl v životě
četné nezdary, ale rozpoznal hned, jak je lze napra
vit. Zažil nepřátelství a zrady, ale dovedl si z ne
přátel učinit přátele a dovedl pokořit zrádce. Byl
zvyklý předvídat nebezpečenství a hledět mu přímo
v tvář.
Přecházel a Mira by mohla slyšet, jak skřípe zuby,
kdyby nahlas neplakala. V jeho pocitech nebylo hněvu
proti vinnici. Spíše hnutí nenávisti proti zlobě osudu
— tak se to mohlo snad nazývati — proti zlobě ně
čeho, co nebylo v jeho moci a co se vymklo jeho vůli.
A na toto zákeřné, neznámé a zrádné něco byl od

hodlán se vrhnout vší silou své železné povahy a do
nutit je, aby se mu podrobilo, vzdalo na milost i ne
milost. To něco stálo proti němu ve výsměšném
postoji, bylo temné, beztvaré, uhýbavé a infernální.
Byl to děsný Minotauros živící se čistými těly panen
— a jeho dcera měla mu být obětována. Jeho dcera —
jediná dcera, podobná dnes matce, jako nikdy dosud
— byla mu nyní drahá, cítil k ní lásku náhlou a živel
nou. jaká se probouzí v lidech ve chvíli, kdy něco
ztrácejí.
Přistoupil k ní, pozvedl ji a obrátiv k sobě její
zmučený a uslzený obličej, hleděl na ni s bolestí a
něhou. Její rozechvělé rty mu opět vyvolaly v duši
pocit viny; tato bytost hledala přátelství mladého
muže; to by se nestalo, kdyby měla přítele v otci. Mat
ky neměla, otec byl průmyslník, muž práce, boje, muž
povinností — tato bytost je nevinná, pravilo mu
svědomí.
Políbil ji na čelo, tam, kde měla hvězdičku, nezni
čitelný znak své čisté lásky, a pravil:
— Miro, na tento večer nechci nikdy zapomenout.
Tvůj otec bude tvým otcem. Na to spoléhej!
— Otče, můžeš mi odpustit? Ty se na mě nehněváš?
— Zbytečně se tážeš. Nedovedl bych se na tebe
hněvat. Žes chybila, nebyla jen tvá vina. Tvá vina
nebyla prvotní. I já jsem vinen. Myslím, že jsem tě
příliš zanedbával. Netrap se již! Děkuji ti za tvoji
upřímnost. Dovedu si jí vážit. Kdybys jí neměla, ne
byla bys už mojí dcerou. A já tě nesmím ztratit. Mám
jen tebe jedinou. Utiš se!
— Otče, způsobila jsem ti zármutek a hanbu. Dá se
to napravit?
— Na to nemysli. Jest nyní mojí věcí, abych na to
myslil. Jdi spat — mé dítě.

2.
Děs prázdna a vleklost času působily, že Julián si
počal všímat svého vězení. Podle slunce usuzoval, že
okno cely směřuje k severozápadu. Trestnice měla
půdorys podkovy. To věděl z dřívějška. Okna cel
vedla do dvora ohrazeného hladkou, několik metrů
vysokou zdí. Na" tu zeď hledíval každý den ráno, když
pod dohledem dozorců se procházel půl hodiny po
dvoře. Ta zeď ho dráždila svou příšernou hladkostí:
nevěda proč, počal přemýšlet, jak by bylo možno
odtud prchnout. Byly to z počátku jen theoretické
úvahy — jakési zaměstnání pro ducha, gymnastika
mozku pro ukrácení času. Tu zeď přelézt bylo ne
možno. Jinudy prchnout? Umínil si, že vypozoruje,
které okno je jeho. Když ho vedli na ranní pro
cházku, počítal cely po délce chodby. Až k podkovo 
vitému ohbí jich napočítal čtrnáct. Každá cela měla
jedno okno. Tedy patnácté okno v druhém poschodí.
Když byl na dvoře, odpočítával okna od podkovo
vitého ohbí. Patnácté okno. Srdce se mu sevřelo.
Kolem toho okna vedl hromosvod. Po něm by bylo
hračkou slézt a dostat se na hřeben zdi, která přilé
hala k budově
Ta myšlenka ho zcela ovládla. Nedovedl si zatím
rozřešit nejtěžší věc: jak se dostat z okna?
Jak z okna? Sklo bylo silné, neprůhledné. Okno
bez kliky, na klíč. A pak — mříže. Vytlačit okno
sotva by šlo bez hluku. A mříž? Umínil si všimnout
si mříží. Byly z železných, zkřížených, v průseku sný
tovaných prutů. Jsou-li nýty rezavé, nedrží. Nýty jsou
vždy z měkkého železa a to brzy rezaví. Pamatoval
si z dílny otcovy, jak snadno je roznýtovat starou
obruč, byť sebe silnější. Ühoz kladivem na okolí nýtu,
rez odprýskne, nýt se uvolní a dá se snadno vyrazit
nebo vytáhnout. Kdyby se podařilo vyviklat nýt ve
spodním průseku, bylo by možno odehnout jeden
prut stranou. Utvořil by se dostatečný otvor k pro
lezení.
Šlo by to bez hluku? Nová nesnáz. Kdyby byl v noci
vítr, šlo by to.
Několik dní se zabýval možnostmi útěku. Připadalo
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mu to jako rovnice o několika neznámých, jaké rád
řešíval.
— Co je dáno? opakoval si ve svých nekonečných
úvahách. Okno, mříž, hromosvod. Ještě jedna ne
známá!
— Dosazujme empirické veličiny! řekl si po matematicku. Přelézt zeď? Nemožno. Přeletět zeď? Ne
možno. Probourat zeď? Nemožno. Podhrabat se pod
zeď? Nemožno. A tak dosazoval do nekonečna.
Až jednoho rána mu na dvoře zablesklo světlo. Po
té zdi by se dalo jít až k rohu dvora a odtud pře
skočit na některý strom u silnice.
A když dořešil svoji rovnici, vynořila se mu v duši
nová, výsměšná téměř otázka, která zatím číhala
v temném úkrytu: A co potom? Zde máš zase mož
nosti. novou překrásnou rovnici o pětadvaceti nezná
mých. A kam se obrátíš? Domů? Tam tě jistě budou
hledat nejdříve. Budeš se skrývat v lese jak zvíře a
spát každou noc někde jinde jak ten tulák, za kterým
ses díval u cihelny? Nakonec tě přece chytnou a
budeš tam. kde jsi byl dřív.
Časem si říkal, že jsou to jen theorie. Časem se mu
zdálo, že by se to dalo uskutečnit. A spřádal další
možnosti. Domů by se ovšem nemohl vrátit. Ale mohl
by utéci do Ostravy. Tetička je tam domovnicí. V domě
jsou jen obchody. Nikdo tam nebydlí, jen tetička. Tam
by se mohl skrýt. Tam by si ho nikdo nevšiml. Se
strážníky je tetička zadobře. Za zimních večerů, kdy
to fičí v ulicích, přicházejí k matce Weissové vypít
číšku horkého čaje, aby se opět vrátili do zasněžené,
mrazivé ulice.
V tom domě je prádelna nahoře na půdě. V prá
delně komůrka na žehlení s plynovými kamínky. Tam
by mohl z počátku bydlit. Chodil by do večerních
kursů, naučil by se psát na stroji, zdokonalil by se
v těsnopise. Časem by mu tetička našla nějaké za
městnání. Třeba v některém z těch obchodů. Buď
v lahůdkářství u Rosnera, buď v drogerii u Steinmanna.
Vytrhl se z těch nadějí. Řekl si ironicky: To je
jako v povídce o zloději na okurkách. Jsi ještě za
mřížemi a už se vidíš v elegantním comptoiru u psa
cího stolu s telefonem a účetní knihou.
3.

Táta opravdu přišel k Adamům, jak byl Miře slíbil.
Mira se mu svěřila, že otec již vše ví a že není roze
zlen, jak se obávala. S tím větší důvěrou vstupoval
Táta do domu Adamova.
— Přicházím k vám, pane továrníku, kvůli svému
žáku Hodačovi. který před časem vyučoval vaše dítky
a který je nyní zatčen pro podezření, že způsobil
požáru vašich skladišť.
— O věci jsem informován, řekl Adam, a jsem rád,
že přicházíte.
— Byl jsem od počátku přesvědčen, že Julián Hodač
je nevinen, byf i některé okolnosti svědčily proti
němu. Jako jeho třídní profesor se chci pokusit o jeho
záchranu a dokázat, že obvinění proti němu vznesená
jsou bezpodstatná. Zjistil jsem některé skutečnosti,
které podle mého mínění jsou dosti závažné, aby na
jejich podkladě mohl obviněný být propuštěn z vazby.
Dříve než bych co podnikl, chtěl jsem tyto skuteč
nosti vám vyložit a požádat vás, abyste mi pomohl
vysvobodit nevinného, který trpí jen proto, že svou
čest nasadil za čest vaší dcery. Nepochybuji, že oce
ňujete jeho šlechetnost a svou pomoc mi neodepřete.
— Jsem vám velmi vděčen, pane profesore, za vaše
úmysly a pomohu seč budu — také Miře jsem to
slíbil.
— Myslím, že by bylo dobře nastoupit dvojí cestu:
působit na vlivné činitele a nad to předložit proku
ratuře vše, co svědčí ve prospěch obviněného —
a není toho málo.
Podle mínění Tátova jsou jisté známky, jež svědčí,
že Julián je nevinen. O jeho názorech svědčí celá
třída, že byly kritické a střízlivé, ne však výstřední.
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Další bod: dosavadní mravní bezúhonnost. Episoda
s úlohou nemá významu — to nebyl delikt, to bylo
usnesení konference, náhled většiny profesorského
sboru. Karcer, kterým byl potrestán, byla pouhá
formálnost školního byrokratismu. Není bez významu
uvážit, z jakého prostředí vyšel. Julián Hodač po
chází ze zbožné venkovské rodiny řemeslnické. Je to
prostředí, kde by se dalo předpokládat zrození zlo
činnosti? Tradici rodinné byl věren. Je známo, že
konal náboženské povinnosti jsa v té věci zjevem
více výjimečným než obvyklým mezi studenty. Činy
lidské je třeba vysvětlovat především vlivy tradič
ními. prostředím, výchovou, četbou, společenskými
styky. Na příklad četba! To je u studenta velmi vý
znamný činitel. Je pravda, že si Julián málo vypůj
čoval z knihovny žákovské. Prostě proto, že tam nic
kloudného a moderního není. Stačí přece se zeptat
v městské knihovně, co si tam vypůjčoval —Táta tam
byl a zjistil, že Hodač nikdy nic špatného a neshod
ného odtud neměl vypůjčeno — zase z toho důvodu,
že to tam není. Něco mu půjčoval sám. Tátova
knihovna je pánům od soudu k disposici! Mohou si
ji kdykoliv prohlédnout a přesvědčit se, je-li tam
vůbec jediná kniha, která by mohla někoho na
dchnout pro zločin!
Své přesvědčení o nevině Juliánově opírá Táta také
o své zkušenosti pedagogické. Učil Hodače osm let a
to něco znamená. Sledoval jeho vývoj. Zná ho dů
kladně a je přesvědčen, že něčeho tak zlého, jak mu
přičítají, nebyl a není schopen. Proč si ho nezavolali
ti páni juristi, kdo jiný byl povolán, aby svědčil
o Juliánu Hodačovi, než jeho třídní profesor? Tahají
k výslechu kdejakého opilce, který šel kolem vily
v noci a vyptávají se ho, co viděl a neviděl a kolik
bylo asi hodin. Trochu psychologie, jen trošku psycho
logického vhledu by stačilo a věc by byla hned
jasná. Pro ně je rozhodující, že bába domovnice ne
může přesně říci, kdy přišel Julián Hodač domů před
prvním květnem. Bába spala a nic neví a to je víc
než psychologie a zásady zdravého rozumu!
Táta a pan továrník se domluvili k společnému po
stupu. Táta napíše své zkušenosti, poznatky, zjištěné
skutečnosti případu Juliánova. Potom spolu půjdou
k prokurátorovi a předloží mu Tátův elaborát. Nepomuže-li to. budou hledat jiné cesty.
Rozumí se, že to nepomohlo. Prokurátor se kroutil,
vykládal cosi o kompetenci a nekompetenci, doka
zoval, že vše je v rukou vyšetřujícího soudce, že to
je úředník spolehlivý a osvědčený — zasahovat do
jeho postupu by bylo známkou nedůvěry, k tomu že
on, prokurátor se nemůže odhodlat. Elaborát páně
profesorův ovšem mohu předložit panu vyšetřujícímu
soudci, proti tomu není námitek, ovšem páni musí mít
strpení, soudy jsou přetíženy, elaborát bude vyžado
vat studia, zdá se, že je značně obšírný, případ sám
je nejasný, čímž je vysvětlitelná opatrnost a přesnost
postupu pana vyšetřujícího soudce. Jiného vysvětlení
nemůže, bohužel, pánům dát.
Tento způsob mluvy byl příčinou, že továrník Adam
přestal věřit v úspěšnost této cesty a pomýšlel na
jinou. Byl stržen psychologickým enthusiasmem pro
fesorovým a byl odhodlán vyčerpat všecky možnosti
k záchraně Juliána Hodače. Ku podivu, jiný motiv ho
už neovládal. Nemyslil, jak zachránit ohroženou čest
své dcery, myslil, jak zachránit křivě obviněného
studenta. Ten student za to stál. Profesor Bureš ho
neustával chválit. Ten student byl hrdina. Byl to
rytíř. Měl-li Miru tak rád. že se dovedl za ni obě
tovat. je nepochybné, že jí byl hoden. Zde bylo něco
nad průměrem. Cosi nevšedního. Patrně více než
obyčejné studentské koketování. Až toho člověka
dostane na svobodu, musí ho poznat. Je-li takový,
jak ho dělá profesor Bureš, dobrá, takoví lidé mají
budoucnost. Hm. potřeboval by ostatně dobrého po
mocníka. inteligentního sekretáře — a kdyby nic ho
nepohnulo, udělá to navzdory těm filistrům a dá mu
místo ve svých podnicích. A bude-li jednou Mira chtít
— ne. ti dva jsou ještě mladí ztřeštěnci — musí je
vyzkoušet, to mohou všecko být jen přeludy nezra
lého mládí — vyzkouší je. Odloučí je od sebe. Na

