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CHORÁL KATOLICKÝCH BÁSNÍKÚ.

Pěvec:

Sbor:

Pěvec:

Synové církve zpívající!
vv zvonv bómú, zvonky chat,
nech zazní zpěv náš hřímající.
ve světů hymnu splývající
nuž lvra k lýřv, k bratu brat!

Meč obpočiň a, v levé blani lýru,
zapějme píseň vítězství a míru.
nám bratrem skřivan s písní jímavou,
nám sestrou moře s bouří hřímavou,
a bávných věků Duchové
nám pobávají ruce své.

lsaiáši! (Sbor): Ulíbně shlébní k nám!
]eremiáši: Bubuj s námi chráml
Miláčku Páně: Orlem slétní k nám!
Otče náš, Dante: Ved nás k výšinám!
Cherubi v ráji: Souzvuk bejte hrám!
Kriste, náš Králi: Vlábni zpěvům sám!

Sbor: Sláva je tráva,
čest světa je bým ——
jen ten k světlu vstává,
kbo, Pane, je Tvým.
Tvou naše píseň,
Tvým kažbý náš rým.



Pěvec:

Sbor, varhany a
orchestr:

Přiib, Duše svatý,
zbroii tuch a krás,
k nebeským oknům
zářným zbvíhei nás,
neznámých světů otevř hráz
a bei nám píti pravého žití jas!
A vítězně nech táhne v buše
našich písní hlas!

Sláva je tráva,
čest světa ie bým,
ien ten k světlu vstává,
hbo, Pane, ie tvým.
Tobě se vzbává
kažbý náš rým.
Allehtia! Bohu sláva!
Alleluin! Elohim! .D.



PAUL CLAUDEL: SVĚCENÍ DNE SED
MEHO. PÍŠE F. ODVALIL.

MNOHOTVÁRNEM DÍLE P. CLAUDELA NEPO
slební místo zauiímá mysticko-filosofická sklaoba
ve formě Dramatické Le Repos bu Septieme ]our
— Svěcení bne sebmého. Povstala v Šanghai a
Fučeu v Číně r. 1895 a 1896 a vytištěna v cyklu
l'Arbre r. 1901 v Paříži. Rozsahem neveliká (124
str.), ale hustá a těžká.

Osypána isouc poupaty nábherně rozkvétaiícího stilu autorova,
vyhraňuie zároveň v granbiosních formách pravby nabsmyslných
a neúprosných tajemství, přeó nimiž ohromena buše stoií. Tím
neliší se ovšem oo ostatních autorových knih. Ale ona iest takřka
iich kompeubiem, pobávaiíc neizáklabněiší a neipovšecliněiší ieiidt
formaci. Metafysické a ethické pravby, iež ovlábaií iiná bíla Clau
belova z neobhaleného svého zasvětí, isou poiebnávány ex offo
a přímo ve sklaóhě této, iež utkána ie s úmyslem, iim popatřiti
tváří v tvář a vyslovit iv slavně, takřka systematicky.

Dramatická forma této velebásně v prose není ovšem vypočtena
pro Dnešní názory a požaoavky jeviště. Mythický zevněiši bei, iiž
povahou svou více epický, pokračuie sice třemi kroky ve třech
běistvlch, ale v rámci iebnotlivých běiství bialog je většinou the
matický; uerozvíií běie, nýbrž formuluie myšlenky a otvírá trans
cenbentní perspektivy, jichž člověk není tvůrcem, které isou iiž
bány. Není však mrtvý, aui Doktriualni, naopak obraz a boiem
těchto pravo v buši až 00 Ona ziitřené ie pobán silně brama
ticky; nezapřel sc tu Claubel oramatik,iehož ostatní bíla mail tak
živelné bouřlivý tok, nezapřel se tu ani lyrik vznícený, nebot ieb
notlivé, většinou bost blouhé samomluvy isou samy o sobě hoto
vými óbami.

Obšírný obsah, pobaný pokub možno slovy textu a proložený
boslovně přeloženými obstavci, iest náslebuiící:

Koysi v Dávnověku přebstupuií bvořané přeó posvátnou tvář
císaře Říše Střebu, přeb nositele žezla z nefritu, přeb otce Ro
biny sta robin, by počali mu zprávu o stavu říše. Blahoplobný
béšt sestupuie s nebe a ruka vob sahá přes tvář země..
ie v klibu v království Tichého ]itra, že, říci možno, slyšet zvony

5



chrámů na horách. Však proč opustil císař hlavní město a pře
bývá zbe v samotě u hrobu Starého Císaře, proč chrám zbe po
stavil a obět přinášívá? Tak tázati se chtěií bvořané, ale vybíh
nuti císařem sami líčí pak pohromu, lež stihla zemi:

Nl vína ani obět rýže a bobu neukoiuií mrtvých ani roucha věnovaná,

nl papírohvéetaělyáiich neklamou, ni plamen nezastraší, ni gongů a bubnů hluknc ne

Však llItoudíísev noci po polích a v mlhách po řekách a iako krysy v bomech
Jak mohou zieevovatse ti, iež zloděi ďábel zbavil těl?
Však děfátka nám mrou neb schvácena isou kře
Nemohou mužl pracovat, se srdcem sevřeným a s copem otočeným kolem

hlav se ohlíželí kolem kol,
a v noci hluboké, studeným děsem dotčeni,
se probouzeií, vyskočí, iak člověk iemuž ovinul se kolem stehna hd

Chladní evtíraail se mezi nás, mlčky se tlačí k iídlu vyslýchaiíce naši řeč, a kdyžez asne, na nás sa
ó Veličenstvo, naidt odpomocl Synu nebes, zavři země bránu! Zabraň mrtvým

nás sužov

Však císař králem živých iest ——u mrtvých nemá moci. ]e k ne
vypověbění ieho říš, těch Deset tisíc měst v ní rozestavených,
iak kačiblové pánve v zahraóě chrámové — ale ta oruhá říš ii
oblímá kolem kol a neví, kbo nebyl by ií poplaten. Sám císař
iebnou tam se musí ubírat a pabnout přeb ]aló a poklonit se.
Císař zná bobře pohromu, iež stihla lio, a vibí v ní porušené
pravlblo nebes, nebot tato země náleží živým. A míchaií li se
mrtví mezi nás, pak také co nás přehmat něiaký se stal. A právě
proto císař vyhlebal hrob starého Hoang-Ti -—bosýma nohama
a svléknuv insignia císařská, se poklonil a obětoval, a jako bítě

řeč otcem, spí na zemi zoe u něho, očekávaie znamení V tu

ámu, kterou kázal vykopat, se chýlí k němu volaie — Slyšíš, císaři?Neslyšl; věky zahali iel a ústa zamkla neobvolatelná smrt.
Tu vystupuie nekromant, přišlý z pouští hor, kbe Démoni vláb

nou, muž, který troiím výáechem svých nozber troie vypubil ze
sebe zlo: vášeň, chtivost a nevěbomost; ienž iako gong bo střehu
ubeřený, rozechvívá vesmír a otřásá bohy hořeišími a boleišími
a prohlašuie: Tak s mrtvými se nehovoří, císaři! Císař oškliví si
zprvu iníamní a zakázané umění ——iež ve stín staví ieho moc
i moc Neivyššího Spravovatele, ale konečně nezbývá iiného, i ob
hoblává se s mrtvými, iakožto s barbarskými vetřelci, mluvit
takovým tlumočníkem. Magický čtverec, kabiblo, červené svíčky
zastrčené bo země, ůbery v bronzový Disk, neartikulované zvuky,
vzývání a lákání, krev černé slepice.. a konečně v kouří a pla
menech vynořuie se ze země v plné zbroii Hoang-Ti. Císař bo
ráží na něi svými otázkami, ale Hoang-Ti obpovíbá pobrážběně
a vyhýbavě.
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I-(doi
Mluvlll'lb ch,mtyřemálo raboetl však sklibíš : moiich slov.

Co ie tě o, než-li země, nebot vloožíšpllutěiod ozemě,rozplyne v ní se a obratle oe rozs
čím ie zaulata duše člověka, ne palem, celá k němu tíhnouc?

Kdyážltedy tělo v zem se ubíráta s a
ii neopouští iiž, a iako tělo dolů tíhne, tak i duše;
však, subtilní, proniká dál, pokud ien může
a iako holý červ přebývá v hutné hmotě ..

CÍSAŘ: Což nezůstává duše na místě, iež našla?
HOANG Tl: Na iakém místě, těla pro ně nemaiíc ?

Však, subtilní, za myšlenkou ien ide, tak možno.
Avidíš sám, že nepokoiněiší není nic
než ubohého duch a lakommce;

?
A lakotněiši? Vidíš sám, že přirozeno iest,
by člověk strhovai vše ks obě.
Tot gesto toho, který umírá — »— —
Kdoglakotněiší býti má než my, iiž nemáme co dáti a co vzítl?
A iako iakomec chce míti \: sebe svůi matetek,
tak také my, sepnutí se zemí, il držíme,
a poněvabž vy využitkuiete ií
na pokrm svůl a nápoi, teo rušenl

_ isme v klidu svém a ve sv m přilnutí 
CÍSAR: Starý Iigře, ty nepravíš mi všeho

Bez dopuiiéční nebe modrého a otevřeného
nesměli byste nám škodit. Kdo o záchraně nás poučí?

HOANG Ti:v]en ten kdo k mrlvým sestoupiv
se odtud vrrát l.

Obpíraie všeliké Další poučení, lloang Ti zmizi.
Na nové nářky a úzkostlivou bezrabnost bvořanů obhoblává

se konečně císař, bez čtverců magických, bez krve černé slípky,
bez vši té roušky nehobné sám zeptat se na stížnost pekla.

Tam naidu příčinu l odpomoc. Zda není člověk chodící strom?
]ak hlavu zdvihá, k nebi vzpíná ramena,
tak zapouští l v zemi kořeny.

Tš' odhalím; sklonim se a rsiem nohou dotknu.myslíval, že stačí pástll dve spravedlnosti a síle, moudrosti,
že nebesa a peklo se vymykaií oznání člověk
Však iako neobeide se rolník z atný beze „216ml

větrů a dob, účičinků lunly,avrozdílůa půdy, ieií síly a tepla.ieiich svahů a kvalit sol
tako pastýř stád byliny rozevmne a ochutná a obádává.
tak pastýř lidí, který trůní mezi nebem a ze ní a
zauiímá rovinu a střed, má vlásti modlitbou a věděním.
Tož otevři se, země, průchod dei

MiPpodeite mé žezlo císařské, hůll!uříznutou v svatém králi.o ni se opíraie vkročil otec plemene do země této.

nyni Clnadelší ii beru ŠM
Otevři se země, tak 1 no nebi otvíráš, když sestupuie
v tebe deštěm a bouř



]á, nebes syn, isem trůnll nad tebou a iako ty isem oděn v žlutý šat.
Ted iako člověk, iehož dům ie podemlet, ienž sestupuie
prohlédnout základy, iá dnes tě poznám v hloubi tvé,
tebe se dotknu ve tvých základec
Vždyf v tobbě kořen života; z tebe oheň tryská a vody veškeré;
a žiií zvířata, tě ústy hledaiíce a člověk, do hrsti tě ber
]á poroučím tl skrze nebesa. se otevři a průchod drei!