několik let je odloučí. Pak se ukáže, je-li všecko
zlato, co se třpytí. A konečně — stálo by za to udělat
dva lidi šťastnými. Obchody nejsou všechno. Ach —
ty obchody — ty pohltily celý jeho život. A jsou zde
ještě jiné věci. Je tu dcera.
Ten profesor se mu líbil. Dělá, co umí a může.
Přišel s psychologickou konstrukcí. Hezká věc. Ale
to může být v nejlepším případě jen ilustrace. Není
to důkaz. Je potřeba důkazu. Je pravda, že ta skla
diště se dala snadno zapálit z venku. Ale to mohl
udělat i někdo jiný. Dohad, že to udělal člověk, který
měl na Adama zlost, je správný. Ale cožpak neměl
továrník Adam jiného nepřítele v městě než toho
studenta? Jak je to vše nereálné! Oheň mohl vznik
nout také náhodou. Někdo tam mohl odhodit sirku.
Nebo mohlo to být krátké spojení. O tom nikdo ne
uvažuje. Jenom se kombinuje. Ta nešťastná psycho
logie!
Přistoupil k oknu a díval se na spáleniště. Ohořelé
zdivo a trámoví leželo dosud netknuto. Čekalo se na
komisi pojišťovny.
Zatelefonoval si pro skladníka. Dal si popsat, jak
to skladiště vlastně vypadalo. Byly to tři kůlny vedle
sebe. kryté lepenkou. Dobře, ('o v nich bylo? V jedné
bývala mazadla a balicí materiál. To se lehko chytne.
V druhé odpadky. Třetí se málo používalo. Bývaly
tam staré strojní součásti. Zboží se tam neskládalo.
Jen věci, které jinak překážely. Hlídalo se to? Tuze
ne. Nestálo to valně za to. Bylo to dobře uzavřeno?
Visací zámky. Patentní? Ne, obyčejné. Držely dobře?
Jako každý zámek. Mohl se tam někdo dostat od lesa?
Snadno. Stačilo přelézt zeď. — Dobrá, řekl Adam, až
bude po komisi, sežeňte několik lidí. Budeme to od
klízet Přijdu se podívat.

4.
Vlekly se těžké dny. Každé ráno, sotva se probudil,
pohlížel Julián k nebi, je-li jasno či zamračeno.
A každý večer naslouchal, není-li vítr. Nemohl se
dočkat větru. Vítr! Ale nebe bylo čisté, bez mraků,
dny horké a dusné.
Byla neděle. Slunce píchalo již při ranní procházce
na dvoře. V cele bylo k zadušení celý den. Večer za
rachotil hrom. Bouře. Lil se hustý déšť, hučel vítr.
Julián vyčkával chvíle, až práskne blesk někde po
blíž. Zakmitlo se oslnivé světlo. Tři krátké vteřiny.
Rukou ovinutou do kabátu udeřil do okenní příčky.
Obě tabule se vysypaly. Ohmatal mříž. Ucítil rez.
Bylo to. jak tušil. Uchopil prostřední prut. Zalomcoval
iím vší silou. Nic nepovolilo. Vrazil do něj ramenem.
Zabolelo to. Pot mu vyrazil na čele. Horečná úzkost
znásobovala jeho síly.
Trvalo skoro hodinu, než se prut zaviklal. Julián
ohmatal nýt. Rez oprýskal. Bylo třeba několika prud
kých nárazů na prostřední prut, aby se nýt vyvlekl
z díry. Podařilo se to.
Po chvíli stál vězeň na okenní římse: snažil se do
sáhnout hromosvodu. Poznal, že dobře neodhadl vzdá
lenost drátu od okna. Přikrčil se a čekal, až. zasvitne
blesk a ozáří hromosvod. Byl daleko. Naprosto nebylo
možno ho dosáhnout. Jen jedna možnost zbývala:
skočit s římsy a chytit se drátu. Čekal na nové ozá
ření. aby si připravil skok. A pak nemysle na propast
zející dole skočil do tmy. Narazil hlavou o zeď. až se
mu v očích zajiskřilo, avšak zavěsil se pevně. Po
chvíli zvolna se spouštěl do hlubiny. Zvolna šel po zdi
až k rohu dvora. A tam nový přeskok — byl ve vět
vích stromu. Slezl a rozběhl se do tmy a neznáma.
Běžel až do vyčerpání. Železniční trať. Viadukt.
Klesl do mokré trávy.
Déšť ustával. Od severu vál studený vítr. Voda zur
čela v strouhách.
Ležel v trávě promočený a zablácený. Nebe šedé
beze hvězd.
Pod klenbou viaduktu zadusaly několikeré kroky.
Uvědomil si, že již. několik hodin uplynulo od chvíle,
co vytlačil okno své cely. Jistě již zpozorovali, že

uprchl. Pronásledují ho! Úzkost mu vrátila síly.
Vzchopil se a počal lézt do vrchu k železniční trati
Odtud se mohl dostat k řece.
Avšak kroky z viaduktu se blížily. Neohlédl se, ale
cítil, že jsou to pronásledovatelé. Měli elektrické sví
tilny. Přikrčil se a plížil se k trati. Překročil koleje.
Svítilny zablikly občas v úvalu. Blížily se.
Dal se do běhu. Písek mu drásal odřená a zkrva
vělá chodidla. Zdálo se mu. že běží po žhavém uhlí.
Neviděl dobře před sebe. Vrážel do stromů, klopýtal
o kameny. Svah se stával příkřejším, tma hustší Běžel
ne již vlastní silou, ale tíhou a setrvačností těla. Srdce
se mu rozbušilo. Neviděl nic, necítil nic. Blížil se
k řece.
Z tunelu, do něhož ústil viadukt, zablýsklo světlo.
Zakmitalo tmou a zhaslo. Potom zablýskla nová dvě
světla a pátrala mezi stromy.
Julián už byl v údolí. Zastavil se. V hlavě mu hu
čelo. takže neslyšel, jak dvě postavy se blíží rychlými
kroky. Světla mu zablýskla přímo do očí. Rozběhl se
opačným směrem.
— Stát! zazněl hlas za ním.
— Stát! ozval se po druhé.
Ale Julián neslyšel ten hlas. Třeskla rána. Julián
pocítil žhavou a prudkou bolest mezi lopatkami. Bez
hlesu se skácel k zemi.
Dvě postavy k němu přistoupily. Svítily si na něho.
Poněvadž ležel tváří k zemi, podebral ho jeden z mužů
pažbou pušky a obrátil ho naznak.
— Žije, řekl krátce.
— Co teď s ním? tázal se druhý.
— Pošleme pro záchrannou stanici. Tady jsou na
blízku garáže. Mají tam telefon. Jděte zavolat, já tu
počkám.
Přisupalo černé auto s dvěma červenými světly.
Zůstalo stát před garážemi. Blíže nemohlo, nebyla
cesta. Přišli dva muži s nosítky. Ospalý šofér z garáží
s nimi.
— Ale jak ho odvezeme, řekl muž ze sanitního auta,
když je celý zamazaný?
— Ba. řekl druhý, kdo'pak by potom čistil auto?
Ještě bychom dostali huby od fysikátu. No to přece
nejde!
— Tak ho napřed umýt, ne? mínil četník.
— No. jak ho chtějí umývat, když tuhle k tomu
nic není.
— Nějak se to musí udělat, zde ho nemůžeme ne
chat. Mrtvý není, tak ho musíme odvézt. Teď s tím
bude tahání. To má člověk z toho, že koná svou po
vinnost.
— Já vím radu, řekl nakonec šofér. Donesme ho do
garáže, pustíme na něj vodu.
— Udělali, jak jim radil.
Půjčil jim dvě laťky, nabrali na ně bezvědomé tělo
a odnesli je do garáže.
Položili je k odtoku, šofér vzal hadici a pustil na
tělo proud vody. Potom tělo obrátili pomocí laťky a
šofér je postříkal také na druhé straně.
Kal smíšený s krví stékal pomalu do mřížky od
toku. Na zádech se objevila zčernalá skvrna. Místo,
kudy vletěla střela.
Druhý den ráno dostal profesor Bureš dopis od
továrníka Adama:
— Dovoluji si Vám oznámit, pane profesore, že dnes
odpoledne při odklízení spáleniště byla nalezena ohořelá mrtvola neznámého muže, který přenocoval ve
skladišti a patrně kouřil a z neopatrnosti zapálil.
Hlásím to policii. Tak nastává obrat v situaci. Dou
fám. že se vše co nejdřív objasní a Váš student bude
propuštěn. Podezření proti němu je bezdůvodné a
důkazů proti němu není.
A téměř současně se dověděl profesor, že Juliána
přivezli raněného do nemocnice. A když před poled
nem vstoupil do bílého pokojíku v nemocnici, byl
Julián v bezvědomí.
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Když ho přivezli, tak mu řekl lékař, probral se
z mrákot, byl vyšetřen a ihned operován. Koule
uvízla v hrudníku. Operace se zdařila, pacient je
dosud v narkose.
— Hrozí mu nebezpečí? tázal se profesor.
— Nikoli, řekl lékař, zranění není nebezpečné.
Na bílém loži ležel oktaván Julián Hodač. Oči roz
šířené. rty. rozevřené. Pomaly, těžký dech.
U jeho nohou kytice růží — slavný pozdrav končí
cího se. slávou hýřícího jara.
— Jsem nevinen! vzdychl raněný, omámen ještě
éterem.

Profesor přistoupil blíže. Raněný ho nepoznával.
Hledě rozšířenýma očima do výšky opakoval:
— Jsem nevinen!
Nebyl sám. U nohou klečela dívka. Když pozvedla
hlavu a odhrnula vlasy s čela, spatřil profesor Miru
Adamovou.
U hlavy lože seděla venkovská žena. Byla to matka
Juliánova.
Pojednou pozvedl raněný hlavu — a v jeho očích
se počínalo jasnit a zdálo se, že poznává ty, kteří
byli u jeho lože a kteří právě jako on věděli, co to
jest trpět pro lásku.

Dojíždíme vlakem
Nejsem přítelem tvoření kast ve třídě, ale je nutno
přiznat určitá privilegia žákům přespolním, vesměs
dojíždějícím. Žádné dojíždění není záviděníhodné, ani
to nejpohodlnější — dojíždění vlakem. Uvažte jen to
přehlížení se strany školských dotazníků: je třeba
vyplnit rubriky ..Kdo umí jezditi na kole, autem“ a
pod., ale nikde není rubrika ,.Kdo umí jezdit vlakem“.
Ano. i to je umění. Takový dojíždějící má přicházet
na nádraží minutu před odjezdem, umět naskakovat,
dovést se posadit, znát lidi a umět s nimi jednat.
Přijde dáma širších rozměrů: ,.Jejda, chlapci, vy se
smáčknete. Jen na kousíček se posadím.“ Jeden hoch
dokonce úslužně povstane. Dáma se posadí, zavrtí
s sebou. Povstane další hoch. Ti ostatní pak dodatečně
ještě naříkají, že se málem zadusili. Řeknete: ..Stu
dent má být úslužný.“ Ano. Ale když ví. že jinde je
místa dost a chce se učit, pak má k tomu zrovna tolik
chuti jako ke zkoušce.
S učením ve vlaku to ovšem není tak zlé. Je to buď
jen počáteční nebo předkonferenční horečka. Jednou
jsem jel sám se spolužákem, který se ze sešitu učil
obsahu francouzské povídky. Pak ho zaujala žárovka,
kterou nemohl dlouho z objímky vytáhnout, a mne
jeho sešit, který jsem schoval pod lavici. Výsledek
naší činnosti byl. že žárovku jsme rozbili a na sešit
zapomněli. Od té doby se přítel zapřísáhl, že už se
ve vlaku učit nebude. A věřte nebo ne. opravdu to
vydržel.
Někdy se hrával šach — zábava ušlechtilá a stu
denty dobře representující. Žáci, bydlící v místě školy,
ani nevěděli, kdo studentskou slávu šíří světem. Stalo
se. že můj protihráč — velmi slušný hoch — si jednou
pískal. Hrát šach a pískat, to jde docela dobře. Ale
současně na obojí myslit, to už sotva. Co protihráč
pískal, to jsme se nikdy nedozvěděli, ač by to nebylo
nevýznamné, neboť byl tehdy napaden jakousi paní:
..Vy sprosťáku sprosté, co to pískáte?“ Byli jsme pře
kvapeni. Bylo to možné. Slyší-li se něco stále dokola,
utkví z toho vždy něco v paměti.
Na štěstí nebylo podobných zjevně pohoršlivých pří
padů mnoho. Příležitostně jsme dokonce laiky poučo
vali. Přesvědčoval jsem mladšího studenta, že jedna
lomena nulou je nekonečno. Milý studentík to ovšem
nechtěl uznat (jako by to záleželo na něm), ani ne tak
proto, že by to nechápal, jako proto, že nechtěl. Pro
hlásil jsem ho za osla, ale nic to neubralo na vášnivosti našeho rozhovoru, který trval půl hodiny, kdy se
do toho vmísil jakýsi občan: ..Prosím vás, přestaňte
s tím! Kdo to má poslouchat? Stejně to není na nic!“
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Přestali jsme se dohadovat, a věnovali jsme se dotyč
nému: ,,To je velmi důležité! Máte zájem o football?“
— „To mám.“ — „Tak se podívejte: když na příklad
vyhrá v neděli Prostějov 1:0. tak má lepší score, než
třeba Kuřim, který vyhrá 9:1. A to jen proto, že
jedna lomena nulou je nekonečno, ale devět lomeno
jednou pouze devět.“ — „Hm, hm,“ povídá občan za
myšleně. „teď vidím, že vono to študium je přece
taky k nečemu dobry.“
Náš potulný život byl ovšem draze placen promar
něným časem, což zdaleka nebylo vyváženo možnosti
přicházet pozdě do vyučování. Byla to jediná výhoda
nás dojíždějících studentů. Každý přišel — třeba do
poloviny druhé hodiny — neřekl „a“ ani „b“, mlčky
si odložil, mlčky si sedl. Každý vyučující věděl, že
..vlak měl zase velké zpoždění“. Přespřílišných výhod
však pozdní docházení nemělo.. Je pravda, že na pří
klad můj spolužák měl za čtvrtletí čtyřikrát napsáno
na omluvném listě: „Zmeškal vlak, přijel druhým“,
ale je také pravda, že někteří profesoři nejdříve před
nášeli a ke konci hodiny teprve zkoušeli. Opisovat
látku se ovšem nikomu nechtělo, a tak chtěj nechtěj,
chodilo se včas.
Takové případy, jako se stal studentovi S., jsou
jistě řídké. Posledního dne. kdy se mohlo do pololetí
zkoušet, řádil ..matikář“ plným tempem. V VTc. kde
měl poslední hodinu, dával tak těžké příklady, že ve
třídě zavládlo zděšení. Na tabuli byl napsán nedoře
šený příklad, na němž každý ztroskotával. S.. slabý
v matematice, se chtěl zachránit odchodem na vlak.
Horlivě se hlásil, ale profesor jakoby neviděl. S. už
sebou vrtěl, občas řekl polohlasně „... sím“. ale stále
marně. Až najednou se profesor obořil: ..Tak přestaň
se už hlásit! Vždyť já vím. že to dovedeš!“ A mírněji
dodal: ..Bvl jsem na rozpacích, co ti dát. tak ti dám
tu lepší.“ V tom okamžiku měl S. času dost. A potom:
vlak zmeškat nemůže: nač by tedy klamal profesora?
Takových a mnoho jiných podobných příhod, nikdy
se neopakujících, se událo a přihází se stále dost a
dost, ale při tom osvětlují jen jediný a kratičký vý
sek života vlakem dojíždějících studentů. Psát o těch
ostatních stránkách by možná bylo prospěšné, ale
sotva zařaditelné mezi příspěvky, jimž se má čtenář
také zasmát. K tomu by se jistě našlo také dost látky
ze života studentů dojíždějících na kole, autobusem,
či docházejících z větší vzdálenosti. Doufám, že někdo
zkušený se ujme této záslužné práce a nás nezasvě
cené náležitým způsobem poučí. Sám se těším.
i

J. S. Dubenský:

Velikost a bída jedné chmelnice
(Nadčasové povídání z doby okupace.)

I. Promiň mi, váženy čtenáři, že jsem vyhrabal své
omšelé vzpomínky z mládí a tobě je předkládám. Leč
předem věz, že vše, co se dovíš, je úplná pravda
a pokud jizlivost mého pera zasáhne dosud žijící oso
by, věz, že je tak učiněno úmyslně a schválně.
Psal se rok devatenáctistý čtyřicátýčtvrtý. Poklidné
prázdniny ubíhaly jako voda, když tu jednoho srpno
vého jitra jsem dostal obálku od své milé školy. Ne
byl jsem si vědom žádného činu, hodného tak milé
pozornosti našich pedagogických vůdců a tak jsem
přerušil kydání chlévské mrvy a nevinnou obálku
otevřel. Hle. Zelený lístek mě volal podle úředního
předpisu a vládního nařízení k bezpodmínečné účasti
na česání chmele. Na konci se krčila malá poznámeč
ka. že neúčast by byla sabotáží a já vyloučen. Jak
dojemná péče, abych snad nepochybil!
Jak jsem váhal a otálel, to pero smrtelníka již nevypíše. Jisté však je, že ve stanovený den. po noci
strávené v bezútěšném běhu vlaků, stál jsem v kruhu
svých přátel a známých s malým uzlíčkem v ruce při
praven na přízeň i nepřízeň budoucnosti.
Zatímní zástupce ředitele měl krásnou a dlouhou
řeč a skončil povznášejícím zvoláním, které jsme za
slechli v slzách: „Jeden za všechny a všichni za jed
noho.“ A štkaje jsem zřel, že jsem jeden za všechny,
ale ne všichni za jednoho. Místo několika set nás bylo
asi padesát. V dlouhé řadě jsme odpochodovali (ovšem
jako husy za sebou) jako čínští nosiči. Na hlavách se
nám kymácely rance. Lid se za námi ohlížel a soustrastně nám kynul. Na nádraží se již tísnilo tisíce
hochů a děvčat. Jelikož člověk je tvor společenský,
ihned se nám ulevilo. Každá škola měla přidělený
vagon, a tak podle očekávání vrcholná organisace od
jezdu bezpečně selhala. Dosud mi není známo, jakou
„nešťastnou“ náhodou se pětina našeho průvodu ztra
tila v tom křičícím mraveništi. Provázeli nás dva
strážní duchové. Jeden si vlezl na přední a druhý na
zadní plošinu vagonu a nás umístili v první třídě do
bytčího vagonu. To nás tak povzbudilo, že jsme si
uvědomili svůj ..opičí“ původ a vydávali jsme neartikulované výkřiky primitivů, za což nás nervosní
výpravčí dal odsunout kousek za Prahu, kde nás krotil
několikahodinovým odpočinkem.
Sluníčko pražilo do náspu i do vagonů, ve kterých
byl vzduch k zalknutí. Vystoupili jsme na trať a za
čali se nudit. Lid studentský, budiž to k jeho chvále
podotknuto, nesnese nečinnost. Vzájemně jsme se udi
vovali. kde se vzalo tolik křídy a zlomyslných ná
padů. kterými jsme ozdobili svůj dočasný příbytek.
Pod honosivým nápisem: „mezinárodní expres, spací
vůz“ bylo napsáno ..pozor, šmelina. neklopit“. ..prodají
se zánovní kecky zn. Šuhaj Bumoroso“. Upozorňuji
předem, že tento název nevznikl dle filmu Nikola
šuhaj. nýbrž dle přezdívky jednoho našeho průvod
ce atleta, proslulého tím. že půl roku hledal na ústavě
kecky, přísně vyšetřoval, až je našel mezi svými věc
mi. Pozornosti zasluhoval časový nápis, kterým se

projevil studentský nemrav: „Jedeme se šmelit a vrá
tíme se nachmeleni!“
Vlak se pomalu projížděl mezi stanicemi. Můj přítel,
jinak milý hoch, dostal záchvat melancholie. Vstal a
začal přednášet nějakou báseň, patrně vlastní. Inspi
rován horkem vyskočil na kufr a řečnil o pomíjejícnosti naší nezřízené touhy po vodě. Obdivovali jsme
jeho zdrženlivost, kterou nezištně projevoval. Zář
askese zmizela brzy, neboť jeho časté výlety k ba
tohu a zpět nás upozornily na velkou láhev minerálky,
skoro úplně vyprázdněnou. Rozvášněný dav rozbil lá
hev o příď vagonu a pokřtil jej na „Žíznící koráb
pouště“.
IT. Cesta ubíhala jako stojatá voda. V sedm hodin
večer jsme dojeli do Sudet. Vlak nás vyklopil v Horosedlech u Podersam a odsupěl. Byli jsme oproštěni.
Shlukli jsme se k sobě jako poplašené stádo. Melan
cholik hořce oplakávající svou rozbitou láhev se po
stavil jako sýček na kupu pražců a prorocky hro
moval: „Vezli jste se jako dobyteček, lehnete si jako
dobyteček.“ Od výprasku ho zachránil jenom Šuhaj
Bumoroso. jenž podle smlouvy očekával na nádraží
dvé žebřiňáků, které nás měly dopravit do statku.
Nikde nebylo ani živé duše. S temnou předtuchou
jsme se vypravili na cestu pěšky. Po větší hodince
jsme přišli do vesnice. V soumraku zapadajícího slun
ce. krvavého jako plody jeřabin vroubících cestu,
nám hrozily vysoké stíny chmelnice.
Vešli jsme do velkého statku. Několik Slováků se
k nám přidalo. Byli sem přiděleni také na práci.
Správce nás „uvítal“. Odvedl nás mlčky k pochybné
budově, jež vypadala jako stáj nebo kůlna. Proroctví
našeho druha se stávalo skutečností. Ovanul nás zá
pach konírny, jejíž vchod přešel správce nevšímavě.
Zastavil se u shnilých schodů a ukázal lakonicky
prstem k nebi. Mysleli jsme, že nás chce upozornit
na počasí, leč kudrnatá hlava se slámou ve vlasech
a ušpiněná, blýskla zubama v širokém úsměvu a kři
čela na nás lahodnou češtinou: „Vítám vás. pánové,
do holubníku. Je to první a poslední poschodí míst
ního mrakodrapu“, a jeho posuněk znamenal, že se
máme odvážit nebezpečné cesty mezi nebem a zemí.
Se značným sebezapřením jsme se ponořili do tmy.
Malá lampička ozařovala podkroví, prkny rozdělené
na uličku a slámou poházenou zem. Hrubě tesané
trámy dělily střechu na několik oddělení, do kterých
se mělo vejít šest lidí i s ranci. Nějací hoši tam již
byli. Seznámení bylo krátké: „Plzeň“ — „Praha“.
Parťákům to trvalo déle. Vedoucí Plzeňáků byl suchý
dlouhý, až jsme se obávali, že se zlomí. „Kšandy"
šeptal mi do ucha kudrnatý kluk a významně se
usmíval.
Miminko. Kšandy a Šuhaj nás rozdělili na skupi
ny. Potom přišel správce. Rozhlédl se a hluše konsta
toval: „Gut. Zítra pracovat, zítra dostat ist. Dnes nvc “
Obrátil se na podpatku a odešel. Ve dveřích se obrátil,
ukázal na světlo a na prstech deset a dodal: „Tma.“
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Oddychli jsme si a za chvíli vše hučelo jako v úle.
Bylo horko, prach a špína poletovaly v hustém vzdu
chu a lepily se na naše tváře. Sem a tam někdo do
jídal zbytky z domova, nebo se dělil se svými druhy.
Únava po cestě se nás zmocňovala a oči se klížily.
Jen v rohu byl hluk. Tam se pod podivným vypínačem
ukládal ke spánku parťák Miminko. Sekundán jej
balil starostlivě do deky. Tnu, divné jsou cesty života,
které upravují poměr profesora a žáka!
Někdo zhasl. Nesmělé ticho se rozhostilo nad na
šimi hlavami. Spokojené oddychování přešlo v lehký
šum. šum v řev. Někdo zařval: „Ticho“, a to bylo
signálem ke zdvojnásobení rámusu. A již se nesla
vzduchem hbitá odpověď: „Tak mlč a nehulákej!“
Smích byl odpovědí na napomínání profesorů. Ne
prozřetelně jsem se posadil a jásal s davem: „Af žije
Suhaj Bumoroso!“ Z oddělení Plzeňáků někdo zakvílel: „Kšandy“, což vyvolalo nový smích. „Af žijou
Kšandy,“ řval můj melancholický druh. Něco se mihlo
vzduchem. Jako had se to ovinulo kolem mého těla
a štípalo to. Zápach gumy se nesl vzduchem. Praštil
jsem sebou na slámu. Než jsem si mohl něco v hlavě
srovnat, rozsvítilo se. Baby se tisklo zděšeně k vy
pínači a v bezmezné hrůze drželo před sebou deku.
Nade mnou stál plzeňský parfák. jednou rukou držící
kalhoty a druhou mávající kšandami. Nad plzeňským
oddělením se vznášel jeho duch Šuhaj s páskem. Byl
to pohled pro bohy na Olympu, ale ne pro nás. neboř
my jsme všichni řezali pomyslné dříví!
Světlo znovu zhaslo a parťáci měnili strategicky
posice. Potlačovaný smích propukl: „Jen ho... bij.
zabij, nikoho nešetři!... milost... tady se páše ná
silí ... auvej ...“ Spánek zmizel. Hrůzostrašná noc po
kračovala.
Ke druhé hodině ranní jsme zvolna tichli a usínali.
Ale probudil nás zděšený hlas, volající o pomoc. Ně
kdo zaklel, jiný se chechtal na celé kolo. Světlo za
zářilo a uprostřed půdy skákal nějaký šílenec. Byl to
parfák „Kšandy“. Nějaká dobrá duše mu hodila před
„lůžko“ napínáček, na který nešťastnou náhodou šlápl.
Na spánek nebylo pomyšlení. Někdo začal lovit ble
chy a parťáci museli uznat svoji porážku. K ránu
jsem přece usnul. Když jsem se probudil, visel nad
mou hlavou oběšenec. Jeho obličej nepřirozeně bílý
se na mne šklebil. Vyrazil jsem výkřik srdcervoucí
a účelu bylo dosaženo. Všichni se probudili. Parťáci
oběšence uřízli a já jsem musel tahat slámu ze svých
šatů, které nějaký dobrák oběsil.
III. Druhý den jsme se odebrali k „umyvárně“. Dvůr
byl opravdu obrovský. Několik stájí bylo přeškoleno
na obytné budovy. Mimo nás tam bylo několik sku
pin děvčat a Slováků. A tak jsme se vyzbrojeni kul
turními vymoženostmi, kartáčkem, kalíškem, pastou a
mýdlem ubírali k prasečímu korýtku, v němž se oprav
du „pěnila“ voda. Se značným sebezapřením jsme na
značovali mytí, a když jsme se utřeli, s hrůzou jsme
pozorovali, jak ručníky a naše tváře hnědnou. Konečně
správce uznal, že se nás nemůže tolik mýt v malém
korýtku a dal přivalit na dvůr velký sud. do něhož
pomocí nebes a ochotných rukou nakapala voda.
Pečlivě umyté Baby se zhlíželo v kalné vodě sudu
a česalo sporé chmýří. Hřebínek, nezbeda, vyklouzl
z ruky a ponořil se (chudák) do temných vod Tartaru
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dle zákona starého Archimeda. Parfák zaúpěl a vrhl
se zoufale k hladině. Několik rukou ho nemilosrdně
uchopilo a táhlo zpět. Jen brýle odnášely s sebou po
zemské naděje pana profesora. Za několik minut hle
dal prostřednictvím sekundána potápěče a nabízel:
Království za brýle (a snad princeznu za hřebínek).
Potom jsme si šli pro stoličky a košíky. Jak na nás
působily vysoké chmelové tyče obtížené chmelem, ne
musím popisovat. Byla v nás malá dušička. Ale přece
jsme se hladově zakousli do chmelnice a trhali dlouhé
šlahouny k zemi. Správce omdlel, když uviděl polo
vinu chmelnice na zemi. Pokud se ještě pamatuji,
rekord ve strhávání lián měl jeden dloubán zvaný
La Kozel Lián — Meh' Meh’ Meh’ (vyslov: franc.).
Horší už bylo česání. Chmel se položí na kolena a
šišky se trhají do koše. Bozi nesmrtelní, chmelně
nymfy jsou mým svědkem, že jsem dobrý matematik,
ale kolik šišek se vejde do věrtele, to jsem nepočítal.
Pracovali jsme dva do jednoho koše a za celý den
jsme načesali 1—5 věrtele. Když jsme šli odevzdat
plný košík byli jsme nemile překvapeni. Nějaká
frojlajn tam měřila chmel a vydávala známky. Člo
věk jí to načechral jako peřinku a ona to napěcho
vala a chtěla ještě. Nedbala na to. že i chmel chce
mít svůj životní prostor. A tak můj kolega Mravenec
(dle mohutné postavy) v galantním roztoužení napě
choval půlku věrtele tak. že mu vždy po odměření
a vysypání v odměrce zůstala a tak se náš výkon
zdvojnásobil. Ani si nedovedete představit, jak měkké
dřevo našich stoliček mohlo být tvrdé.
S radostí jsme uvítali příjezd mlékařky. Vezla nám
„polívku“. Každý si vzal „ešus“ (úřední název hrnku)
a lžíci a běžel do fronty. Konečně jsem přišel na
řadu. Záhadný oblak par vplynul do rozšířeného
chřípí a tekutina neutrální barvy, chuti a zápachu do
mého hrnku. Něco v tom plavalo, něco neplavalo. Co?
— těžko říci a nelhát.
Po velké námaze jsem vylovil kus brambory, což
všichni přivítali s velikým jásotem. Ale větší chlapík
byl můj kolega. Věřte tomu nebo ne. vylovil pravé
maso (ironie není na místě). Seběhla se k němu celá
chmelnice a slavnostní řečník pronesl projev, zakon
čený pohřebním zpěvem:

..Pes chmelničku si sežral
takovou maličkou,
správce ho za to praštil,
praštil ho paličkou.
Hned zajásali kuchaři
a na chmelnici dav.
správce tu psinu uvaří
z psa kousek do ni dav.“
Ó běda! Hrníčky opuštěné. Několik neznámých dob
rodinců nalovilo housenky a zahustili tak obsah „po
lévky“.— „Je podvyživený.“ povídal mi nějaký umou
něnec z Plzně a sypal červenou chmelovou hlínu do
„ešusu“ slavnostního řečníka. Můj soused se pokoušel
o něco podobného a byl zabrán do vády se mnou tak.
že nezpozoroval, jak se mu v polévce rozpouští tab
letka Darmolu. Tnu. kdo jinému jámu kopá.... myslil
jsem si a lově tučnou housenku, přemýšlel jsem o tom.
zda je pes stravitelný. Ještě, že jsme měli Darmol.
Návrat domů byl provázen „chmelovou národní
písní“, jejíž první část je psána nářečím chmelovým:

„O lua lajné kom dolesa fajne, o lua lajné kom dolesa fajn!“ Druhá část je srozumitelnější: „Já sedím
na houni volala, dragouni, dragouni já sedím na
houni.“ Další verše ve zkratce zní: na mlíče — Lasice
(přezdívka jednoho z nás); na vaně — Lachtáně (ne
rad se přiznávám, ale je to moje maličkost).
IV. Večer jsme dostali k mikroskopickému kousku
pejska brambor a jakousi omáčku, o níž pesimista
říkal, že je to voda, v níž se ráno myjeme a opti
mista. že je to zředěný ..logr“ z melty.
Museli jsme pracovat i v neděli. Když přišel v ne
děli správce pod schody, nikdo nechtěl jít na chmel
nici. Mrazivé ticho utlumilo jeho láteřící němčinu.
Odešel a za několik minut se vrátil i s četníky. Od
té doby jsme pracovali pod policejním dohledem.
Ve dne jsme se zalykali horkem, v noci zimou. Vše
chno se v nás bouřilo, když jsme se dohovořovali ru
kou a srdcem se zajatými Angličany, Francouzi a
Ukrajinci. Později nám zakázali zpívat v hospodách
a ve vesnici. Sedávali jsme pod ubikacemi na kládách,
hoši a děvčata, a zpívali jsme. Býval jsem vždy proti
sentimentálním písničkám, ale ony zněly jinak, když
jsme je zpívali obklopeni nepřátelskou cizinou. Slova
ztrácela svůj význam a byla jenom vnějším názna
kem toho, co nás všechny k sobě pojilo. Jednou jsme
zpívali tlumeně Volgu s plačícím Rusem. Přiběhl k nám
nějaký Francouz. Rozdal všechny cigarety, které měl
u sebe. všechny nás objímal a vykřikoval radostně:
..Paris, Paris. Paris.“ Rus ho chvíli poslouchal a po
tom se k nám obrátil a povídal: „Paris kaput.“ Nyní
jsme pochopili. Paříž padla, Paříž je osvobozena.
Druhého dne hledalo několik vojáků francouzské za
jatce. Prchli za hlasem domova. Němci jenom přihlí
želi. jak jim zajatci prchají. Rus, Angličan nebo Slo
vák za sebou zanechali nedokončenou větu.
Na chmelnici se již pracovalo méně.
Jednou k nám přišel parťák Šuhaj a s radostnou
tváří nám sděloval, že našel rybník. Naše nadšení
neznalo mezí. Zkrátili jsme pobyt na chmelnici a bě
želi k rybníku. ..Malý, hnědý, tváře z bahna...“ reci
toval náš zasněný básník a pohroužil se do vln a
hrůza — vylezl jako vodník. Mýdlo nepomohlo. Brčálový povlak nám potáhl těla.
Noc byla nesnesitelná. Bylo suché vedro. Prach se
nám ukládal na zpocená čela. Házeli jsme po sobě
padanky. Jedna trefila hlídkujícího parťáka Kšandy
do vysokého čela. Zaúpěl. Se zaklením se vrhl do
slámy, aby natloukl geniálnímu střelci. Napadený za
řval a zuřivě se bránil. Do hluku povzbuzujících hlasů
dopadaly pádné rány. Nadšení davu neznalo mezí.
Někdo neprozřetelně rozsvítil a v matné záři jsme
spatřili funící parťáky docela neprofesorsky se „kříž
kující“. Šuhaj bezpečně vítězil na body. Plzeň mu šla
na pomoc, ale Praha se také nedala. Boj zuřil na všech
frontách. Parťáci rukou společnou a nerozdílnou te
pali naše hlavy, my jsme se mlátili mezi sebou. Ně
kolik nás prchalo z bitevní vřavy na dvůr. Ještě jsme
zahlédli svištící kšandy v ladné křivce a letící „ešus“.
Rozbil žárovku. Milosrdná tma přikryla zmatení
davů.
Na dvorku jsme si oddechli. Vlezli jsme si na žebřiňáky a usínali spokojeně na prkně pod klenbou
nebes. Jaký divný sen nás unášel prostorem! Připa

dalo mi to jako běžení v kutálejícím se sudu po moř
ské hladině. Najednou jsme narazili na skalisko. Žel.
skalisko se změnilo ve stodolu a sud v rozbitý vůz.
Kolem trosek spacího vozu se seskupilo šest utečenců
a založilo obecně prospěšné družstvo pro návrat
domů. Kalíškoví pučel na hlavě hrbol. Od bodnutí
komárů? Od nárazu na zeď? Ci z přirozenosti jemu
vlastní?

V. ..Domů!“ bylo naše heslo. Domů za každou cenu.
Na první tajné poradě hluboko v chmelnici na strže
ných liánách jsme se umlouvali. Odhlasovali jsme,
že onemocníme. Ale jak?
Jaké to byly divoké nápady, jaké hrůzostrašné myš
lenky. jež se nás zmocňovali! Náš vůdce Kalíšek,
jinak vynikající biolog a taneční mistr (zvolen vůd
cem jedině pro svůj zrzavý vlas a rostoucí mohutný
knírek) nás nezavázal k poslušnosti přísahou, nýbrž
tím. že poručil snísti všechny zásoby. Spokojeni a se
zakulacenými bříšky jsme čekali na nemoc přeje
dení. ale nic nám nebylo. Nikdy jsme se necítili tak
zdravými. Druhý den nám nezbylo nic jiného než
hladovka z donucení. I hladověli jsme, jak se na syny
Sparty sluší a patří. Večer jsme odešli do hospody.
Ti, kteří kouřili, nesměli kouřit, ti. kteří nepili pivo,
museli ho vypít mnoho. Všichni jsme se svorně krmili
hořkými chmelovými šiškami — a druhý den? — nic.
Byli jsme zdraví jako lnici. Leč přece jsme šli k lé
kaři s „bolením“ břicha. Nenápadně jsme se zmiňo
vali o žloutence a jeden druhému před doktorem do
kazoval. že je žlutý jako citron.

„Doktor“ nás chvíli pozoroval a umluven přívalem
slov sedl za stůl a vyhotovil šest stvrzenek pro kan
celář o naší nemoci. Radostně jsme sahali po blan
ketech, když kde se vzala tu se vzala, stála v ordi
naci slečna v bílém. Slyšela o naší žloutence — vy
hodila nás a pohrozila nám ubožáčkům četníky. Smutni
jsme se belhali na chmelnici. Dva z nás se vzdali.
Ale já a moji tři kamarádi vytrvali tísněni nedostat
kem krutým. Celou noc jsme nespali a seděli na dvoře
popíjejíce studenou vodu. Chvílemi jsme na sebe vy
plazovali jazyky ve světle luny a hvězd a hledali na
nich příznaky chorob. Druhého dne jsme stáli opět
v ordinaci. Sípali jsme, jak jsme nejlépe mohli. Tro
chu spolknutí skořice udělalo div. (Možná, že to byla
paprika. Já takové věci nerozeznávám, protože jsem
muž.)
..Mají záškrt.“ úpěl doktor německy a popadl blan
kety. které nám minulého dne vyhotovil a třesoucí
se rukou připsal záškrt. Slečinka ani nedutala. Bez
vyzvání jsme jí ukázali jazyky a pelášili z ordinace.
Na cestě jsme potkali supícího správce. Něco na nás
řval a hrozil nám.

V kanceláři společnosti, u které jsme byli zaměst
náni. nám účetní vystavila propustky a vyplatila
nám ..tučný“ výdělek. Plni radosti jsme běželi pro
kufry. Vřícený správce se vřítil do vrat a hnal se do
kanceláře. To nám stačilo. Rychle jsme prchli zadním
východem a správce se již hnal do ubikací s několika
čeledíny.
Bez prodlení jsme běželi na nádraží. Potvrdilo se
opět, že štěstí nechodí po horách, ale po lidech. Vlá
ček se rozjížděl, když se na nádraží přihnal správce
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bez kabátu a jenom v košili, bos. Jak dojemný akt
rozloučení. Slzeli jsme pohnutím. „Černé“ šátky mu
mávaly na rozloučenou. Rozběhl se ještě za vlakem
a volal něco o nemocnici. Chudák měl asi starost,
abychom po cestě neumřeli. Ještě dnes mě trápí vý
čitky svědomí, že jsem mu neposlal pozdravný
telegram, když jsem se uzdravil ze skořicového
záškrtu.
Vláček nás unášel pomalu k domovu. Hledali jsme
prázdné kupé. Na dveřích oddělení bylo napsáno:
..Zadáno pro Wehrmacht.“ Chtěl jsem jít dále, ale

můj kolega mne přesvědčil, že toto kupé je pro toho,
wer macht (byl to vynikající filolog). Kufry jsme
dali do uličky, zatáhli záclonku a oddali se odpočí
vání. Dva si lehli na lavice, dva do prostoru pro za
vazadla. Jako z mizící dálky se ke mně snášela
chmelácká hymna, kterou pobrukoval můj přítel,
cpaje jednomu spáči do nosu a do uší chmelové šišky.
P. S. Až bude chtít P. T. redakce zničit jedno na
dějné literární embryo, nechť laskavě uveřejní moje
pravé jméno. Výlohy pohřbu bude hradit moje malič
kost z vázaného vkladu.

Sen středoškoláka
Maturita. K ní se upínají často přehnané naděje
studujících, jako by to bylo to poslední, co mají v ži
votě udělat. Maturita je událostí vytvářející kolem
sebe zvláštní ovzduší důvěry. Soudržnost třídy je
větší než kdy předtím. Společný cíl vždycky spojuje.
Nejdříve jsou písemky, považované až do jejich na
psání často za horší, nežli sama maturita. Někdy se na
jde starostlivý dobrodinec o písemkami postižené pe
čující. Tak za našich písemek nám školník vstrčil do
třídy vždy asi v polovině písemky mísu ohřátých uze
nek a ještě větší mísu rohlíků. Každý si vzal po chuti.
Proč by ne? Stinnou stránkou té vymoženosti bylo, že
po písemkách musil každý zaplatit tyto ..dary, protože
bez lístků“ tak řečeno „i s chlupama“. Rámus okolo
toho byl, ale živlové umírnění tvrdili, že je to důle
žité poučení pro život a tedy k maturitě patřící. Pěkně
děkuji.
Životní poučení nejsou jistě k zahození, ale horší je,
že zpravidla také něco stojí. Spolužák Emil byl stu
dent recese milovný, a když si měl vyvolit čtvrtý ma
turitní předmět, vzal si v sextě končící chemii
kvůli panu profesorovi. Milý pan profesor psal otázky
až těsně před zkoušením, spěšně, a Emilek byl rád. že

zaplavav dotáhl to na čtverku. Opět měl o jednu zku
šenost více: nedělat ze sebe pro nic za nic pokusného
králíka.