Země se otvírá a císař klekaie běkuie nebi a vrhá se v hlu
bmu, a zem se nab ním zavírá.

ll.

Suggestivní monolog líčí hrůzu pobsvětí, té husté hmatatelné
tmy ztracení, kbe není pravice ni levice, ni místa ani času. Bera
hlínu a příklábaie ii k uším, císař zaslechne slova prchavá, bez
zvuku, bez smyslu, iak slova bucha, který sní. Poznává, že není
prázbné to místo, ale plně buchů. Slyší vzlykot plačící matky, iež
hneo se k němu hlásí slovy něžnými, sama bezútěšná, po životě
toužící, žbající uniknout z vězení, kbe není světla ani vibění, ni
výchobu, ni času, ni konce pro ni, iíž věčná nevěbomost souzena.
Však císař vzchopi se za chvíli : citové bezmoci a uvěbomí si
a vyznává,

v šírých nebesích i na zemi a v hloubi pekla neivnitřněiší

seVěčností Spravedlnost existtuie, úplná a bezvadná,prvopočáteční, identická ím,
ta iediná se uplatňuie ve$všech věcích a nikdo neunikne ieií míře.
! tobě, matko, místo to bez příčiny nebylo souzeno

Však matika obhaiuie svoii nevinnu. Byla rozumná a skromnáa tichá — ale co zná činit žena, iíž nohy pobraženy? Život krátký
a málo štastný. A nyní, hle, slepá na místě slepém, souzena, za
vržena a s ni ten bav, ieiž kolem slyšet lkát, mnoho Děti a žen, které
otvíraiíce oči slunci, nepoznaly světla iiného, a nyní bez očí, bez
rukou, cestou bez návratu, oklikou pustou, prázbnou, bnem noci
bez noci, včereiška a bez zítřka, se stálým ach a kbe? v úběsu
a ve strachu, zapleteni v bloubění, hlebaií výchoou. Císaři v ieho
záležitosti neumí porabit. Zná ien neoobytné mrtvých mezi živé
vnikání, neb lioský hlas, iak smích, ieiž slyšet v sousebství, pře—
káží ieiich obpočinku a usíblení srbce v trápení.

Netrpělivý císař začíná se ohlížeti po někom, kbo uvebl by jej
k vlabaři mrtvých.

MATKA: Je zde kdos takový, ó synu — neb šelmy noci se potuluií
mez n m.

CÍSAŘ. o iakých šelmách mluvíš?
MATRA: Ty, ilmž v klaníte se na zemi v svých chrámech ——hrozněi ši

než- li tygři,cchmuměiší než- li hmyz, víc treskám podobní než ryby samy.
Představuií se vřískaiící a tančící v šílených konvulsích



aBudha usmívá se prostřed nich.
]ich srdce prázbno iest ia_k hrob v němž zemřel—asmrt,
a iako čech ide přeb nimi uvadnutí a mráz—
Ach ach, on iezzed

Kbo ? Něco černěišiho nežli čerň, temněišího než vlastní slepota.
Leó stoupá v úby císaři, běs na ně) saha. —

Démone, to tys! Vím, roč se směieš! Neboť iakési
neznámé hnutí zločinné) se ve mně vzbouzí —
iá nevím iaké pocit novoty. . něco mrzkého
ie vydupáno v nitra me'ho hloubi. .buch blasíemie!

Však zas se vzchopí. Nab živými bémon nemá moci. Dopu'
štěním nebes stoupil sem a botazuie se. A zvibá věci krute,
sbělené tónem brážbivym a napolo. '

]sem Hrobnik- Duch ]sem vstupem umrlych.
]á pouta připravím a uváděie sem iá vykazuii místo.
A iako mistr, ienž bokončuie dílo počat
iá vyvrcholím Tvrdou Vědomost.
Chceš o tom lekci ode mne? — —
Duch zla ie zrozen iiž v člověku zrozeném.
On napřed vzdá se sladké novosti
činitl zlé a poblehne. Tot první stupeň iest
Pak začne zvyk; usazen v rozumu a ve vůli,
on hřeší, věba co čini Ten stupeň slovo náklonnost.
A třetí stupeň toho kdo dostoupi, ie zraly iiž,
iiž ničeho mu netřeba se učit ode mne.
Ten zasluhuie hlubšího obyblí.
Zlo nepůsobí iemu rozkoše ni užitku.

šak zlo on z lásky koná, voli s poznáním, své srdce poie k našemu.
CÍ AŘ: Co ie to zlo?
D M0 P:ředstav si, že ti někdo svěřil zlato. Však to ie ma

es chudasu dal dcerku iedinou a on ii uvvrh v Iupanar. Však to je málo.
Ze taiemně ti někdo svěřil vlastni bytí své. Tot při neimenším nutno

pochopit.
Věz že Pán Nebos stvořil tě, ti sděliv obraz svůi.

(.Í AŘ: Kdo ie Pán Nebes.
D MON: ]estt

]ak každý počet měřen iedničkou, iak princip ve své síle obsažen.
On iest, a bytost v něm ie s existencí totéž.
Pak pochopiš iiž, co je zlo a princip naší rozkoše.

cíĚsAR. Zlo, tot co není.MO:N Tvor svěřeného byti zmocnil se
a se be sám učinil účelem — tof prvni loupež první zprznění.
]á isem se toho odvážil! já v patřenl na Boha spáchal hnusny čin...
Námi byl první člověk v hříchu zaučen.
Zemřel a z jeho smrti rodí se tisíce a myriady.
A símě zla ie ve vás iako k iídlu chut, radost a moudrost vaše nám

ie společná,
a vaše obydlí ie zrovna nad naším

CÍĚAŘ: Není obpomoci, není nápra
0:N ]akáhrovnuožsttobě s Bohem? Zba otrok napraví loupež, ilž volnyspách al "
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Ba, cosl : Boha bylo zloupeno, kdo vrátí Boh—aiemu samému?
A izeDenieblný iak napraví chybu všech?že zde není nevinných. —
Cozhledaií ty buše nevědomé,
to není východ, nýbrž přístup k ieště černěišímu zlu.
Vyšedši z těla, každá zvolila to mít

a uvrhši se tam, lne k němu iako d?lěák prsu mateře. — — —CÍSAŘ: Však úděl živých není tentýž, iakov
ení—ližtto zde, kde každé zlo ie milováno

Však aspoň iedno zlo iest, iehož se každý) živý hrozí: utrpení.
]e dáno trpět člověku, nikoli nadarm
Tím schopným stává se poznat a napravit. Nuž odpovězl
já vím, že utrpení existuje zde.

DÉMON: ]est místem trestu místot
Hle obvod druhý iiž, kde Oheň dává poznat sílu svou.

CÍSAŘ: 0 iakém ohni mluvíš?
DÉMON: Oheň bez ohně a bez kouře. To neplápolá peruf plamene! ——— —

A žhavost ieho krutěiší, než tavné peecl dech než sunl
srpnového vyst0uplého ve oblohy střed, když bleskemc
zapalule moře a zem s ním mísí v oslepuiící splynutí.
Usmrcuie a rdousí! Pot ieho není z vody a ty celý bys v dechu ieho

rozplynul iak vosk.
Tot oheň trestu, a chceš-ll, vysvětlím tl ieho povahu.
]ef každý oheň činností: rozlučule a assimiluie,převáděie vzouch v zemi

a popel.
Proto iei srovnávaií s vědou a spraveblností, čistou, exaktní, nepochybnou.
Vše ničí, co ho žlví, a ničením vytváří světlo, teplo.
Co nemůže ho živit, iako železo, to činí tažným, měkkým
A co nemůže obměkčit, to zkamení.
Chápeš- ll dobře, co isem řek?
]ak mlloval Bůh zprvu tvoory své, tak miluie ie do konce.

On neodnímá bytí, ležollm dal a záměrů svých neežell.Co miluie v nich, toto n sám, v poznání tvora On se poznává.
Tož nad tvora (ienž ieho iest svým půvabem) — -—
on schyluie se, zaněcuie iei
lak plamen přes les suchý letící
M z lesa vzal si podobenství:
Neb moci tváře své ze země slunce vykouzluie strom;
a strom iak větve zdvihá k nebesům, tak do země zapouštl kořeny.
A čím víc vystoupí, čím víc ramena rozepne zvětvená,
hle slunce v létě svém a ve svém poledn
tím víc iei nutí, otvíraiíc list mu iako dlaň, by vydal květ a plod.

A čím víc oheň nebes vymáhá,ctím dál, tím ostřei, hlouběi kor
museil hledat, vnikat, tlačit, hlocnubat,rýt a sestoupit, tím úporněii ssáti

V čas kácení pak přiide drvoštěp a podetne. A iak' |e jednou obňat půbě své,
lu oheň schválí iei a nenechá než popel.
Chápeš i to?
Tot požadavek Boha k stvoření.
Když učinil ie, tož ien pro sebe, dle určení i provebenl.
A v knihách psáno: Tentýž oheň hoří ve troiím obydlí
Tentýž, ienž ve vás udržuie it
test v nebi svatozáří blažených a splynutím,
a v pekle trápením a pálenrnnrní



]á Bohu řekl ve tvář: Nikoli! V den roztržky isern na se sám své srdce
obrátil a ieho zneuznaai.

A proto trest te věčnýy, lak i prov

žhřešiváše mimo čas, my nezhřešilinpouze náhodou.
A požabavek Boha zůstává vždy týž.
Tootonen hlada žzíeň ona, prázdnota, iíž nic nezkoií — — —

cíĚAŘ. Ty neřekl isiadost. Osvětii líp ten zdeiší trapný trest.ON: Bůh stvořil vás, tak iako nás, a prohřešivše iako my, požadavku
podléháte tomutéž.

Ve vás z bucha a těla ieho obraz živý vytvořen.
Od Boha odtrženým, necháno vám milostné to spoíen.í
H země pod ruce vám prostřena a hmota veškera, : neížvzati iste. A rodí

v práci iako žena v boles
Však nemaiíce cílem iiž, než sebe samé, iako osiřelý syn
vy pro sebe iste žíti začali, na své se dali záměry — — ——
A iako není věci na zemm,i z níž nebrali byste si pokrmu,
tak iako iádro všude hledáte rozseié prvky svoil radosti,
žiiíce z oklamávání sebe.
Tak blažíte se sebou samými a to iest ona chyba nad chybu,
iež trestána ie v tomto Druhém okršk .
Neb totéž trvá voláni, však nemáte iiž, čím ie oklamat,
a plamen, ieiž iiž nemáte čim živit, schválí vás.