Jenda s Vláďou se čtrnáct dní před maturitou po
koušeli ukázat, jak by vypadala maturita z tělocviku.
Kalamář na „maturitním“ stole byl odsunut do středu,
Jenda se chytil za okraje a udělal obstojnou stojku.
Na neštěstí mu z kapsičky u kalhot vyklouzly hodinky,
padly na kalamář, kus ho odštíply a v prolitém in
koustu se vykoupaly, zbaveny nárazem nerozbitného
skla. Než stačil vedle stolu stojící Vláďa na novou
situaci reagovat, zasáhl mocný proud inkoustu ještě
třídní knihu, vtisknuv jí nesmazatelné znamení za
nedlouho zašlé oktavánské slávy. Mohla býti maturita
z tělocviku zakončena podařeněji?
U maturity samé se podobné úspěchy nepřiházejí.
Tam je možno ještě se tak dozvědět, že druhá odmoc
nina z osmi jsou čtyři, že slunce vychází ráno, že „Ovidius se nejen narodil, ale i zemřel“. Tyto události
hodné zaznamenání se zcela příběhům předmaturitním
nevyrovnají. Předehra však patří k dramatu. Proto:
„Vivant maturitae!“
,
—ale

Pražská elinka a svět kolem ní
O pražské elince bylo toho již hodně napsáno. Při
šly na přetřes dobré i špatné vlastnosti této technické
vymoženosti. Chudák elinka. co všechno se na ni ne
svede a co všechno se od ní nechce. Nejede-li dlouho,
hubuje se na ni. jede-li rychle, hubuje se na ni. jede-li
pomalu, hubuje se na ni. Prostě ne a ne se zavděčit
nevděčným pasažérům. Někteří jdou ve svých tuž
bách tak daleko, že by chtěli, aby v pouliční dráze
bylo v zimě zavedeno ústřední topení, v létě opět
umělé chlazení, a konečně ti nejnáročnější by ještě
měli zbožné přání, aby v elektrikách při denním
i nočním provozu účinkovali znánu' umělci pro poba
vení cestujících. Stává se ovšem také a ne zřídka, že
cestující se postarají sami o zábavu, obyčejně ostřejší
výměnou názorů.
Je pravda, že cesta ku příkladu takovou jedenáct
kou z jedné konečné stanice na druhou je náramně
dlouhá a nudná (finančně se v každém případě vy
platí) a běda, není-li co číst, nebo je takový nával, že
není možno číst, neboť lidé jsou do sebe tak umně
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vklíněni, že se skoro podobají gordickému uzlu, je
nom s tím rozdílem, že se musí pokusit o rozmotání
děj se co děj. neboť přeseknouti je — to by byl asi
těžký problém. Tu nezbývá nic jiného, než bavit se
na úkor bližního. Někdy se to duří, jedna změna ná
sleduje druhou. Ale zato jindy! Elektrika se vleče
jako hlemýžď, okolí je na pozorování příliš známé,
okénko zamlžené, nebo zase velmi dokonale polepené
reklamními plakátky, které svým umístěním neujdou
pozornosti lidského oka, ovšem okolí je skromně za
kryto neprůhlednou clonou. Nikde žádná zábava.
Č lověk si tak v duchu myslí, že by bylo skoro zábav
nější počítat nějaké ty rovnice, sečítat nekonečné
řady cifer, dámy by zase ochotně spravovaly punčoš
ky
třeba pro všechny rodinné příslušníky, ne-li
dokonce celý dum. Není se proto co divit, že nějaká
mimořádná událost dovede vyburcovat všechny cestu
jící ať kliďasy či bouřliváky.
Tak také před časem za krásného dne nastoupil na
vinohradském náměstí do tramvaje mladý hezký pán.

Věc zcela obyčejná, nikdo se ani nehnul, jen některá
dívčí hlavička se pootočila a pohled pomalu klouzal
od hlavy dolů, až uvízl na ruce, kde hledal stříbrný
či zlatý kroužek.
Elektrika se rozjela. Náš švarný hoch uvažoval, nezapomněl-li na něco, vyřídil-li vše správně a úplně.
Ale ouvej! Zapomněl na něco velmi důležitého. Za
pomněl, že má právě v blízkém okolí schůzku s ne
méně roztomilým děvčátkem. Co teď? Protože byl
zdatným sportovcem, rychle se rozhodl v blízké za
táčce vyskočit a počkat na svou vyvolenou. A právě
ve stejné chvíli, kdy se takto rozhodl, přišpendlil si
jeden ze spolujedoucích pánů velký, daleko viditelný
žlutočervený odznak revisora — postrach všech těch,
kteří používají dopravních prostředků s nekalým
úmyslem — a vydal se na lov jako lev řvoucí, hle
daje koho by polapil.
Elinka vjížděla právě do zatáčky u kostela sv. Lud
mily, a tak mladý pán si docela klidně vyskočil. Jeho
čin však nezůstal bez odezvy. Milý pan revisor, který

to zpozoroval, nelenil a v domnění, že mu uniká
černý pasažér, vyskočil též a dal se do pronásledo
vání dona Juana. A ten když zpozoroval, že cosi mu
těžce oddychuje a supí za patami, nečekal a přidal
do běhu. A nyní nastala pěkná zábava celému vino
hradskému okolí. Kolem kostela se honil malý obtloustlý a zlořečící pan revisor se štíhlým a vysokým
milovníkem. Strážce pořádku pražské tramvaje ne
věda, jak provinilce dopadnou, volal, co mu hrdlo sta
čilo: „Chyťte ho, chyťte ho. lumpa!“ Pozorující obe
censtvo se k podobnému zákroku nemělo, asi nechtělo
přerušit nečekanou zábavu, tak honička pokračovala
k radosti malých i velkých, ale k zlosti přímých
účastníků. Nebýt toho, že náš mladý hrdina byl mršt
nější a chytře zmizel za rohem v domě, nevím, jak
by byla historie skončila.
Ze závěru příhody vím jen tolik, že schůzka do
padla dobře — až na několikaminutové zpoždění —
ale hlavně že byla.
m. s.

Kriša:

Moře, naše moře
Bylo to ve vlaku cestou z Hnězdna do Gdyně. Osm
účastníků delegace, nacpaných v chodbičce poštovní
ho vagonu i s kufry (kterých bylo víc než těch účast
níků), provětrávalo své plíce českými národními písně
mi. A tu ejhle! Co nezmohlo prošení poštovních úřed
níků, aby nám ze svého úředního prostoru ve vlaku
postoupili aspoň dvě místečka, neboť jinak na té chod
bičce zhyneme, to dokázala česká národní píseň. Pan
poštovní úředník v čepičce tolik’ nošené v celém Pol
sku, za trochu zpěvu vykázal „paním“ (v Polsku se
i slečnám říká „paní“) několik míst přímo v poštov
ním voze na pytlích. A tu, když jsme tak seděly my
dívky na těch pytlích a s hochy, kteří stáli na chod
bičce, zpívali kánonem „Bejvávalo ...“. ozval se dívčí
hlas (jmenovat tu dívku nebudu, neboť bych asi ne
přežila vydání tohoto čísla Úsvitu): „Hleďte, děcka,
tady jsou i hory!“ To už ale nevydržela ta „chytřejší“
část delegace a mohutným hlasem zvolala: „Ty hlou
pá. vždyť to je moře!“ „Thalatta!“ ..Maře Polonium!'
A opravdu! Z vlaku v Gdaňsku už vidíme první ná
mořníky a při příjezdu do Gdyně se s těmi muži v bí
lém setkáváme na každém kroku.
To jsme však viděli moře jen z dálky a zdálo se
nám místy modré jako naše hory, místy ocelově šedé
a z oken Městské nemocnice, kde jsme byli s laska
vým svolením pana ředitele, který má Čechy velmi
rád. ubytování, jsme spatřili moře stříbřitě se lesk
noucí jako zrcátko na slunci. Takové bylo naše theoretické poznání moře.
Praktickému průzkumu jsme se oddali první odpo
ledne našeho pobytu v Gdyni, když jsme před tím
absolvovali několik návštěv, kieré později byly pří
činou takové námořní praxe, o jaké se nám ani ne
snilo. Než ovšem k tomu došlo, museli jsme důkladně
prozkoumat gdyňský přístav, kde je potopeno několik
německých lodí, z nich největší křižník Gneisenau.
na němž se dnes prohání spousta krys. To jsme ovšem
prakticky nezjistili, ale zato jsme poznali, že ti živo

čichové mořští, o nichž nám páni profesoři přírodopisu
vyprávěli, skutečně žijí. Pozorovali jsme z mola nád
herné narůžovělé medusy, pohybující se s takovou
ladností, že se jim honem tak něco nevyrovná, napo
prvé jsme si umyli jen nohy a olízli ukazováček, zda
je mořská voda opravdu slaná. Tuto její vlastnost
jsme měli později zjistit ve větším měřítku, když jsme
se dostali laskavostí pana ředitele Charity Ililara Jastaka do charitní kolonie v Bialej Góře. Biala Góra
leží u otevřeného moře, kdežto gdyňský přístav je
chráněn Helem (to je kosa, kterých je na baltickém
pobřeží velká spousta). Kolonie sama je od moře vzdá
lena 1 km a ani unavující cesta nákladním autem,
které stavělo u každého kostela, jehož architekturu
jsme musili obdivovat, neodradila českou výpravu.

...... vidíš tam toho ježka?“
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Na lyže? Ne. na moře.

Zas kdesi zadumán?

aby okamžitě nezatoužila po koupání. A tak bavíce se
s polskými studenty tak přirozeně, jak to jen děti a
studenti umí. bořili jsme se nádherným vřesovištěm
a pískovou planinou, travou zarostlou k pláži. A tady
teprve jsme poznali pravé polské moře, divoce šumící
a zvedající obrovské vlny, které daly poznal našim
jazykům a žaludkům, že obsahují sůl. tak důkladně,
že jsme rychle pokukovali po Polácích, jak si počínají,
že vůbec „nepijí“. Když se totiž blíží velká vlna, musí
se vyskočit a vlna sama studentíka nadnese jako loď
ku. Jací jsou v tom Poláci mistři, to byste koukali!
Jen zapadající slunce nás přimělo, že jsme z vody
vylezli a plní radosti jsme si ještě s Poláky zatančili
„slovanské kolo“. Škoda, že si ty stopy v písku dlouho
nemohly vyprávět o radostném setkání katolických
studentu dvou slovanských národů! Vítr je už dávno

zavál a tak jen obrázky ukazují, že „bejvávalo. bejvávalo dobře“.
Československý Neptun zaměnil už trojzubec za
poctivou lulku a vzpomíná. Vzpomínáme všichni na
vás. Edvarde. Norberte. Česlave. Genio. Halino, Alž
běto. na vás na všechny, s nimiž jsme několikrát kráčívali bosky od moře domů — v každé ruce jednu
botku — vzpomínáme na Batorvho, na Hel. na ty
krásné večery, kdy se střídavě ozývaly české i polské
písně. Už i my si zpíváváme trochu s českým přízvu
kem „Moře, naše moře ...“. Naše? Majiteli sice nejsme,
ale víme jistě, že sami byste si přáli prožít s českými
studenty u moře delší dobu, než bylo možno. Díky
vám za vše. A přijeďte zase vy. abychom my, studenti,
dvou bratrských slovanských národů, budovali cestu
k míru.

Dalečíne, Dalečíne . . .
Opět se mi tvé jméno rozeznělo vzpomínkou,
která přichází jako od měsíce odražené světlo
slunce, tmou postříbřené. Nemáš melodie a jsi
víc než písní! Vynořil ses tenkrát mezi stráně
mi Vysočiny jako lastura z bílé pěny moře.
Pod nebem, nad tebou sklenutým, jsem nej
více pociťoval touhu zachytit nezachytitelné.
vyslovit nevyslovitelné — to tehdy, když denně
večer jsem poklekal před dřevěný oltář prosté
kaple, jen trochou jehličí protkaný. A ráno
místo zvonu andělského pozdravení vítr dolé
hal na skla okenic, klouzal po nich, v nic se
rozplýval a zas v prudkých závanech se
vracel k lesu mezi nízké smrky pod brněním
sněhu, o nichž bys řekl, že to jsou princovédrakobijci z pohádek, v nehybnost zakleti.
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\ zpomínko dalečínská ...
Když dnes je už slyším a s nimi i hlas zvonu
tvého kostela na kopci za hřbitovem — zní
v něm a v jménu tvém. Dalečíne, víc slovo
dálka«, anebo příkaz »dále čiň«, jak velí víra
má. tvoje, víra nás. jimž bylo tolik darováno,
tolik slíbeno, půjdou-li do věků za jedinou
Pravdou té Veliké noci, která i dnes tam. za po
slední chalupou dalečínskou rozvěsila již
hvězdy nad prvními květy bledulí a krokusů?
A já se za tebou zase vrátím, do ticha tvých
polí, luk a lesních cest, tam, kde se žije život
pevný, život ucelený. Přijdu prosit. A přijdu
děkovat za duši nejdražší...

Miloslav Jedlička.

ótudajanc
Francouzští vysokoškolští studenti
volají po jednotě.
U příležitosti svátku sv. Tomáše
Akvinského uspořádali katoličtí stu
denti právnické fakulty v Paříži se
svým duchovním rádcem R. P. Faid-

herbem recepci jak pro studenty
francouzské, tak i pro cizince, stu
dující na pařížské právnické fakultě.
Podle rozhodnutí studentů na té
to schůzce je nutno, aby padly pře
hrady mezi studující mládeží, aby
se studenti navzájem poznávali a
aby si vyměňovali názory ve věcech
intelektuálních i morálních. K shro
mážděné mládeži, dychtivé po vě
dění a toužící po opravdovém bra
trství mezi lidmi, promluvil Jacques
Madaule, který ve své řeči vyzval
k jednotě a spolupráci všech.

NOVÉ KNIHY
Ludvík Páleníček: Z pohádky do života. Příběhy z českých činoher.
Nakladatelství Vyšehrad r. 1947. 150 stran. 159 Kčs.

Dobře rozvedené obsahy dramatu v. K. Klicpery Zlý Jelen, J. K. Tyla
Strakonický dudák a Paličova dcera. Em. Bozděcha Baron Goertz.
J. Vrchlického Noc na Karlštejně. J. Zeyera Radúz a Mahulena. L. Stroupežnického Naši furianti a bratří Mrštíků Maryša. Stejným, ne-li větším
dílem posloužil těmto autorům pěknými barevnými ilustracemi A. M.
Machourek, takže účelu, jaký v nenáročné předmluvě naznačil Pále
níček. aby se totiž v mládeži po těchto ..Příbězích“ probudil zájem o sku
tečné dramatické texty, bude jistě dosaženo.
Jana
Louis Mendigal: Ako založif študentská skupinu. Ústredná katolička
kancelária. Bratislava 1947. stran 84. cena neuvedena.
Autor podává řadu praktických návodů k činnosti studentské kato
lické akce, jež jsou synthesou methody apoštolátu! a pozorování socio
logického. osvědčenou v cizině, u nás zatím nevyzkoušenou. Knížka
obsahuje cenné náměty pro studentský apoštolát. Kresby zdobící
knížku jsou poněkud groteskní a působí rušivě.

Dr Čeněk Maria Tomíško: Jsme v rukou Božích. O Boží Prozřetel
nosti. Lad. Kuncíř v Praze 1947. stran 61. neváz. 18 Kčs.
Poučení o důvěře v Boží Prozřetelnost, jež má kotvit v pokoře, nesmí
však skrývat lenivost a spoléhání na milosrdenství Boží.
Nina Svobodová: Duše fresek. Příběhy ze staré Itálie. Roku 1947 vy
dalo nakladatelství Brněnské tiskárny v Brně. stran 164, 66 Kčs.

Obrázky a črty zasvěcené obdivovatelky pozdní gotiky a ranné rene
sance o nejzajímavějších událostech ze života italských umělců, zvláště
malířů, obnovené obrázky ze života Giottova a Andrea Castagni. cortonského Signorelliho a Sandra Boticelliho, Leonarda da Vinci a Michelangela Buonarottiho. Nina Svobodová přibližuje tuto dobu našemu chá
pání. slouží jí — ovšem. Ale vybrala si pro to příběhy příliš všetečné,
než aby čtenáři přiblížila opravdu duši fresek, jak honosně nazývá své
zanícené črty.
Jana
Karel Hroch: To byl Toník z Horáčka. S ilustracemi M. Ehlerové
vydalo nakladatelství Brněnské tiskárny v Brně roku 1947. Brož. 54 Kčs.
váz. 74 Kčs.
Za vydatného použití odborné literatury napsal obratný Karel Hroch
velmi milé vyprávění o Toníkovi z Horáčka, jedenáctiíetém čiperovi
kuchařky Vašicové, zaměstnané v brněnském hotelu. Odstrkovaný
Toník s dostane do Bukova u Berouna k ponocnému Hráškoví, ale
z jeho domu brzy uteče, když pozná, jak od začátku byl Hráškem z.ne-

Duchovní akademie v Moskvě
vzdělává jako vyšší theologický
ústav kněze pro úřad seminárních
učitelu a připravuje vědecké pra
covníky theologické. Studium trvá
čtyři léta. Přijímací zkouška před
pokládá plný kurs středního studia
seminárního a znalost latiny nebo
řečtiny a jedné cizí moderní řeči.
Absolventi Akademie přijímají kněž
ské svěcení a stávají se duchovními
správci především v okrskových a
stoličních městech, anebo nastupují
učitelskou dráhu v seminářích. Nej
nadanější zůstávají v Akademii jako
stipendisté pro její profesuru anebo
se připravují k vědecko-pedagogické
činnosti. Také studující Duchovní
akademie dostávají hned z počátku
svého studia stipendium a přespol
ní bydlí ve společném konvikte.
Moskevský duchovní seminář je
speciální střední učiliště, které má
připravovat přesvědčené a osvícené
kněze-služebníky pravoslavné cír
kve. Má čtyři třídy se čtyřročním
údobím studijním. První dvě třídy
jsou přípravným oddělením, druhé
dvě základním bohoslovným studiem.
Podmínkou přijetí do 1. třídy je do
končený 18 rok a znalost hlavních
modliteb: přijetí předchází zkouška.
Absolventi prvních dvou tříd semi
náře mají právo státi se psalomščiky
a podle studijního prospěchu mohou
přijmout i svěcení jáhenské. Do od
dělení bohoslovného, t. j. do 5. třídy
semináře, mohou být přijati kandi
dáti s všeobecným přípravným
vzděláním v rozsahu 10 tř;d střední
školy a také absolventi vyšších svět
ských učilišť. Přijímací zkouška se
týká látky z prvních dvou ročníků
seminárních. Kdož ukončili plný
čtyřletý kurs duchovního semináře,
nabývají práva na kněžské svěcení
k službě ve farnostech, anebo mo
hou postoupiti do 1. ročníku Du
chovní akademie k získání vyššího
bohoslovného vzdělání. Všichni seminaristé dostávají stipendia hned
od prvního měsíce studia. Společný
pobyt mají všichni seminaristé.
kteří nejsou doma v Moskvě.

Katolickou universitu nejsv. Srdce
Ježíšova v Miláně navštěvuje v le
tošním akademickém roku 5889 po
sluchačů a přednáší na ní 114 profe
sorů. docentů a asistentu, lak jako
vznikla, jest i udržována katolická
universita milánská obětavostí ital
ských katolíků. O tak zvané ..uni
versitní neděli“, která se letos ko
nala 14. března, byly pořádány po
celé Itálii dobrovolné sbírky na
udržování katolické university v Mi
láně.

debatujeme
Jak se díval na Evropu veliký
vůdce Indu, nedávno zabitý Gandhi?
Svého času projevil Gandhi svůj
úsudek o Evropě v hymnickém vy-
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zváni Krista, v němž praví: Přijdi,
Ty Blahoslavený a Svatý, k nám do
Asie. V Evropě Tě v širokých kru
zích už neznají. Mnozí Tě odstranili.
Vyšel Jsi z Asie, vrať se opět k oby
vatelům Asie. S nejvyšší úctou sklo
níme svou hlavu před Tebou a pří
jmem Tebe. Svatého, s hlubokou
láskou. — Ale co bude z Evropy,
kdyby ji opustil Kristus, jeho prav
da a láska ?
Příklad dobrovolné chudoby.
Při otevření závěti nedávno ze
snulého děkana kardinálského sboru
G. Granito di Belmonte, který po
cházel z velmi majetné rodiny, se
ukázalo, že všechen svůj majetek
věnoval nejchudším z mnoha řádo
vých řeholí, jichž byl protektorem.
Další část majetku věnoval na ob
novu kostelů své diecése, poškoze
ných válkou. Zpeněžil také všechny
své prsteny a dokonce i svůj biskup
ský kříž. Prodal rovněž zařízení
svého bytu a zemřel v místnosti, vy
bavené vypůjčeným nábytkem.

Hitlerova setba — náboženská ne
vědomost německých dětí.

Drážďanský list „Sonntag“ přiná
ší otřásající statistická data o ná
boženské nevědomosti německých
dětí. Bylo dotázáno 700 dětí ve věku
9—12 let. kdo je Ježíš Kristus. Uspo
kojující odpověď dalo 45% venkov
ských dětí, 7% městských a jenom
1% dětí přestěhovalců. Ze 7% měst
ských dětí, které něco věděly o Bo
hu, slyšely pouze 2% od své matky
něco o Ježíši Kristu. Ze 44 dotáza
ných venkovských dětí 39 dalo uspo
kojivou odpověď na otázku, co jsou
vánoce. Naproti tomu ze 163 měst
ských dětí vědělo jenom 13, že vá
noce jsou svátky Kristova narození.
Některé tvrdily, že je to slavnost
slunovratu, jiné se domnívaly, že se
oslavuje „vánoční muž“.
Na otázku o smyslu a významu
velikonoc byly odpovědi ještě ubo
žejší. Ještě nejlépe dovedly odpo
vědět vesnické děti: 39 jich vědělo
aspoň přibližně, co jsou velikonoce.
Z městských dětí daly uspokojivou
odpověď pouze čtyři.
Ze 179 městských dětí se denně
modlí pouze 8 a to ještě jenom
večer. Po dosažení 10 let se většina
dětí už nemodlí vůbec.

„Není křesťanské kultury.“
„Nepotřebujeme zachraňovat křes
ťanskou kulturu — není žádné“ —
prohlásil arcibiskup toulouský. kar
dinál Saliěge ve svém postním pas
týřském listě. „Stroje a práce na
běžícím pásu zkazily lidem radost
z práce a vzaly jim také zájem,
který původně o svou práci měli.
Od té doby člověk nehledá ve své
práci nic jiného než výdělek. Vláda
kapitalismu ponížila člověka na
stroj, vzala mu sebevědomí jeho
důstojnosti, odduševnila ho a uči
nila z něho podčlověka. V tom spo
čívá pravá příčina odkřesťanění.“
Kardinál také zdůraznil právo pra-
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užíván k nečestným záměrům, i ke krádežím. Dostane se do kláštera
Školských bratří a tam v prostředí, posvěceném sv. Ivanem, stává se
z něho svědomitý chlapec a hrdina drobných druhů.
Slohem přirozeným a nenásilným vykouzlil autor líbivý příběh, zpe
střený zvláště dvěma svéráznými pohádkami o Mileninč bratru, pro
měněném ve slavíka a o čarovné holi. Též pověst o Neklanoví a luckém
Vlastimilovi a interpretovaná legenda o sv. Ivanu velmi vhodně za
padá do představivosti mladých čtenářů.
Jana

Vladimír Šustr: Timbo. Vydalo nakladatelství Vyšehrad roku 1947
v I. vydání, 120 stran, váz. 120 Kčs.
Dobrá, poutavá četba pro mládež, umělecky skromná v textu i ilustra
cích. Timbo, to je druh listnatého stromu, ale současně se v této dobro
družné povídce jmenuje tak tajemný indiánský průvodce dvou dětí,
třináctiletého Pabla a o něco mladší Jany, kteří se vydají tajně na ko
ních z estancie Olivares v Paraguayi k Indiánům pro lék Janině matce.
Paní Vlasáková s mužem a dcerou žijí v Jižní Americe jako kolonisté,
a Pablo, syn jejich správce a přítele Ramireza, miluje paní Vlasákovou
jako svou matku a je vychováván v rodině jako bratr Janin. Jako
všichni i on je vystaven v pralese nebezpečím divokých šelem i dobro
družným půvabům hýřící přírody. To je něco pro dychtivou obrazo
tvornost rozvíjejících dětí!
Jana
Marie Damborská: Staří lidé. Vydal Velehrad v Olomouci r. 1947.
106 stran, 45 Kčs.
Ze čtrnácti črt o starých lidech rodného kraje autorčiím pouze dvě
tři mají ráz literární práce, projevují úsilí vyjádřit dynamiku slovácké
ho života kraje Herbenova a Mrštíkova, a určitě z nich zvláště ..Kalich
hořkosti“ se stařečkem Pecúchem zachrání její knížku před předčas
ným zapomenutím. Ale ano, M. Damborská svůj kraj miluje, vidí jeho
mizející krásu s obnovujícími se vinohrady a se zašlou slávou polí
šafránových, snaží se připomenout pestrou historii templářských a
habáňských čejkovických sklepů, ukázat mladým na ctnosti i nectnosti
stařečka Zemánka, Martiše, Veselíka a Hekely, stařenky Vajbarky,
Bílkové a pod., ale to je vše málo! Tato lidová četba kalendářového
rázu a kalendářové úrovně zůstane nutně periferií naší literatury, třeba
že v tom nejlepším ušlechtilém smyslu!
Jana

Dr Edvard Beneš: Problém alkoholové výroby a abstinence. Nákla
dem Csl. abstinentního svazu v Praze vyšlo r. 1947. 142 stran, 50 Kčs.
Druhé vydání těchto statí, příležitostně vzniklých již r. 1914 z před
nášky Dr E. Beneše v Abstinentním svazu, vydal loni Abstinentní svaz,
když státní statistický úřad mu na přání presidentovo dodal nesmírně
cenné statistické doklady o spotřebě alkoholických nápojů též za po
slední léta, včetně r. 1946. Ačkoli úvahy Dr E. Beneše o výrobě alkoholu
a jeho hospodářském významu, hospodářském parasitismu, vznikajícím
z alkoholismu a o průmyslu alkoholovém jsou pozoruhodné, uvážíme-li
zvláště jejich stanovisko dobové před třiceti lety, přece pro abstinentní
pracovníky mají z knihy především veliký význam data statistická,
mluvící výmluvnými a odstrašujícími čísly proti záplavě alkoholové.
Jana
Rajmuud Habřina: Vězeň za dráty. Vydal klub Kaunicových kolejí
v Brně r. 1946 ve II. vydání. 104 str., brož 69, váz. 89 Kčs.
Nebylo snad třeba autorova komentáře k těmto vzdorným a namnoze
fascinujícím veršům z koncentračního tábora mauthausenského, protože
jejich živelná síla, bezprostřednost prožitku hrůzně baladického sama
stačí, aby vyburcovala čtenářovo uražené lidství, ale přesto zdůraznění,
že tyto verše vznikaly zpaměti, že je básník vytvořil bez písemných
záznamů, že je „vyšlapával“ ve vězení pro sebe i druhy, aby drsnou
formou pronikaly jejich krev, je téměř neuvěřitelné, protože jde oprav
du o poesii velmi kultivovanou, ne-li rafinovanou. Tisíce bezejmenných,
za živa pohřbených tu kráčí rytmem prušáckých bot na pochod, vy
stihují drasticky hrůzu smrti z hladu a přitom pozdravují svobodu,
v palčivých vzpomínkách na vánoční stromek domova, zatím co vězni
sami lpějí na misce vařené řepy. Žalují na gestapáckou vzteklost a
popravy plynem a ještě více ledovými sprchami, jež „spalují mozků
vřetena“ — to je ideový rámec, inožno-li tak říci o lidskosti zvrhlé a
srdcích zhanobených. Máme-li v naší poesii baladičnost romantickou,
sociální i moderní kmenovou, baladičnost erbenovskou, nerudovskou a
bezručovskou. tu k ní nutně musíme připojiti baladičnost koncentráčnickou, baladičnost běsovskou, baladičnost plynových komor a bičů
vězeňských kápu. Nevím, vyjádřil-li kdo lépe veršem, oproštěným ode
vší literátskosti náladu německých koncentračních táborů, ale i když
tu a tam u Habřiny postřehnete ohlas poesie Bezručovy nebo dokonce
rytmus starého A. Heyduka z Cymbálu a huslí a v posledních číslech
zřetelný vliv manýry nezvalovské, i když rytmus jeho větších skladeb

zaskřípe zvláště v závěrenčých pointách, nerozpakuji se říci, že tato
kniha patří k tomu nejlepšímu, co různí autoři naši z pekelných před
stav okupace vytěžili.
Jana

cujících na jejich sociální vzestup.
..V tom právě spočívá poslání kato
líků, aby spolupracovali na výstavbě
nového světa.“

Nina Svobodová: Světelný mrak. Román. Vyšel v nakl. Vyšehrad
v Praze r. 1947 ve 2. vydání. 440 stran, brož. 120. váz. 145 Kčs.