Bylo třeba převést skoro celé toto místo, tak obtěžkané vel
kými myšlenkami. Pobobně ibe rozhovor bál. I tělo trpí s buší,
neb člověk zhřešiv celý, celý trestán iest. Prozatím tělesný trest
ie iako šatem. Ostatně iebnon naibe buše i tělo své. Nenávist
Boha trest morální, iímž trestá se člověk sám, a bruhý, mate

rielní, ienž není z vůle naší, iest povšechnou trestu pova ou.NřlN?samo svým pácháním se trestá Okruh první, nazvaný V EN
ie zavržených bav, zmítaný egoismem a bravostí. Však není lebiný.
]ak není tentýž kažb' hřích, tak ani trest. Dantovským způsobem
pobány některé ukáz y trestu.

Lakomcl dusí se hrblo záškrtem sevřené a nehty ve dlaň
zataté a zuby iednl v druhé, a svíleií se, nernohouce ze sebe
dostat zlatých vaiec.
Smilníci, navěšeni na sebe. pomísené iak mokvaiící mrtvoly,

iak lůi ienž rozplývá se a legí, ve hroznech, jakoa ropuchy se převaiuií nocr oustnoucí, trháni krutýmvspasmalem.
Vyschlí závisiivci prolévaii slzy octto.vé
Lenošl spí pod útlakem můry a nemohou se robublt.

yšný, ztuhlý, v zemi vražen lak osamělý ůl a slepá
vě ná samota ie ieho údělem; olena vyvrácená, klouby
zuziené, neb rozpřáhnutý v kříž, on nese tíži ramen Svých
a mlčky usiluie na odumřelém vazu hlavu pozdvihno

Však nač ty marné obrazy, když Oheň stačí všeckovvgsvěNeb iako u vás bolest v zápětí neomylně označuie |emn ho nervu zranění,
tak zavržený mučen ie ohněm nehasnoucím.

V té hrůze císař na zemi vzpomíná, v mysli mu tane poovečer,
kby slunko nab městem se sklání za hroby a iooník pere večerní
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svou ryž; ve městech svítilny a hvězby na nebi a ieiich paprsek
tak iasny, přímý, že ryby vyskakuií po něm lapaiíce.

(5 lidé slyšte! Kéž byste byli muškami neb krysami, iež v smrti zaidou
iako voda ve vlodě

Však nám po smrti dlužno žít!
]ak z pytle děrami se sype rýž, sem plyne řeka nevyčerpatelněho ná

roda mrtvvýc.

Adneiěyvázne?iediny! Kde loď, kde perut k úniku, kbe k vyprostění zbroi ?K 0 ist |es
nepřítel ie v nás. — ]ak oči v temné komoře se obraceií v světly bod,

tak srdce naše ke zlu.
Tož ustařt veselost a zdoba svatební a radost otce patřícího s ústy

otevřenymi na prvorozence.
]e lépe nenarodit se a ihned tam, kde tělo v dví se rozplývá, vymytit

kořen žití!
DÉMON- ve tedy dost? _ — Však třeba zvědět ostatní.

Ty duše hrubé hřešily v nevědomosti, a proto světla není zoe.
]ak pes na slaninu se vrhly na léčku a hák iim proiel žaludkem.
Však také duch dán člověku — ——

Vzpomeň, že řek isem: Iověk, učinivvsám sebe účelem, se ukoiiti nemůže,však úzkostněii uchopí se záimůs

Tot pouhy účln instinktu; však intelligencle ie v člověku,by chápaie, co činí, schválil to a souhla sul

Nuž,PŘČIMctu KONEČNÉMU,NEKONEČNÁ ZAPŘÁHLA NEKONEČNÉ
A iako hlmotou člověk člověkem, tak právě k ní se upoutal.
TI kdož isou zhe tof roziímači hmoty.

Zde PROdRTl-VEDA začíná, zde Černý vzcházuiž]ašs! (Císař ie chce vidět.)drns é místo ieiich ly vniknout nem
]ak iežatka v krunýřiss,vém iak korály v svémškameni,
tak oni v skály primorbialní bydlí husté hmotnosti.
]sou míchou pekla, iim peklo místo dává v kostech svych,
ve hloubce své, v své konstrukci.
Všech věci, které existuil váhou, počtem, mírou,
oni probádali zákony a vztahy, vlastnostl,
a popíraiíce, že byli by cos iiného než hmota, na níž ulpčli, ti držitelé

suchycli věd tak srostli s kamenem.
Ta dírka, iiž sl vyhloubali, iíž měrou ieiich tělo iesl, tot vše, co věbi.
A dvoií srdce ieiich myšlenka jim v úděl dána:
milovali hmotu nuž ted' vězněni isou v n ,
zbožňovali sebe, nuže, zaviti, se svinulymi udy kolem těl,
iak lístky v pupenu neb robě v životě, teď maií sebe, duši, tělo své.
l světla, Ykteré hlebali, iim dopřáno 
Blok, v němž ly duše zaialy a vězněny,
iak clhla porcelánu, ilž kraini výhně žár v ias uvádí a prúsvilnost,
tak osvětlen ie ohněm, pronlknut světlem bezbožným

TotČMÍSTO ZVRÁCENÉHO POZNÁNÍ, KDE CÍL ]E ZAMENĚN A pRí
A nyní dost! Nežádei víc, co chápal neisi s to.

Císař bomáhá se však Dalšího poučení, zvlášt ve své záležitosti.
Však bémon rázem zakoktá, oněmi, úběsem z blízkosti samého
SATANA. Marně se po něm císař ohlíží, ien hluk nevibitelné
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armáóy a výbuch smíchu z baleka. A císař prosí v úzkosti: »Slyš
mne, o Pane, o němž mluvil netvor ten. Tys uvebl mne sem. Teo

gezapomeň, vyveó mne, by ruka má zas zachytla paprsek polební.hrůzo, slyšel isi, co mluvil netvor ten? je to pravba, že zbe
na věky ie byblo pro nás? Pak ovšem netřeba, bych k bětem
svým se vracel. Pomni však, že sběleni isem bechu tvého! Ne
bopust, abych ti zlořečil. Ziev pravbu mi, bych vraceie se k bě
tem svým, jim nepřinášel pouze k trestu ieště rozsubek — _.,

Tu opouští iei strach, on cítí kolem iístotu a nevinnosti botek,
bázeň posvátnou. ]e někbo zbe. Viboucí v této noci, stoiící pevně
v tomto zmítání, svatý v tom městě hříchu Tot ANDĚL, ŘÍŠE
OCHRÁNCE.

Stařec žití bez času. Mocný, iehož vroucí poslušnost neochabuic.
ednoduchý, iehož přirozenost nezná cizich prvků. Anděl rýže -----
ef ieden národ, národ mudrců, iehožto moudrost iest mu k záhubě.

tlatím co rozumným se býti mněl, uvalil na se kletbu zvířete — ————

á iegnuaustanoven ochráncem .. Tys sestoupil sem rozvázat uzel žismrti, a poněvabž isi hledal pravěu, stoií před tebou Plei se!
CÍSAŘ: Mneavladař pekla poučil o troiím druhu neuprosných muk

Však přišed ku středu iak raněn úděsem se odmlčel.
ANDĚL: Dám otázky. Tvou znalost prozkoumám.

'laký ie trest, ieiž uvaluií tam?

CÍSAÉ: Troií,dletrého pobtuětu: NEVĚDOMOST,PROH- USlt Ía l'ROTI-VFD/\.|.: Proč říkáš Proti? A co ie trestu principem?
CSSzAR Cíl, zaměněny 5 příčinou.

A 5D |.: Dobře isi řekl. ('o však prvopřičinou ie člověka? Hmota?:Ne, hmota pouze pusobi, že takovou ie bytostí a neiinou.

APSDl lníelligencc?C SA Ntkolí. l'ou pouze ví dvě věci: co ic a co ne
AND .I: Co teby bytí příčinou prvotní nad příčiny, nežli Bytí

samo, a sdělenni, jež dává : toho ]soucna.
]á bez bázně ti zievíln tnystcrium hříchu.
]ak tvorstvo svaté obbává se Bohu, iakožto míli,
Tak satan zná ici pouze iakožto příčinu.

CÍSAŘ- ]ak to?
ANDEL: Kdo měl by celý svět iak míslm rýže v rukách svých,

zda není bohat?
A kdo by poznal všeho příčin, zča ieště lepšího on nemá úkoie?
Však kdo by poznal Příčin př činu, Princip bez začátku,
iak nazvem teprv jeho bohatství?
Zrak satanův proniká hloubky energlí Božích
Zná světlo, moudrost, lásku, spravedlnost, mírnost, vznešenost,
ilmlž byl stvořen prvotně a iitniž (tosubs toií.
A iako neznaboh a šílenec a padouch užívá světa, iak by pro něi

stvořen byl,
tak satan, znaie Boha, iako příčinu iei sobě podřizuie iako cíli.
A to ie znesvěcení neivyšší
A i_akooni blázni, uzmuvší svět Bohu, iak dlužník uchopený za hrdlo

isou přidržováni k nemožné náhra
tak on, iehož lup byl bezprostřední, se Bohu musí stavět tváří v tvář.
ó anděli, tys úkazem byl světla slávy v prvnní den, kdy isi ii obdržel,
a Dnes, kby isl ii zavrhl, neméně ostavuieš spravedlivý soud.
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Oko tvých bratří nenasytí se pohledu na tvůj trest, tý, jenž isi jenom tvor!
Tot respekt, jejž má Bůh ku dílu svému, tot svoboda, jíž bo rukou mu dal.

Tu císař prosí o tahu. Ted zná všech pohrom příčinu, jen ob
pomoc by také zvěběl ráb. A anběl poučuje jei:

Ten, jenž je všeho Původem, jenž příčinou je všeho, tent i všeho Cíll
A čllověk knězem jeho ustanoven byl na světě tomto, by mu jej utvářel

Cv dar obětní a zasvěcujíci|,v své rucce přijal, zas mu navrátlti.l
Tocžopo šest dní at koná dílo své, at žlvi tělo své a ducha,
však v sedmý den, jak služebník, ienž připravil svůj dům a pána svého

do něj uvádí,
af pozdvihne svých rukou k nebesům.
W nedbali jste toho zákona, a proto také Země, kčyž zneužívali jstesvého svěřenství, vám vzíti chce, což její iesí.- _,

Šest břníaat národ pracuje, však sedmý ben at umyje své ruce a svouobleče se v nový šat a v klidu slavi velké očEKAvAN [.

ciNSARL:]aké aočEkAv ÁN[?
:Slyš, synui můj, to slovo moubrosti, nezmlčitelný zpěv, jejž slyší ti,o uml

ó zrádcové! lvy uzmuli jste Tvůrci dilo jeho, a jeho statek nejdražší,
tož vůli svou:

A on, vám odpláceie podobně
hlo, odeime zas zločin váš a bera přirozenost vaši na sebe, vykoná

zadostčinnění.
Toť očekávání, o němž ti mluvim: kéž Spravedlivá obět ta je svěřena

do rukou vašich
]á velebím Tě, Bože, Amen.

(Dále příště.)



FRANTIŠEK DOHNAL:

zvony mÉSTA lS.

Taiemné, divné zvony,
ty zvony města lsl
At v slunné v 'ši věží,
at v bezdné tuni čís:
vždy taiemné zní tóny
těch zvonů města ls!. ..

Vysoko na cimbuří

ve slunka pa rscích —
och, iak ses uncem skvěiy
v těch slunnych oblacíchl

Z té výše celým světem
zněl iásavý iich hlas
a v srdce lidská sterá

lil teplo, klid a řas,a šťasten, kdo e slyšel:
v nich hřát se zas a zas.

Však běda! Hlas iich rušil
een těch, kdož pnl i vln :
! šli a zvony strhli
a vrhli do hlubin,
och, hluboko, kams \: bezdno
ie vrhli do hlubin

A náhle celým světem
se rozlil iakýs stesk
a sesmutněla srdce,
pohasl očí lesk _
och, laky ienom náhle
to zaleh v srdce stesk ?!

A touha iakás velká
iak plamen zžlrala
a všecky buše chřadiy
a srdce zmírala:
to touhou po ěems drahém
ta srdce zmírala.

A stále iako magnet
taiemná síla čís
ie táhla ke hlubině,
kam černé duše kdys
v tůň bezdnou potopily
ty zvony města is.

A iako bleoé stíny
za nocí měsíčních
ted bloudí s touhou v duší
kol hlubin iezernlch
a do vod naslouchail,
zda ozve se co v nich . ..

A slyší Z těch hlubin bezdny'd't
kýs vskutku zazněl tón,
lak stlumeně kdes v dáli
by zalkal tiše zvon
Byl vskutku hlas to zvonu
ěl lenom vínek ston ? . . .

Však slyš! Ted zas ho slyšetl

ATaiasmněL'kýzni ted a.sl.
y, E:(sonelšivya vyčítavýz

iak vzpomínkou by plakal
na dávný, dávný čas!.

O, lalůplný hlase!
To zvony města Is
se zase rozzvučely
jak v dávné době kdys

a, třebas Eotopeny,zní zas la zněly kdys! —

ó, taiůplné zvonly,|
At k slunci zavěšeny
at v bezdné tůnl čís,
vždy v duši znltl budou
ty zvony města isl...



SVÍ'DBOLUFD ATHADASIADUM.

Doufáme, že se zavbéčíme katolickým laikům, kbýž z kněžského
breviře přeložíme vyznání víry sv. Athanasia, které ie tak monu
mentální svým energickým tónem, svým jasným výklabem a svou
veršovou hubbou, která překlabem arci mnoho ztrácí.— K. D. L

.

bokoliv chce spasen býti, přebevším potřebí iest, abý třímal
katolickou víru.

Nebube-Ii kbo tuto celistvou a neporušenou zachovávat,
bez pochvbý na věky zahýne

Nuže, víra katolická tato iest: Abýchom iebnoho Boha v Troiici,
a Troiici v iebnotě uctívali.

Aniž osobv zaměšuiíce, aniž pobstatu rozběluiice.
]iná iest totiž osoba Otce, iiná Sýna, iiná Ducha svatého.
Ale Otce i Sýna i Ducha svatého ieóno iest božství, rovná sláva,

spoluvěčná veleba (coaeterna maiestas).
]aký Otec, takový Svn, takový Duch Svatý.
Nestvořený Otec, nestvořený Sýn, nestvořený Duch svatý.
Nesmirný Otec, nesmírný Sýn, nesmírný Duch Svatý.
Věčný Otec, věčný Sýn, věčný Duch Svatý.
A přece na tři věční, nýbrž ieben věčný.
]akož ne tři nestvoření ani tři nesmírní, nýbrž ieben nestvo

řený a ieben nesmírný.

Pogobně všemohoucí Otec, všemohoucí Sýn, všemohoucí Duchvatý.
A přece ne tři všemohoucí, leč ieben všemohoucí.
Tak Bůh Otec, Bůh Svn, Buh Duch Svatý.
A přece ne tři Bohové, leč ieben iest Bůh.
Tak Hospobin Otec, Hospobin Svn, Hospobin Duch Svatý.
A přece ne tři Hospobinové, leč ieben iest Hospobin.
Pročež, iakož iebnotlivě kažoou osobu iako Boha a Hospobina

vvznávati křestanskou pravbou puzeni isme: tak nám tři Bohý
a Hospobiný říkati katolické náboženství bráni.

Otec nikým učiněn není, ani stvořen ani splozen.
Sýn ob Otce samého iest: ne učiněn, ne stvořen, leč splozen.
Duch Svatý ob Otce a Sýna: ne učiněn, ne stvořen, ne splozen,

leč výcházeiící.
]eben tebv Otec, ne tři Otcové: ieben Sýn, ne tři Synové: ieben

Duch Svatý, ne tři Svatí Duchové.
A v této Trojici nic přebněiši nebo pozběiší, nic větší nebo menší:

leč celé tři osoby souvěčné isou a sourovné.
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Tak že vším, iak iiž shora řečeno, i iebnota v Troiici, i Troiice
v iebnotě uctívána býti má.

Kbož teby chce spasen býti, takto 0 Trojici smýšlei.
Leč potřebno iest ku věčné spáse, aby i ve Vtělení Pána našeho

Ježíše Krista věrně věřil.
]estteby vka správná, abychonivěňh a vyznávaH, že Pán náš

]ežíš Kristus, Boží Syn, Bůh a člověk iest.
Bůh iest z pobstaty Otcovy přeb věky splozený: a člověk iest

z pobstaty matčiny ve věku zrozený.
Dokonalý Bůh, Dokonalý člověk; z buše rozumné a libského těla

dožený.
Roven Otci poble božství: menší Otce poble člověčenství.
]enžto, byt Bůh byl i člověk, přece ne bva. nýbrž ieben iest

Kristus.
]eben však ne přeměnou božství v tělo, nýbrž přiietím člověčen

ství v Boha.
]eben veskrze, ne sloučením pobstaty, ale iebnotou osoby.
Nebot jako buše rozumná a tělo ieben iest člověk: tak Bůh a

člověk ieben iest Kristus.
]enž trpěl pro spasení naše: sestoupil bo pekel: třetího bne vstal

z mrtvých.
Vstoupil na nebesa, sebí po pravici Boha Otce Všemohoucího:

obtub přiibe soubit živých i mrtvých.
K iehožto příchobu všichni libé znova vstáti mají s těly svými:

a ze skutků vlasnúch ntah se zobpovíban.
A kóož bobré činili, půibou v život věčný; kbož ale zlé, v oheň

věčn.
Totiest vka katohcká, lderouž nebube " kbo věrně a pevně vě

HH nebubelnocispasen býti.
Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, iakož byla na počátku a nyní

a vžbycky a na věky věkův

AMEN.



FILOSOPHIA PERENNlS. PíšE DR. DOM.
BERNSKÝ.

NĚKOLIK POZNÁMEK O FILOSOFH.

COMTE vvsmívA SE PO]MÚM METAFVSICKÝM
($</€* _\_ Hume neuznává leč věby experimentální, filosofie

“ “ Kantova nemá místa pro metafysiku.
Nebohá Aristotelova »filosofie první: či metafysika! Trůn její

zaujala metafysika moberní, popularizovaná Fichtem,Schellingem,
Hegelem, ontologisty a pantheisty — metafysika, která jest syn
kretismem subjektivních názorů.

Ale pomsta stihla celou filosofii. -—Filosofii? A máme vůbec
ještě nějakou filosofii? Přece filosofií rozumíme věbu konstruu
jící nám jebnotny názor světovy'; věču bávající obpověč na otázky
hýbající nitrem lióskym; věbu objektivni, uspokojující kažbého,
přijatelnou kažoym; věču, jejíž obůvobněné principy a logické
závěry tvoří system jebnotny — po ječnotě, po monismu přece
toužíme, hlebajíce názor světovy.

A takovéto filosofie, opravouYFILOSOFIE, nemá většina mo
berních filosofů.

Shlebáváme se u nich s náběhy na utvoření systemu filoso
fického; krasořečnění, vyploby básnické obrazotvornosti, iaky'si
mysticismus vane z knih jejich. Tím snao omámí na chvíli čtenáře;
strhnou cit jeho — ale neboveoou přesvěbčiti, vnutiti se, k pře
mýšlení bonutiti, nabchnouti k činům velkomyslnym, které by baly
— aspoň na čas -—zapomenouti na prázonotu srbce, na nespo
kojenost rozumu člověka mooemího.

Kbe ex officio měla by se systematická filosofie probírati, po
něvabž není systemu filosofického, tam přeonáší se bějiny filo
sofie. Dějiny — ale jaké! Ne objektivní, které by pobávaly přehleo
vyvoje myšlénky libské, ale jakysi subjektivní názor na velikány
filosofie a bílá jejich — názor, ktery mění se ole sympatie nebo
antipatie přebnášejícího k nim. A jest tento názor vyronem váž
ného stubia originálů? Ani to ne -— jest plooem přebsubků,
různych, až příliš často filosofa nehobnych ohlebů. A jak móžno
mluviti o kritickém stuoiu oějin filosofie, koyž moberní »filosofiec
nemá objektivního kriteria? — Snao lepším a záslužnějším by
bylo spokojiti se líčením života filosofů a analysí spisů jejich.
Nebyly by to sice oějiny filosofie — ale lepším a užitečnějším
bílem než Dnešní moberní bějiny filosofie.

A tuto rozháranost, nejasnost, zničení filosofie — nebot, ne
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přiblíží-li se věba ani zbaleka k realizování ibeálu či spíše cíle
svého — kterým ve filosofii jest konstruování jebnotného názoru
životního, tu blužno mluviti o »zničeníc — to vše že třeba při
počísti na vrub obstranění metafysiky? Zajisté! Filosofie — i ble
názorů moberních — jest snaha pochopiti jevy z jejich příčin,
bůslebky z jejich principů. A poněvabž jest to pohyb, kvantita
a pobstata, které jsou přebmětem bucha přemýšlejícího o jevech
jej obklopujících, obtuo trojí oruh »filosotiec: fysika, matematika
a filosofie první či metafysika.