Když autorka dokončila v r. 1942 toto dílo, napsala v doslovu, že
považuje „tuto knihu za malou splátku na převeliký dluh nás všech —
dluh vůči duchu Karlovy doby a duchu celého křesťanského středo
věku“. Není sporu o tom. že „Světelný mrak“ je splátka cenná a že
druhé vydání z r. 1947 je zasloužené. Všestranný Orcagna, geniální
umělec z duchovního rodu Giottova. Dantova a Michelangelova, za
sloužil si této zbožňující pozornosti Niny Svobodové. Občanským jmé
nem Andrea di Cione. vysloužil si umělecký přídomek „Orcagna“ svými
výtvory letících archandělů — arcangelo —, vynikl urputnou a trýzni
vou cestou za uměním nejdříve ve své rodné Florencii, potom v Pise.
Orvietě a opět v Pise, kde mu při prvé návštěvě učaroval Karel IV.
i jeho manželka Anna Svídnická. takže málem by se byl dostal i do
Prahy, nebýt nešťastné vzpoury r. 1355. Přesto vytvořil Orcagna právě
pro nesčetné překážky životní i pro dvojnásobný florentský mor. jenž
kosil v řadách jeho nejdražších přátel i přítelkyň, nádherné dílo, jakým
je na př. mramorový tabernákl orsanmichelský, fresky v Santa Maria
Novella a vrcholné dílo „Triumf smrti“, na zdech nejkrásnějšího hřbi
tova na světě, slavného pisanského Camposanta.

Naproti tomu bych řekl, že Nina Svobodová tu podlehla literární módě,
honbě po exotičnosti. třebaže volila jako zasvěcená obdivovatelka ital
ských mistrů námět vzrušující. Soudím, že forma románu nestane se jí
osudem uměleckým. Světelný mrak, rozvržený do jedenatřiceti kapitol,
uvedených vždy citáty, provokujícími spíše k meditaci než k rozmách
lým epickým výletům, povede ji nejpravděpodobněji k sevřenému útva
ru esejistickému. Nezvyklé oddělování vysvětlovačích přístavku do
samostatných kusých vět a dokonce oddělování vět vedlejších od hlav
ních, jest jí v tom na překážku.
Jana
Římský misál. Přel. Marian Schaller. 4. vyd. Boh. Rupp v Praze 1948.
stran 1488, váz. 250 Kčs.
Přednosti Schallerova Římského misálu jsou nesporné. Je to přede
vším úplný text latinsko-český, jak je ve velkých Misálech. Potom
překlad modliteb, v němž překladatel pečlivě dbá t. zv. „kursu“, zvlášt
ního rytmu, který pro svou obtížnost obvykle bývá překladateli litur
gických textů pomíjen, ale jenž tvoří z každé církevní modlitby nejen
obsahově, nýbrž i zevně dokonalou báseň. Modlitby Církve jsou básně,
nikoliv próza. To ovšem pak nutně působí i na stavbu větnou, především
si vynucuje typické uspořádání slovosledu a podobně. Jinou velkou
předností Schallerova Misálu jsou i krátké meditace, v nichž často jen
několika slovy je otevřena hloubka liturgických textů. Nové vydání
Misálu na přání uživatelů Misálu upouští od původního zařazení mešní
ho Kánonu na počátku knihy, nýbrž z důvodů praktičnosti zařazuje
Kánon až doprostřed knihy. Kniha je vzorně vytištěna a vyzdobena
podle návrhu Oldřicha Menharta.
Josef Obr: Osoby a místa v evangeliích. Gustav Franci v Praze 1947,
stran 201, neváz. 39 Kčs.
Kniha Obrova, která abecedním pořadem vyčerpává všechny osoby
a místa v evangeliích, vychází ze snahy pomoci čtenáři evangelií k hlub
šímu porozumění. Ke knize jsou přidány mapky Palestiny, Jerusalema
a jeho okolí. Každé místo, jež se v evangeliu vyskytuje, je na mapce
zakresleno a při něm udáno místo, kde se o něm v evangeliu mluví.
Abecední úprava usnadňuje rychlou orientaci a přehlednost.

André Francois-Poncet: Berlín 1931—1938. Vzpomínky diplomata. Uni
versum, Praha 1947. stran 548. neváz. 120 Kčs.
Bylo už hodně napsáno o Hitlerově Třetí říši, o cynismu, nelidskosti,
o hrůzách a teroru, které přinesla s sebou. o špinavých machinacích,
podvodech a krutosti, s nimiž pracovala a stavěla svou „tisíciletou“ bu
dovu. A přece dále zůstává mnoho věcí ve stínu a na mnoho otázek
nebyla ještě dána odpověď. Na mnohé z nich odpovídá tato kniha; jsou
to poznámky a pozorování člověka, francouzského vyslance, který žil
skoro sedm let v samém středu událostí, pozorování člověka bystrého a
vidoucího, poznámky soudce přísného a nezaujatého, který se nedává
obloudit zdáním a povrchem, nýbrž proniká až k dřeni, kde nalézá
surovost, přetvářku, studenou brutalitu a posedlost. Mistrné jsou jeho
— dá-li se to vůbec říci — lidské, civilní tváře těchto netvorů, kteří
měli tolik let v rukou osud německého národa. A stejně zajímavé jsou
jeho komentáře k událostem doma i venku. Je to někdy až otřásající
kaleidoskop, který nám běží před očima: Brüning, Papen. Streicher,

Velký podíl Francie na misijním
díle.
Pozoruhodný počet misionářů vy
sílá Francie ďo světa. Dnes působí
v misiích 4502 kněží, 1919 bratří a
9102 setry; tedy celkem 15.523 Fran
couzů a Francouzek. Kněží náleží
41 řeholím, z nichž nejpočetněji jsou
zastoupeni: zahraniční misie paříž
ská (832 členové národnosti fran
couzské), Otcové sv. Ducha (563),
Bílí Otcové (524) a jesuité (507),
Bratři náležejí 51 náboženským
sdružením a nejpočetněji jsou v mi
siích zastoupeni: bratří křesťan
ských škol (856) a Malí bratři Panny
Marie (548). Sestry přicházejí do
misií ze 110 kongregací. Nejpočet
něji jsou zastoupeny Sestry sv. Vin
cence z Pauly (968), poté následují
františkánské misionářky Mariiny
(598), Bílé sestry (557) a Misonářky
Panny Marie Apoštolů (442).

Obnova katedrály sv. Jana ve
Varšavě.

Katedrální chrám sv. Jana ve
Varšavě byl založen Konrádem Mazovským. Jeho původ je spojen se
zbožnou legendou ze XIII. století.
Tehdy Tataři pustošili Polsko a do
stali se až do Varšavy. Odvlékli do
zajetí mnoho Poláků, mezi nimi také
jednoho rytíře neznámého již jmé
na. Byl zaměstnán ve stáji tatar
ského chána, kde spatřil, jak Ta
taři zneuctívají kříž, stojící neda
leko místa, kde se napájeli koně.
Proto za noci kříž odklidil a vhodil
do blízké studny. Krátce nato se
mu podařilo prchnout. Dostal se do
Varšavy. Tu jednoho rána slyšel po
křik a spatřil shluk lidí u Visly. Po
proudu uviděl plavat kříž, který
zachránil od tatarského zneuctívání.
Vsedl na loď. kříž vytáhl z vody
a umístil u fary, odtud byl později
přenesen do kostela sv. Jana. Dóm
sv. Jana byl stále rozšiřován a pol
ští králové pečovali o jeho zvele
bení. Slavnými bohoslužbami v ka
tedrále začínal polský sněm. Úhlav
ního oltáře stvrzovali nově koruno
vaní polští králové privilegia. Roku
1602 ohromný orkán zničil katedrá
lu; neporušen zůstal pouze zmíněný
kříž. Kostel byl znovu obnoven za
vydatné pomoci panovníků Sigmunda III. a Stanislava Augusta. Roku
1667 byl v něm vysvěcen prvý var
šavský biskup a chrám byl povýšen
na katedrálu. Roku 1817 měla Var
šava prvého arcibiskupa, jehož ka
tedrálním chrámem zůstal kostel
sv. Jana.
Roku 1944 postihla kostel sv. Jana
nová bouře, za polského povstání
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zničily jej bomby. A zase tu zůstal
neporušen pouze onen zázračný kříž.
Po válce byly na místech, kde stálo
kněžiště a hlavní chrámová loď. vy
budovány dvě kaple. Menší, v níž
byl umístěn zázračný kříž a druhá
větší, literácká kaple, nazvaná po
dle literáckěho bratrstva, založe
ného při katedrále v XVIII. století.
První kaple byla právě slavnost
ně otevřena a vysvěcena kardiná
lem TTIondem za účasti mnoha tisí
ců věřících. V průvodu byl kříž pře
nesen z kostela karmelitánů. kde
byl uschován od r. 1944. do kaple
sv. Jana. Poté celebroval kardinál
August Illond, primas Polska, pon
tifikálu!' mši sv. za účasti biskupu
a duchovenstva, kteří přišli ze všech
krajů Polska. Druhá kaple bude
vysvěcena a otevřena na Boží Tělo.

Válka válce.
Film ..Válka válce“ zachycuje
různé výseky z minulé války a
kromě osoby sv. Otce jsou ostatní
herci zcela anonymní. Film líčí po
četnou rodinu, která je postupně ni
čena v krematoriích a bombardo
vaných městech. Každý člen rodiny
podstupuje podivuhodnou odysseu.
ale i když je jeho osud zcela roz
dílný od osudu druhých, přece vši
chni umírají tragickou smrtí. Na
konci filmu zjevuje se tvář sv. Otce
na pozadí černého kouře, vyvola
ného zásahem atomové pumy. Svatý
Otec pronáší mírovou řeč. v níž od
suzuje ty, kdož zavinili vraždění
lidstva nebo jejich spolupracovníky.
Projev papežův je v sedmi řečech;
také ruský a ještě v jednom slo
vanském jazyku. Každá verse je
natočena na dvakrát. Dolehne toto
papežovo poselství míru k srdcím
všech národů?

Kouzlo esperanta.

Prožili jste již někdy radost sbě
ratele pohlednic či poštovních zná
mek nebo čehokoli jiného, když po
prve dostal obálku se svou adresou,
na níž je nalepena jedna nebo více
známek daleké země? Jak se chvěje
člověku ruka radostným vyrušením,
když otvírá obálku, ovanutou vůní
vzdálených krajů, v nichž rostou
palmy a nekonečné moře omývá
břehy, anebo v nichž sobi hledají
cestu ve věčném sněhu. Množství ci
zích známek — krásné pohledy —
zajímavé fotografie — a písmo člo
věka, kterého jste ještě nikdy ne
viděli — a který vám píše jako své
mu příteli. Ano, umíte-li ESPERAN
TO, můžete si dopisovat s celým svě
tem, můžete prožívat radosti pozná
ní nových a nových krajů i tenkrát,
když nemůžete se podívat dál než
do nejbližšího okolí svého bydliště.
I vy se můžete ESPERANTU naučit,
neboť je daleko snadnější nežli
ostatní živé řeči. Čemu se učíte
v jiné řeči léta, v ESPERANTU se
naučíte za několik měsíců. Ředitel
ství „Písemného kursu esperanta“,
Praha-Břevnov 514, zašle vám na
požádání pohledním lístkem první
ukázkovou lekci toho kursu.
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kancléř Hitler, požár sněmu. Roehm, von Fritsch, smlouva německopelská. obnovení německé armády, obsazení Porýní, vypovědění locarnské smlouvy, nacistický puč v Rakousku, anexe Rakouska. Mnichov.
Hořké umučení Pána našeho Ježíše Krista podle vidění zbožné řeholnice Kateřiny Emmerichové. Přeložil Jan Dokulil. Brněnská tiskárna
v Brně 1948. stran 558. neváz. 90 Kčs.
Kniha sestavená básníkem Klementem Brentanem podle výpovědí
Anny Kateřiny Emmerichové. narozené 1774 ve Flamske u Goesfeldu.
vyšla již v mnoha vydáních a nesčetných překladech. Jsou pochybnosti,
zdali vypravování Brentanovo je věrnou reprodukcí jejích vidění. Pros
tota slohu však ukazuje, že odchylky nejsou podstatné. V celkovém
hodnocení díla není jednoty mezi theology: hledají-li v něm jedni různé
rozpory s evangeliem, trvají druzí na objektivní správnosti a spolehli
vosti. Nesporné je. že kniha působí mohutným dojmem na věřícího
.čtenáře a je živým podnětem rozjímavé zbožnosti. Dokuliluv mistrov
ský překlad ji učiní drahou i českému čtenáři.
, D. P.