Metafysíka jest v pravbě filosofií první, filosofií záklabní, ona
zabývá se poznatky nejvšeobecnéjšími, bytím, realitou, ato., poz
natky to, které jsou prvním a poslebním slovem veškerého poznání
rozumového; z poznatků těchto plynou samozřejmé, záklabní zá
kony myšlení a jebnání libského, jako zákon totožnosti, pří
činnosti ato.

Neuznává-li kbo metafysiky, jak pak jest možnou věba filoso
fická? A není--li věby filosofické, jak možným jest konstruování
správného názoru životního, správného systemu filosofického?

A přece existuje jeben ucélený system filosofický, system filo
sofie křesťanské. Mluví se o něm, obporučuje se — ale zapomíná
se, že existují bva různé systemy filosofie křesťanské, mající se
k sobě jako oheň a voba, bvě metafysiky křesťanské, pobstatně
se Iíšící. Obě se bovolávají autority Tomáše Aquinského.

Nejrozšířenější jest system filosofie (a theologie) Moliny, Sua
reza, málo známý jest system filosofie thomistické.

e system thomistický jest založen Tomášem Aquinským, o tom
nemůže býti pochyby: jest zoe trabice — system Tomášův jest
propagován jeho žáky; jako běbictví jej zanechal Tomáš svému
řábu. A obvolávání se na Tomáše zastánců školy ne--thomistické
nic na věci nemění: kbo STUDUJE filosofii školy této, vioí, že
schází jí jeonota, systematičnost, že jest to nesouvislý konglomerát
thesí filosofických — a srovná-li se s filosofií Tomášovou —
příčina toho stane se samozřejmou: Tomáš svůj system postavil
na několika záklabních principech, které system filosofie ne--tho
místické popírá: pak ovšem snabným jest báti nesprávný výklab
některým místům Tomášových spisů, bovolávati se Tomáše.

A není bivu, že i někteří velicí buchové obchylují se ob To
, máše, viníce školu thomistickou z nesprávného výklabu spisů

jeho. ]e- li filosof--theolog ob počátku již seznamován s názory
školy ne--thomistické, citují--li se jemu stále místa z Tomáše, kte
rými se potvrzují názory tyto, je-li vychován v přesvěbčení o ob
chylkách školy thomistické ob Tomáše: a co hlavního, kbyž these
systemu thomistického tak se jemu přebklábají — at úmyslně af
bona fibe — jak jim žáoný — nejen thomisté — ale ani rozumný
člověk neučí a ani učiti nemůže: kbyž se stubuje ne Tomáš sám,
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ale učebnice a protithomistické rvýklabyc spisů Tomášových: pak
ovšem není bivu, že vlábne »thomismusc ne sv. Tomáše Aqu.
ale něco zcela iiného. ——O bůslebcích křesťanské filosofie ne
thomistické, o ieií slabosti v boii s »filosofiíc protikřesťanskou,
o »nefilosofickýchc prostřebcích jí k vláóě pomoci — raběii po
mlčme.]en třeba pobotknouti, že půvobcové filosofie ne-thomistické
sami uznávali. že se obchýlili ve svých naukách ob Tomáše:ale
bnešní běoicové ieiich isou přesvěbčeni o naprosté shobě s ním!

Ale, což pak se nepřebnáší také na mnohých místech přímo
spisy Tomáše Aqu? Zaiisté! A kbe tak se běie soustavně, ieben
spis Tomášův po bruhém, kbe »Tomáš vyklábá sám sebe: —
tam také kvete system filosofie thomistické; — Ale iest to směšným,
theologům čas ob času přečísti několik artikulů z Tomáše a pak
ie »vyložitic -— Má-li se Tomáš PŘEDN ŠETI pak iest třeba
probírati filosofii, bogmatiku i morálku přímo a bezprostřebně
z jeho Summy filosofické a theologické. —Ale »manualec nenahrabí
summy!

Nechci se zmiňovati o významu filosofie Tomáše Aqu. v bnešním
boii s »filosofiía protikřesťanskou; ienom se zmíním o některých
názorech na Tomáše v různých křest. spisech kolportovaných.

A ólužno říci, že bnes kažbý může znáti ieho filosofii —-třebas
spisy Tomášovy čekaií bosub na výklab historický.

Tak mnozí Tomášem se zabývající hřeši proti bvěma přikázáním:
»Nemluv a nepiš o tom. čemu nerozumíš, nemluv a nepiš otom,
co's nestubovalxx

»Spisy Tomášovy vyznačuii se suchou spekulací scholastickou;
Kóo tak soubí o Tomášovi, ten zapomněl, že nemožno běliti To
máše-učence ob Tomáše světce; ten zapoměl, že Tomáš žil ble
toho, co učil; ten nečetl spisu Tomášových »mystickýchc, nezná
životopis Tomášův. Tomáš iest úplně nezávislým na scholastické
technice —-nemá hříchů scholastiky pozběiší. Sloh Tomášův
že ie xórsnýmu?

»Tomáš není originelním, není samostatným.
Tomáš zachoval naprostou samostatnost a nezávislost vuči

spisům sv. Otců - i AUGUSTINA, tím spíše vůči pramenům
iiným; ieho system iest ieho samostatnou prací, výslebkem ieho
vlastniho přemýšlení.

»Sv. Bonaventura úplně se vyrovná co bo velikosti myšlének,
co bo hloubky poiímání a soubnosti samému Tomáši, kterého
převyšuie větším sklonem k MVSTICE.

Bonaventura převyšuie Tomáše slohem nabšeným,originelním;
tím převyšuie Tomáše — ale ne sklonem k mystice. Ale iinak
ani zbaleka nebá se srovnati s Tomášem.

koba že. tak málo iest u nás známou filosofie a theologie
sv. Tomáše Aqu.!
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AMERICKÝ TITANISM v POESll WALTA
WHITMANA. PíŠEK. DOSTÁL LUTlNOV.

EJvÉTsí AMERICKYBÁSNÍK, BA REFORMÁTOR
světové poesie — ačkoliv zemřel iiž r. 1892 a už
20 let přeo tím býl ochromen a vlastně mrtev -—
u nás iest ieště málo znám. Nějaké ukázký ob
Vrchlického a Emanuela z Lešehrabu, sem tam
něiaký kritický poukaz nebo napobobení ——tot
skoro všechno.

Němci iiž o něm maií několik monografií a rozsáhlé překlabý
— iako oh ]oh. Schlaia. Walt Whitman nenapsal snab iebiného
rýmu ani pravičelně stopového verše a přece ieho význam
v poesii iest obrovský. Ani ne tak formální stránkou ieho poesie,
jako íilosofickou.

]ako obr, iako titan strmí nab severní Amerikou. ]ako neirý
zeiší, vyhraněný tvp Vankeea, Američan a básník tělem a buší,
ale zároveň reformátor života. Průkopník amerického skautství,
innáctví, selímaoemanství, iako obievilel americké krásv nebo
krásv amerikanismu, iako ibealista v zemi bezohleóné honbý za
bollarenr, licoměrnosti, sobectví a Sýbarilské požívavosti, v zemi
zhýralé přezrálé mláóeže a zvablých unuběných žen.

]eho titanství neieví se tak v boji proti Bohu, iako v býchtivé
touze opanoval svět, výužíl všech ieho sil ku zvelebení rassv,
POUVSIT ('“lOUFKA NA BOŽSTUÍ, na bokorralélro pána země.

Samóho zpívání, iednoduchou oddělenou osobu;
Leč vyslovuii slovo Demokralický, slovo l.n Masse

Fýsiolořii opěvám od hlavy do paty;Ani ivs ognomle sama ani duch sám nejsou hodný Musy; pravím, že
mnohem hodněiši ií iest postava ve své ce oslí.

pěvám princip mužský právě tak iako ženský.
ivol, nesmírný vášní, tepem a s ou,

Veselý, k neivolněiší činnosti utvářený dle božských zákonů,
NovEHo Čl OVĚKA ZPIVÁM.

Walt Whitman ie tvp příbuzný Nietzschemu, ienom že iasněiší,
životněiší. Také on chce výpěstit Ubermensche, ale ne rouhavého,
vzpupného, bezcitného, nýbrž bemokratického. bratrský milujícího.

On sice ve svých »Dětech Abamovýchc, v opěvání plobivé síly
a slavení Phalla zabříbá už bo obscenního, on vvpořábává se
s náboženstvím, církvemi a Bohem — ale nikbe ho nelze nazvat
frivolním, nikbe se nesnížuie ku pošklebku o svatých věcech &la
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Machar, nikbe nepopírá náboženství. Chybuie tu spíše tím, že
všechna uznává. Plytvá tolerancí a obiektivností.

Neilépe ieví se to v ieho nazírání na Krista, iemuž věnuiee
náslebuiící báseň:

]EMU, ]ENŽ BVL UKŘlŽOVÁN.

Můi duch vznáší se k duchu tvému, milený bratře.
Nedbe' toho, že tak mnozí vyslovuií tvoie iméno, aniž ti rozuměli.
]á im na tvého nevyslovuii, ale rozumím ti.
S radostí tě hledám, můi druhu! abych pozdravil tebe a tvoie před

tebou, ob toho času a v budoucnu!
Nebot my všichni spolupůsobíme a předáváme steiné povolání

a stelný sleb,
nás málo rovných ze všech zemí a všech věků;
my, kteří obmykáme všechny pevniny, všechny kasty a theologie utvářímw;
mY soustrastní, poznávaiící, my lednotitelé lidstvamčky kráčíme přes rozmluvy a tvrzení, nezavrhuiem nikoho z debattru

iících aniž které tvrzení;

slyšíme rozruschaa křik; rozkoly dotíraii na nás, řevnivost a obviňovámí
hrozivě kupí sseakol nás, aby nás obklíčili, můi průvoóce;
my však přece putuieme nezabrženl, volni po celé zemi, táhnem sem a

tamm, až svou nezničitelnou stopu vliskneme všem dobám a věkůrm;
až pronlkneme časy a století, až mužové a ženy všech ras, v budoucíích

stoletích, bratřími budou a mlluiícími iako my

Abychom Whitmanovi lépe porozuměli, ohlébněme se p_oněkiub
po vyvoii této charakteristické hlavy, která svym zevně' škemi i
Duchem připomíná Victora Huga aneb i našeho Vrchlick ho.

Whitman uhobii na zcela nové struny, na iiné, než ieho přeeo
chůbci v americké poesii. Bryant a Longíellow, Washington, llr
ving a Hawthorne. E. Allan Poe byl iakymsi ieho přebchůbceem
a Emerson a Thoreau staly se ieho bruhy, nebosahuiíce ovšeem
ieho eruptivní síly a plamenného nabšení.

Walt Whitman narobil se 31. května 1819 ve West-Hiilsu na
Long islanbě, polovzbělaném ostrově, na iehož pobřeží síblleli
ieště pobřežní lupiči. ]en málo farmářů tu žilo, a v takové íarnně
zrobil se americký básník a prorok. Selští robiče bali symovi
silné krásné tělo a vzor své energie, vytrvalosti, hostinnostii a
poctivosti.

Malý Walt objímá svou láskou všechno, bivokou přírobu i ty
pobřežní lupiče -—ubohé vyvrhely. Roste bez kultury a bez škcoly.

Kbyž mu bylo 16 let, přestěhovali se robiče bo světového Dnů"
mysiového města Brooklynu blíže Nového Yorku. Zbe tepirve
počal chobit bo školy a stýkat se spracuiícím Iibem všech vrstiev,
s kočími a převozníky, byl ieiich bruhem a nabšeně iim přebnáišel
sceny ze Shakespeara. A pak nastává ieho životní karriéra: lNě
iaky čas ie abvokátním písařem, pak celou zimu vesnickrym
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učitelem, potom novinářskym sazečem, zpravobaiem a rebaktorem,
potom cestuie Spoienymi Státy, usazuie se opět v Brooklynu a
v letech 1851—1853učí se stavět. Potom nastaví menších činžáků,
prooá ie bělníkům a zbohatne : toho.

Teprve nyní bává se 60 psaní, ale pro samou bobrotu přichází
na žebrotu. Kbyž ieho bratr ]iří byl zraněn ve válce, spěchá Walt
ho ošetřovat a zůstává iako ošetřovatel nemocných v lazarettech
a špitálech po 3 roky ve Washingtonu. Aby při tom mohl být
živ a mohl přilepšovat svym nemocným, bopisuie v těchto letech
(1862—1864) bo novin »New York TimeSc a »The Brooklyn
Eagle: a píše překrásné oětinné listy své milované matičce Louise,
rozené Velsorové. ]ak zbožňoval matku a svou sestru Martu, vy
svítá z poznámky v ieho benníku r. 1873:

This year lost, by beath, my bear bear mother — ano iust
before my sister Martha ——the two best ano sweetest women
l have ever seen or known or ever expect to see. (Tohoto roku
pozbyl isem smrti svou brahou brahou máti a právě přeo tim
svou sestru Martu, bvě neilepši a neislabší ženy, které isem kby
viběl nebo poznal neb očekával, že uvibím.)

]ako ošetřovatel byblel a stravoval u věrného svého přítele
O' Connora. ,

Roku 1855 vyšel první sešitek ieho básni STEBLA TRÁVY
(Leaves of Grass), ktery časem vzrostl v hlavní Whitmanovo bilo
básnické. Dílo toto bylo přiiato s obporem a posměchem copařů.
Byl nazván »labutí stoka.

Tři léta v nemocnici znamenala velky obrat v ieho životě. Po
setkání s presibentem lincolnem bostalo se Whitmanovi sluš
ného úřabu, ale r. 1873 ranila iei mrtvice, a ob té boby, chub a
nemocen, živořil iako poustevník v Cambenu, kbež zemřel r 1892.

Kříbla ieho hymnické a kosmické poesie vyrostla na četbě
Bible, Shakespeara, Ossiana, Homéra, Aischyla, Soiokla, Nibe
Iungů, poesií Hinbusskych a Danta.

Po smrti Whitmanově utvořily se společnosti, které napobobí
ieho poesii a život a vybávaií ve Philabelfii publikace: »Walt
Whitman Fellowship Papers: a »Conservatorc.

%> &%
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ZEMĚPISNÝ ZLOMEK2 1x.sr. v ZEMÍCH
SLOVANÚ, (coo. DlPL. MORAU.l. m.) ]EHO VÝZNAM

A nomen K Rím. A Řec. ZEMĚPISCUM.Píše DR. FRANT.

PŘIKRVL.

\' RlGlNAL \) MNICHOVSKE KRAL. BlBLlOTECE
Obievil Hormaýer a otiskl 1820 v Archiv fiir osterr
Geschichte str. 282. Obsahuie 58 imen kmenu slo
vanských v soustavné řaóé, ieiiž začátek je u Kýlu
v Holštýnsku. Ob č. 1:42. táhne pořičím_Labe
a Dunaie na Balkán; oo čís. Hl.—35. přes Cerno

\ “' moří k iezeru Laooga; oo čís. 36.—*'58.pak iiho
zápabně přes Litvu, Polsko 00 Dolní Lužice u Golešina, iižně
Berlína. Významu je nesmírného. Vývrací theorii přichobu Slovanů
v Ul. stol., iinak bý kažoá matka musela čáti ročně život sotně
mlabých mužů, po IX. stol., žen nepočítalo, což je absurbum.

lmeua kmenu zní v převoou mluvnických netvoru:')
!. Obotrlté čili BOČI'Cl (UAGRIOUE ob Stargraóu u Kýlu

(OIOcuburg) přes Ratiboř kolem lulieku, UARINI na Varnavě
(Meklenburgl Uagriové žili i na ostrovech Fehnmarn, Laalano,
Falster a Miien; býli strážcové kanálu oň [.uheka po Ianenhurg
54 km Dlouhého, spoieuí Baltu se severním mořem pro Iooe ku—
petké plýlkého ponoru, ovlábali moi'e přes Vizbý na (iotlanoě
po finský záliv, jež se zvalo variažské moře. Rurik ie &čelebi jejich.

i)..Veletl, něm. Wilzen, soukmenovci: lutici. Zili severně iezerní
oblasti oo Magbcburka po Frankfurt na Obře. ]eiich neivétší
město: Ořechovica na Ruiané (banz Orekunba), Uznoiim a Uolin.
]eiich kolonie: Bregové (Frislanb), ve Francii kolem Brestu ve
Uánbé a ve Valisu v Anglii. Kmený ieiich: Voliňané, Črezpěňané,
Chý'kanó, Dolenci, RATAROVE, Rěčané kolem Berlina; Stoborané
nebo l'labolané, z nichž je Drahomíra, matka sv. Václava. Spre—
viané, Ueletiči. Zemčici, Lesici a Moračané (more voba) kolem
iezera Morače.

3. Gllňané, Liineburg-Braunschweig, maii 7 měst (grabu) Nově
nastolený vévoóa bube síbleti ve Willigraou (Velehrabu ieiich).

4. Větnícl kolem Wittenberku.
5- Smolíncl u města Boitzenburg na Labi a Dómitz na Elbě.

1) Mapu Evropý před oči!
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6. Moračané, mají 11 grabů u Děvína kolem iezera Morače.
7. Habolané či Stoborané ob grabu Stobor(nyní Stubernheim)

blíž Havelberku na Habole.
8. Serbové, čelebi ob ústí Solavy (Saale) bo Labe po Bobr,

severně Krušných Hor, Zágozbu a Krkonoš. Serb značí: příbuzný
= germanus. Poserb rusky: nevlastní syn. Zbe míněni obyvatelé
kolem grabu Serbište (Zerpst bei Dessau).

9. Glomáši, německy Daleminzier, v Míšensku, iméno ob iezera
»svatého- jménem Glomač.

lo. Boiové — Češi mají 15 grabů.
ll. Moravcl na úvobí Obry ob severních svahů Karpat po

Pštinu (Zinne) u Hlubčic (Leobschiitz), Bavorova a Ratiboru na
zápabě po Olšu na Těšínsku.

12. Bolgarí (Bulhaři) Car. Boris (Michal) ovlábal zbruženou
oblast kolem Zagory v Dobruči a Šumensku: Dolinu Uher, Sebmi
hrabsko, Multansko, Volosko (Rumunsko) a Balkan po blouhou
žeb ob Mezembrie po Debe Agač k iihu; na zápabě po Drinu,
Staré Srbsko a Šar planinu. Kňazi těchto kraiů zbruženi byli
kolem něho.

13. Moravané, neihlavněiší graby: Velehrab u Uh. Hrabiště,
Nitra, Děvin na sloku Moravy bo Dunaie, Olomouc, Brno a Sto
liční Bělehrab (Sekestehervar)

14. Bodrcl iižní ve stolici Bač-Bobrog ob stoku Dravy a Sávy
bo Dunaje po řeku Černou na rumunské hranici, iakož i ve voi
vobství braničevském, kolem grabu Braničeva (Viminiacum) při
ústí Mlavy bo Dunaie, iehož zříceniny isou u Kostolace.

15. Mllkovcl (Milčeni), Ukraiinci v izpravnictvě Putenském.
\) Besarabii ie vesnice Milčenl po steinoimenném kmenu Ukraiinců
mezi Teleneštem a Karalašem.

16. Pečencl. Přišli iako nmnábové z Turkestanu a vynutili si
pastviny na Ukraiině.

17. Dědošl, v úvobí horního Dněstru. V Haliči isou Diebušice
(Dziebuszyce); v iižním Rusku sousebím: Dieboši, Diaboši, Die
boševci.

18. Kolpiané u Balty na Ukrajině kolem gorobu Kobylnia.
19. Svlrlané v okruhu gorobu Skvira iižně Kyjeva; také na

přítoku Dněstra Svíra v Haliči.
20. Bužané na vrchovisku obou Bugů v kňažstvu Belz-Volo

bimir a haličsko-ruském _Pobolu.
21. ltlčl v přigorobu Zitomíra.
22. Stadlčl v přigorobu: Stabnia, obtub šlechtici Stabnickii be

Zmigrob.
23. Severcl v gubernii Černigovské Kursk a Orel, severo

výchobně Kyjeva.
24. Ugllčl mezi Bugem a Dněprem blíž ieiich ústí. Roku 885.
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pobmanil si ie Oleg i Tiverce s hlavním ieiich gorobem: Peres—
iečen. Tisknuti ob Pečenců vvstě ovali se ho oblasti Sieverianů
na Ostern u Něžína v gubernii: ernigov.

25. Narevlané na poříčí Narvv, přítoku severního Bugu.
26. Tiverct mezi bolním Dněstrem a Bugem, souseoé Ugličů,

oo Pečenců tlačení obešli bo oblasti Vel. Novgorobu a usabili
se kolem gorobu: Tiverskii.

27. Oberodnícl, v poříčíOberobnice, přítoku Pripeti v gubernii
Minsk, úiezb Mozvrsk. Nyní se zove řeka ta Uburt.

28. Bulercl, Litvínižemaiité (žeme=země=pole) v Kuronsku.
29. Zaporozl, Ukraiinci za porogv Dněpra mezi Krvlovem a

]ekaterinoslavem. Carevna Kateřina usabila část ieiich na Kubanu
pob Kavkazem.