A. a A . Mrštíkové: Rok na vsi. Kronika moravské dědiny. K vydání
připravil Karel Dvořák. Ladislav Kuncíř v Praze 1947. Díl I. stran 598.
díl IT. stran 525. oba sv. neváz. 300 Kčs.
Hrdiny Roku na vsi jsou obyvatelé jihomoravské dědiny tempera
mentem Slováci, krojem a nářečím Hanáci se svým svérázným, věčnými
„vůbecními“ starostmi souženým a samorostlým úředním slohem se
vyjadřujícím starostou Filipkem. Litují-li autoři počátkem tohoto sto
letí. že národopisné zvláštnosti těch lidiček setřela škola a spláchla
blízkost Brna a Vídně, co by asi řekli nyní, kdyby z hrobu vstali — ne
našli by z bývalé původnosti téměř nic. A tak je Rok na vsi dnes nejen
lidopisný, ale i v určitém smyslu historický dokument o životě a mra
vech lidu moravského na přelomu století, jehož ctnosti i nectnosti byly
viděny sice s láskou, ale bez skel mámení, jehož sociální a hospodářské
životní podmínky byly vcelku neutěšené, byť živou vírou v Boha,
v rytmus přírody a liturgická tajemství církevního roku zakotvené a
starobylými zvyky zkrášlené. Život toho lidu ve své bídě a ve svých
radostech poskytl autorům tisíceré náměty genrových drobnokreseb.
anekdot a povahopisných lícní, jež jsou patrně dílem Aloisovým, kdežto
skvělé přírodní a společenské imprese nepochybně pocházejí z pera
Vilémova, jenž v prvním vydání nebyl jako spoluautor uváděn. Dílo
nemá ovšem jednotné dějové osnovy, řada episod je začleněna v rámec
církevního kalendáře, ale ze všech stránek vydechuje bytostná a životní
jednota lidských příběhu, vklíněných v nábožensko-mravní řád a styl,
pro nějž mají autoři ne snad jen shovívavé porozumění liberálních
lidopisců, nýbrž živé sympatie a respekt milujících a osvícených znatelů
lidských duší. Líčení silvestrovského kázání nebo obřadů velikonočního
týdne sotva má obdobu v české literatuře a předčí básnickou hloubkou
a mystickým oparem mnohé, co bylo napsáno v cizině. Už to mohlo být
důvodem vydavateli, jinak dbalému jazykové stránky a retušujícímu
nahodilé poruchy textu, aby vydání, jež má být ..kritické“, bylo prosto
i věcných nedopatření, pokud se týká náboženských a liturgických po
drobností. Tak Nepokradeš není páté, nýbrž sedmé přikázání (I 148).
..lumen ad revelationem gentium" nelze překládat „světlo k úlevě lid
stva". nýbrž „světlo k osvícení pohanů“ (I—551). na květnou neděli se
neklepe na bránu chrámu palmou, nýbrž patou kříže (11—87), „flectamus
genua“ se na Veliký pátek neříká ..Bulí ví po kolikáté", nýbrž jen jed
nou po lekci z proroka Oseáše (II—132), při průvodu po svěcení ohně
na Bílou sobotu se nenese paschál. nýbrž jen trojramenný svícen
(II —149), při průvodu na vzkříšení se nenese trojramenný svícen, nýbrž
jen paschál (II—170).
D. P.

Jacques Maritain: Traja reformátoři. Přel. J. M. Spolok sv. Vojtěcha
v Trnavě 1947. stran 178, neváz. 70 Kčs.
Slováci nás předstihují překladem znamenitého spisu Maritainova
o třech reformátorech, o Lutherovi jako reformátoru víry, Descartovi
jako reformátoru filosofie a Rousseauovi jako reformátoru mravů. Po
stup Maritainův má za účel vysvětlit a zobrazit odklon moderního člo
věka od myšlenkového a sociálního řádu křesťanského středověku. Vy
líčit zevrubně ten proces by bylo nesnadným úkolem historickým i
kritickým jak pro rozsáhlost látky, tak pro složitost myšlenkových a
mravních problémů, jež přinesl novověk. Pro větší názornost a přehled
nost obrací Maritain zřetel k třem výrazným postavám, k Lutherovi.
Descartovi a Rousseauovi pomíjeje Kanta, jenž stojí na soutoku duchov
ních proudů, vyšlých z těch tří mužů. Volba takových representativních
typů záleží jednak na základním hledisku, jednak na vlastním cíli vý
kladu. Maritain stopuje více původ ideí, jež ovládají dnešní svět: méně
si všímá jejich vzájemné závislosti a jejich důsledků pro utváření mo
derního ducha. Ovšem hlavním záměrem autorovým bylo ukázat, že
každou novou myšlenku lze nejlépe pochopit hned při jejím zrození,
kdy se projevuje v nejryzejší formě, a to se mu plně zdařilo.
D. P.
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Prostějov

Bruno Cern ůšek

Nová lékárna

výroba sodovek a limonád

proti sokolovně
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•
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Hodonín

Hodonín

Masarykovo nám. 27

Tel. 121

•

Leopold Rotter

Perutka & Paska
železo - roury - armaturv
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•
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Uh. Hradiště

Uh. Hradiště

TggT

Sešit REKORD

ruí

nepovolí - nepárá se
je nejtrvanlivější, vyrábí

R. SUBRT, Brno

KOSTELNÍ OKNA

Adolf Schoř

malovaná i mosaiková opět vyrábí

strojní bednářství

Otmar VAOKAŘ a spol.
BRNO, Churchillova 42

Slapanice u Brna

Telefon 15.507

Vinárna za Starobrněnským klášterem

nájemce

RADOSLAV

JURlSlC

BRNO

František Růžička
P-EKÁRNA

PRVNÍ MORAVSKÁ ZVONÁRNA

Michera a spol.

Brno-Husovice, Nováčkova 37
4

Telefon 10.727

Brno-Husovice, Nováčkova 11

kostelní okna v každém provedení

dodává JAN

ŘÍHA

umělé a staveb, sklenářství

BRNO, Koněvova 3 (Vídeňská)
Telefon 13.589

Speciální závod
pro PREISOVY krytiny

Štěpán Dobrovolný
BRNO, Červený kop ec 628
Telefon 10.655

Jaroslav Vaněk - sochař a řezbář

.

BRNO, Pekařská 9

-

’ I
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Vojtěch Knapek
Ředitelství statků a lesů
cukrář

Brno-Líšeň, Scheinerova 2

Eduard Dospíšil
Zadáno J. š.

nábytkový dům
v

BRNO, Cejl číslo 33

SOUTĚŽ
Redakce jednoho dětského časopisu vypisuje soutěž na vhodný návrh pro celoroční obrázkový
seriál, který by čítal v každém čísle 6 obrázků na jedné straně, na celý rok tedy šedesát obrázků.
Jde o to, aby seriál byl zábavný a lehce přístupný i nejmenším čtenářům, ale aby přitom podával
nevtíravým způsobem nějaké naučení nebo vážnou myšlenku. Nepožaduje se podrobné zpracování
a definitivní úprava, kterou si pořídí redakce sama, stejně jako není potřeba, aby text k jednotli
vým obrázkům byl zveršován. Případné zveršování bude ovšem náležitě oceněno. O příspěvcích
rozhodne tříčlenná porota, sestavená ze zástupců redakce Úsvitu a dětského časopisu. Deset nej
lepších prací bude odměněno.

I.
II.—III.
IV.
V.

cena:
cena:
cena:
cena:

1000 Kčs.
700 Kčs.
500 Kčs.
P. K. Kubeš: Pod korouhví Kristovou (160 Kčs).

VI.—X. cena: Knihy v hodnotě 100 Kčs.

Příspěvky musí býti zaslány nejpozději do 15. června 1948 administraci Úsvitu v Brně, Běhoun
ská ul. č. 22-24.

S koncem školního roku rozloučíte se na dva měsíce se škamnami. — Jak využijete dlouhých
prázdnin?
Radíme vám:

Tři dny klidu, vnitřní radosti, účasti, plnosti pravdy, tyto tři dny exercicií, prožijete-li
je opravdově, vám jistě prospějí k tomu, abyste celý další rok žili v neustálém kontaktu
s radostí, pravdou a plným životem.
Jistě mnozí z vás se přihlásí na třítýdenní duchovní dny. V přátelském prostředí strávíte tak
několik dnů, na něž budete jistě vzpomínat s radostí.

Cekáme, že pošlete brzy svou přihlášku na Ústředí katolického studentstva v Praze I, Křižovnická 1. aby pro vás ještě bylo místo.

Exercicie a duchovní dny
Cechy: Exercicie.

14.—19. června: Řevnice, středoškoláci vyšších
tříd.
14.—19. června: Svojšice, středoškolačkv vyš
ších tříd.
Duchovní obnovy:

21.—24. června: Řevnice, středoškoláci niž. tř.
21.—24. června: Svojšice, středoškolačky niž.
tříd.

Duchovní dny:

Akademici, Teplá u Mař. Lázní.
Akademičky, Štěkeň u Strakonic.
Středoškoláci vyšších tříd. Záblatí na Šumavě.
Středoškoláci niž. tříd, Kostelní Vydří u Dačic.
Středoškolačky vyšších tříd, Řevnice.
Středoškolačky niž. tříd, Štěken u Strakonic.
Kandidátky uč. ústavů, Jablonné u Podještědí.
Všechny turny začínají 12. července a končí 31.
července. — Denní pense je 10 až 40 Kčs podle
majetkových poměrů.

Země Moravskoslezská:

Přihlášky na exercicie a duchovní dny v zemi
Moravskoslezské SKA Brno, Běhounská 22-24.

Exercicie v arcidiecési olomoucké pro studující
středních škol.
'

•

•

Informace o exerciciích v arcidiecési olomoucké
podává SKA Olomouc, Žerotínovo nám. 2.

f

Studenti:

19.
25.
15.
12.
26.
12.

6.—23.
6.—29.
7.—19.
7.—16.
6.—30.
7.—16.

6.
6.
7.
7.
6.
7.

Sv. Kopeček, Exerc. dům.
Frýdek, Exerc. dům, abiturienti.
Frýdek, Exerc. dům.
Velehrad, Stojanov.
Mor. Ostrava u sv. Ludmily.
Val Meziříčí, kl. Salvat., deky,
prostěradla atd. s sebou.

Studentky:

10. 7.—14.
17. 7.—21.
„
12. 7.—16.
12. 7.—16.

/

7. Frýdek, Exerciční dům.
7. Olomouc, Repčín, deky, prostěradla atd. s sebou.
7. Krnov, farní úřad.
7. Velehrad, Stojanov.

Přihláškv na SKA Olomouc, Žerotínovo nám. 2.
*

+

Exercicie pro studenty v diecési brněnské.
r

Akademické:

24.
6.
11.
19.
8.

5.—28.
6.—10.
6.—15.
6.—23.
7.—12.

5.
6.
6.
6.
7.

Dalečín, medici.
Dalečín, akademici.
Dalečín, akademičky.
Brno, Veveří 15, akademici.
Dalečín, akademici.

Studenti

vyšších tříd:

* 14. 6.—18. 6. Brno, Veveří 15 (abiturienti).
* 23. 8.-27. 8. Brno, Veveří 15.
1. 7.— 5. 7. Mor. Budějovice.

Duchovní obnovy:

28. 6.— 2. 7. Brno, Barvičova 85, středoškolá
ci niž. tříd.
28. 6.— 2. 7. Brno, Pellicova 2c, středoškolačky niž. tříd.
27. 6.— 1. 7. Mor. Budějovice, Domov sv. An
tonína, středoškolačky niž. tříd.
Poplatek za exercicie činí 120 Kčs, toaletní potře
by a potravinové lístky či naturálie s sebou. Abi
turienti si mohou vybrat též některý turnus exercicií vysokoškolských.
Duchovní dny:
6.— 6.
7.—30.
8.—30.
7.—50.

Dalečín, akademičky.
Dalečín, akademici.
Dalečín, středoškoláci vyš. tříd.
Liptál u Vsetína, středoškoláci
niž. tříd.
12. 7.— 2. 8. Šternberk, středoškolačky vyš. tř.
12. 7.— 2. 8. Šternberk, středoškolačky niž. tř.
11.
8.
2.
10.

7.
7.
8.
7.

Denní pense 10 až 40 Kčs podle majetkových po
měrů.
Přihlášky na exercicie a duchovní dny v Čechách
přijímá ÜKS Praha I, Křižovnická 1.

nižších tříd:

28. 6.— 2. 7. Brno. Barvičova (biskup, gymn.).
Studentky
vyšších tříd:

* 29. 6.— 5.
* 6. 7.—10.
24. 8.—28.
*
nižších tříd:

7. Slavkov ii Brna (abiturieniky).
7. Brno, Lerchova.
8. Mor. Budějovice.
.•
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28. 6.— 2. 7. Brno. Pellicova
27. 6.— 1. 7. Mor. Budějovice.
Poplatek za celý exerciční kurs činí průměrně
80 Kčs. Toaletní potřeby a potravinové lístky či
naturálie s sebou. V místech, označených hvězdič
kou, se konají po exerciciích ještě další přednáš
ky s diskusí, s příležitostí k bližšímu vzájemné
mu poznání. Účast dobrovolná, konec brzo odpol.
Přihlášky zasílejte na adresu: Studentská kato
lická akce diecése brněnské, Brno, Běhounská ul.
č. 22-24, Typos, do 7. 6. 1948.