30. Netollčt v kraiině Nietulisko nebaleko Sanóomíra.
31. Tuřičané v úvobí Turiie na Volyni, pramení u Volobimiru

volvnského, teče bo Pripeti. Oblast: Turiska, hlavni gorob Kovel.
32. Kasořlčl, v oblasti vesnice bnešní Kasořiči v gubernii

Volvnské.
33. Lutlčl na poříčí Liutice, přítoku Stvru na Volyni.
34. Tanevcl na poříčí řeky: Tanev v oblasti Liublína, na ní

Tarnogrob; vpabá u Ulanowa bo Sanu. Pramení u města Rava
Ruska v kňažstvu Belzském.

35. Severlané (Zerivani), oblast Vel. Novgoroču. O nich praví
obrazně pisatel zlomku: quob tantum est regnum, ut ex eo cunctae
gcntes Slavorum exortae et originem, sicut aiiirmant, bucant.
]méno Slovan přešlo Slovienv na llmenu na všecka plemena a
svatá věča (senát) Vel. Novgorobu byla hvbná síla všech ubálostí

svctóovch v přebvěku nb výchobu na zápal). Řím severu.ružané v okolí gorobů Pružan a Grobna na Litvě.
17. Volvňané v přígorobu Volvně na Hučvě, přítoku severního

Bugu. ]eiích iméno iako politické přešlo na Bužanv a Diulebv.
38. Prusové (Litvíni a Žemaiité) střebisko bratrských kmenů

bylo Romové (Heiligenbeil), stanice mezi Elbing a Kčnigsberg.
Tito přišli poslební z Malé Asie bo této iezerní oblasti.

39 Bllínové bílí. Bělorusové v přígorobu Pinsk, Minsk,Plock,
Vitebsk na Němenu, Viliii a Připeti.

40. Kozácl v oblasti Donu. třetí oblasti Herobotových Skitů
královských (skit =- samota). Multanci píší: Chazari.

41. Rusové, v přigorobu: Rvgv u ústí Dvinv, krai: ruská země;
také na poříčí Rusv, vlévající se čo llmena u gorobu Staria Rusa.

42 Forsderen, větev Čubů u porogů Volchova severně Vel.
Novgorobu (vobopáb = iors).

43. Liudi, větev Čuoů u Vel. Novgorobu.
44. Verežlčl, kolem gorobu Vereštino na řece Sělomu; přítok

iez. llmenského.
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45. Žeravci, v pogozbě: Pažerevickoi u Pskova.
46. Lukolané, v poříčí Lugy ob Vel. Novgorobu po Narvu

vlévá se 00 finského zálivu.
41. Maďaři. Přišli z kraie ]ugry přes Suzbal; pobél Volgy,

Lebebii jižně Charkova; přes broó u Kyieva, úvobím »Rossec DO
HALlČE, v DOBE SEPSÁNÍ ZLOMKU. Pak teprv přes Ungvar
na Tisu a Kryš (Kores)

48. Vislané, Polsko na úvoóí Visle.
49. Slenzané (Slezané) polsky kmen kolem památné sopky

vyhaslé »Sobotkyc na úbolí řeky Slczy (Grosse u. kleine Lohe)
jižně Vratislavy.

50. Lužičané dolní na 130er a Sprévě. po Berlín.
51. Dědošané, kmen liužičanů na severu Krkonoš, sousebé

Bobranů z iebné a Milčanů z Druhé strany.
52. Milčané, Milčenii, Serbové lužičtí ob brážóanské Hole po

serbskou Nisu kolem Kamience, Bubyšína, Lubii a Zgorielce
(Kamenz, Bautzen, Lobau a G'órlitz.)

53. Buzlnčané, polsky kmen v okolí města Buzince, na pra
vém břehu Obry u KROSNA, souseóé Děbošanů, Bobranú a
Opolinů.

54. Verlzané, lužicky kmen okolo městeček Brisen a Brisnik
nab serbskou Nisou, nebo též na řece: Vera proti Magoeburku
na pravém břehu Labe.

55. Fergunové, serbsky kmen na řece Ohře ob Chebu k Smrko
vinám (Fichtelgebirge).

56. Lupoglava, lužicky _kmen na i_ivabí Lupy, přítoku Nisy
mezi Nišany u Zliořelce a Zái'ovany (Zarov Sorau).

57. Opolínv, polsky kmen v oblasti města Opolí (Oppeln),
sousebé Moravců na iihu, _Slenzanů na zápabě a k vychobu po
Těšínsko a Osvěnčimsko a Censtochovo. Města ieiich: Horní Glo
gow, Kozlí, Mal. a Vel. Střelice, Nisa, Opolí, Namyslov, Smogr
zew, Bytom a Olešná.

58. Golešincl v krásných Blotach lužicky'ch na Šprévě (Spree
walb) na řece Golče a kolem města Golešína v kraii Lukovském
iižně Berlína. (Golsen im [„uckauer Kreis).

Zlomek ie neporušený, právy a včrohobny. ]eho poměr k Ta
citově Germánii a i. zeměpiscům římským a řeckym nastíním s
přesností téměř mathematickou v bruhém článku : poznámek lek
tury ob r. 1893.
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VÍTĚZ. PíšE om. RONAJ.

l.

EDUTNÍ SÁL KRÁLOVSKÉHO MESTA N. NA

VQŠWI plněn libmi jako úl včelami. Všechny kouty a) galerie naplněny, a námi) nepřestává se hrnouti.
Me“-' „ 1 jen několik křesel zůstává ještě prázonych. Ale

fra __.:přeb vchobem bo oivaOelní bubovy kočár za$$$ \ kočárem zastavuje a z kažbého oustojně sestu
3“ puie nějaky pan br., nějaky raba, za ním vznešeně

se snáší jeho milostivá a po níčiperně seskakuje bceruška růži
v líci a oheň v oku.

Všaktě již nejvyšší čas. Stubenti gymnasia, pobporováni městskou
hubbou a ochotníky, stojí na pooiu připraveni přebnésti první
číslo akabemie stubentské. A sotva si panstvo vzájemně poklony
učiní a v křesla velebně zasebne. již příval tonů řine se s pobia
a rozlévá Dvoranou. ]ako blesk letní noci, tak bouřné vivacissimo
přeletí stichlou místností, a již tony jako lístky v koruně stromu
šelestí, jako vlnky Iašknjí, jako Děti se smějí. jako pramen zvnc'í,
sesilují se, jako kOyž vítr zavane v les, buráceií jako hrom mezi
čely horskych skal a vivacissiment vzlétnon jako orli v nebes
bla_nkyt, v němž zmizí.

Clenové orkestru za bonřné pochvaly obcházejí a mezi posleo
ními tísni se ten, jenž při pianě sebél, jenž největších zásluh si
získal -f"rantišek Horák, světlnvlasy sextán přihleblyhoch jasně
mobrych oči A tento hoch objevil se na gymnasiu města N. jako
sextán

František Horák stal se buší sboru. Na »jebenáctom stubentskou
chooila intelligence města, aby vyslechla pěvecký sbor. Nejpo
svátnější ticho zavláblo v chrámě po pozbvihování. Všc čekávalo
bychtivé, co nového stubenti přebnesou. A pěvecký sbor nikby
nezklamal; zpívalí s nabšenim, zanícením, a varhany, Františkem
Horákem ovlábané, zvučely, jakoby je buše oživovala.

Což bivu že při koncertě stubentském reontní Dvorana byla
00 posleóního místa naplněna, ba přeplněná. A již orkestr zaujímá
opět své místo Vše stichne. Oči sboru vpity jsou v bitígenta
Pohyb taktovky a z orkestru to zní jako hlasy rozčilenych bavů
jimž nepřítel chce obejmouti právo na plnost žití. Ostré zvuky
bissonance řezají se v srbce jako vykřik matky, jíž vrah útočí
na život oětí. Náraz v struny jako praskot ohňů na horách vo
lajících nároo k obraně, jásot polnic, víření bubnů, šíleny jek
útoků a bojů, vzbechy paolych, jásot vítězů.

Vítězná píseň.

!

:!„:
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Protessoru birigentu gratulováno, se všech stran rukama potřá
sáno. Kbyž professor přiial gratulace, obešel bo vebleiší místnosti
k svým žákům, vyhlebal tam Františka Horáka, a kbyby se nebyl
styčěl, byl by ho obial a na srbce přitlačil. Ale že se nechtěl
tolik citům poobati, zaklepal Františkovi na rameno a řekl: »Přeii
vám, abyste iako vítěz zpíval vítěznou píseň života.

11.

»g'o ie rabost, Aničko! ]iž několikrát isem rabostnou tu zprávupře et _.
»Cole ?. —tázala se paní naóučitelová rozraoostnělého manžela.
»Co ie? Zbe to všechno máš.
Pan nabučitel, František Horák senior, rozložil noviny na stůl,

obial svou ženu kolem pasu a, iako včela v kalich květiny, tak
ponořil se šťastný párek v novinářskou zprávu: »Dne 16.června
uspořáóal ctěný professorský sbor se svými naběinými hochy
hubební a pěveckou akabemii. Vzácného uměleckého požitku
Dostalo se nám přičiněním pilného birigenta a zásluhou neobyčeině
nabaného a vyspělého pianisty Františka Horáka, stuoenta šesté
tříby.: Pobobným způsobem zněla bále nabšená chvála na stu
bentskou akabemii.

Mluvilo—li se blouho o akabemii v městě, mnohem béle o ní
hovořeno a na všechno se boptáváno v robině pana nabučitele
v X-Vsi. Zatím se přiblížil patnáctý červenec.

2 rána téhož one vyiel povoz 2 x- Vsi Nabučitel František
Horák senior a starosta “lan Veverka ieli pro své hochy, spolu
žáky. ]eli klibně hovoříce o svých chlapcích, oba s tichou rabostl
ve tvářích. Věběli, že ieiich synkům nic zlého se nepřihobilo.
Klib buševní a tichá raóost srbce probíhala i rukama iezbce a
iako mírný elektrický proub přecházela otěžemi až v uzby bystrých
koníčků. Hněčáci iako by pocitovali rabost svého pána, irkali
a hlavama pohazovali.

Slunce vykonalo čtvrtinu své Dráhy. kbyž povoz stanul přeb
bytem stubentů. Sotva otcové maličko užili pohostinství bomácí
pani, vlíbné, sešeoivělé pensistky, přihnali se hoši z bučovy gy
mnasiiní s rozpálenými tvářemi a iiskřícími zraky.

Jak jste bopabli?c - - zavznělo rázem ?. úst otců.
»Dobřelc —vyhrkli spolu synové a již pobávali otcům svá

vysvěbčení.
»Nabaní a pilní hoši: ——pochvalovala rozšafná paní. — »Taky

isem ie pilně k učení přioržovala, . -—vyklábala hovorné. »Toulat
se nesměli. Přebklábala isem iim, kolik starostí mail o ně robiče.
Sama jsem jich se svými syny bosti užila. Dočkala isem se taky
na nich rabosti. .
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Po okamžiku kufříky a uzly obnesli na vůz a bavše s Bohem
paní, vyieli za zoi města.

buší iásavou a okem zářivým rozhlíželi se František Horák
junior a ]an Veverka iunior polem bělaiícím se ke žni. Lány bě
laly se bohatou úrobou a pestřily zarůžovělým květem máků.
Nab polem vlnil se iiskřivý vzbuch naplněný vůní zralých rží,
bozrávaiících iečmenů a pšenic. Ptáčci schovali se v stíny listů,
jen tu a tam tichý oiebinělý švehol vybalí. Za to pestří motýli
pustili se bo veselého reie, na vzáiem se pronáslebuiíce a lašku
iíce. Znaveni sebali pak na kvetoucí keře planých šípků. Snab
kbysi tento prostý, milý kvítek ožil a v pobobě motýle vybal se
bo světa. Proto veselé běti motýlů zasebli ke květům šípků —
svým bratřím.

Stubenti se zálibou po okolí se rozhlíželi a celé panorama vnímali.
v]ak krásný ie svět!: — tlumočil František svou rabost.
»Ale séct, vázat a mlátit to obilí ie měně krásné: ——obtušil

]an. A bobal: >A to musím iá bělat, zatím co ty buoeš obpočívat
a krásu světa opěvovat.

V X-Vsi bylo ones slavnostněii. Stubenti vraceli se na prázbniny
Přeb školou vyhlióala již nabučitelová s Dcerami Milabkou a ]i
řinkou stubenta a mnohým líbáním a hubíčkováním se s ním
uvítaly. Milabka, absolventka měštanky, aniž si toho byla věboma,
přivítala i ]ana úsměvem úst a září oka.

S vítáním ]ana nenabělali boma tolik ceremonií. Matka s tichou
rabostí iei přiiala a sourozenci ien mimořábnou vlíbností pro
zrazovali rabost. že statného bratra maií mezi sebou.

Dny prázbnin trávil František u piana, bavil se se svými milými
mistry. Hrával hud sám nebo s Milabkou, ieiíž klibná hra se mu
zamlouvala. Otec iim naslouchával a pronesl-li slovo, byl to výraz
spokoienosti nebo povzbu ení. Za večera vycházeli spolu na pro
cházku bo lesa, polí, sabů často potkávali ]ana oběného v nárobní
kroi, řlblcího páru hněbáků. Milabka se zálibou pohlížela na ii
nocha, a výraz očí tlumočil city srbce. Ale Milabka nevěběla, co
il v zraku plane.

Po uplynulých prázbninách obvážel pan nabučitel Milabku bo
klášterního ústavu učitelek, a starosta iel s hochy bo města.

Františkovi se bobře stubovalo. Proiessoři i měštané zahrnovali
láskou výtečného hubebníka. Ba měštanosta pan Slunečko vyvolil
iei za učitele hubby svým bltkám, zvláště třináctileté Božence.
l vzal ho k sobě na byt, aby oěti ze stubentova umění co možno
neivíce vytěžily. František stal se v městě osobou tak oblíbenou
a váženou, že i pěvecký spolek »S_vatoplukc prosil stuóenta, aby
ieho sbory Doprovázel hrou na piano. A tu při zkouškách ne
iebna slečinka toužebně pohlížela na světlovlasého mlabíčka
iasných mobrých očí. Ale ve Františkově srbci se poupě lásky
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ieště nerozvíielo.
Až iebenkráte za slunného bubnového obpolebne vycházel

František z gymnasiálního nábvoří, aby spěchal k bytu. Přeb
branou gymnasia se malinko zarazil. Zrak ieho paol na běvčátko
asi šestnácti iar, stoiící přeb školními vraty na protěiším trottoiru.
Viběl mlabinkou, štíhle rostlou slečinku, líček mírně pročerve
nalých, černých očí, havranních vlasů. Lehký bílý klobouček se
zralými umělými třešněmi obrážel se ob černého vlasu. Bílý šat
s krátkými sukničkami slušel ií překrásně. Pohlížela na Františka
tak naivně, klibně, a ač se Františkovi zbálo, že se ii zřítelnice
rozšířily při pohlebu na něi, přece mu neušlo, že hleběti na něi
poklábala za tak prostě a samo sebou se rozuměiící, že to iinak
ani nemohlo býti. František zrychlil krok a po okamžiku se za
sebe ohlěbl. Zpozoroval, že v tom okamžiku, kby se na krásný
ziev ohlížel, ten ob něho svou tvář obvracel. ]en bva blouhé,
černé vrkoče viběl splývati po zábech. František pospíchal bále,
ale myšlenkami blel u iasného zievu. í pe? ]eště lí nikby neviběl.?

i viběl kOy, ale nevšimnul si? Pohlížela za ním a postřehnuvši
ieho obrat, rychle se obvracela, aby nebyla přichycena že ho
pohlebem sprovázi?

Doma František obíral se klasiky, ale mysl ieho mimoběk za
létala k rozkošnému zievu. — ]e to sestra některého stubenta
a čekala na svého bratra? — Na této myšlence se František
ustálil

Byla květnová neběle. Stubenti promenovali přeb exhortou po
městě. Mlabé libi tak ta procházka vábí! ]arní slunce rozlévá
teplé paprsky městem. Náměstí iako velikánský bassin, v němž
vyhřálý vzbuch skýtá rozkošnou lázeň. ]ak ta lázeň lahobí! ]ak
mlabé sróce cítí se v ní štastno, plno blaha! ]ak se v ní lehko
býchá! Srbce neiraběii by se rozletělo a s ptáčetem v lázni té
plovalo. A ten rozhleb po náměstí! Všube plno venkovanů svá
tečně oběných. ]ak ieiich kroi v záři slunce se třpytí! Ob běli

košil vyšívaných obrážeií se sluneční gaprsky. Na černých korbulkách lesknou se mosazné knoílíčky. stí pestré fěrtůšky běvčat,
ubíraiících se na velkou. ]eiich kroi hýří květy a splývaií s iasem
příroby. Nezapomenutelné krásnými isou ty promenaby mlabých
libí za nebělních bopolební.

Též František prochází se náměstím. Chobí sám a sám. Vybral
si menší náměstí, kbež párů promenuiících bývá méně. O ničem
nepřemýšlí, ien rabuie se ze slunce, těší se ze vzbuchu prozá
řeného a otepleného

V tom však mihne se kolem něho světlý ziev. Františkovi pr_o
iela hlavou myšlenka na tu, iiž nebávno viběl přeb branou gymnasia.
Ohlébne se a vibí bva černé vrkoče splývati po zábech. — ]e
to možno? — Byla by to ona? — —
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František prochází zpět své stabium.Světly ziev s bruhé strany
též se obrátí a ibe mu vstříc; Františkovi buší srbce. Není po—
chyby, ie to ona! Na hlavě ií sebí bíly, sváteční klobouček s na
růžovělou stuhou iako ieií líčka, štíhlé tělo zbobí bíly, iemny
šat, načervenalé líčko obráží se 02) svěží, mlabinké tváře, a černé
oči, iako lesní stubánky, hlebí na Františka tak iasně, klibně,
iakoby na něi hleběti samo sebou se rozumělo.

František ie zmaten. - —Ale snab slečinka toho neznamená! —
A kbyby snaó byla i co vypozorovala, bomyslila by se pravé
příčiny? —-František soubí, že nikoliv. — A což nalezne slečinka
zálibu v procházce na tomto místě? \) skutku obrátila se a šla
opět mimo Františka, ale tentokráte iiž na něj nepohléóla.A tak
procházeli se chvíli oba, potkávaiíce a míieiíce se. František cítil
se štastnym v ieií blízkosti a zbálo se mu, že i ona se těší z ieho
přítomnosti. ]akoby proub blaha řinul se iim vzáiemně bo srbcí.
Kbyž hobiny blížily se k Desáté, nerab František opouštěl místo
své procházky.

Při exhortě málo František myslil na slovo Boží. Mysl ieho
ólela při bílém zievu. Srbce ieho nepohnulo se příklaby, iež přeb
váběla vymluvná ústa katechetova, bylot naplněno bo poslebního
místa slunnou bytostí.

František těšil se po celý tyóen na nebělní procházku. Dostaví
se ona opět tam, kbe si byli tak blízko ? Bube it to lákati, aby
se přiblížila iemu? O iestli se zase bostaví, pak ie si František
iist, že ií není lhosteinym, že si přes tyben na něi vzpomínala,
že též ona na neběli se těšila.

A kbyž přišla neběle, František se stroiil se srbcem naplněnym
nervosní touhou. U srbci pocitoval něco, co nemohl zvátí ien
rabostí, neb mísila se v rabost i iakási bolest.

Pečlivě upraveny a poněkub rozčileny' spěchal na menší náměstí.
Prošel místo své procházky iebnou, bvakráte. V tom však se
v něm vzbouřila iakási hrbost. »Cože, bubu zbe na ni cekani?

» myslil - »Nepozná z toho, že jsem na ni myslil, že k vůli
ní isem přišel? Ne, nikoliv, tak óětskym, slabym nesmím se it
ukázati. ]estli by na mně slabost spozorovala, přestala by si mne
vážiti, pakli vskutku mě má rába! »-—A František opouštěl menší
náměstí.

Kráčel ulicí spoiuiící menší náměstí s větším, kbež chtěl se
oóbati rozkoším procházky. Těšil se na moře slunečního světla
rozlitého po náměstí, na kroie venkovanů, harmonisuiící s iasem
slunce a barvami kvetoucí příroóy. (Pokračování)

s;
33



ZRNA.

Klíče ob pekla má Pán Bůh a nepustí tam kažbého blázma,
který se tam bere, anebo chubáka, kterého tam farizeici strkzaií.

.

Ženy isou tvorové zráoní, nestálí, požívaví, ničemní skoro ttak
iako ——mužové. _

O nebezpečí Sionském ví kažbý křestan, iten neihloupěiiší.
Ale po rbá iím a hraie si malováním iiných čertů na stěně. rAž
onen N ROD ve své zpupnosti prohlásí veřejně vyhubení křestamů,
pak teprve Ariici vzbouří se proti Antikristu.

]sou různí svatí. Kromě svatých anbělů a svatých libí isou ttéž
»svatíc Bábli a osli. ]sou karikaturami svatosti a neštěstím všeech,
na které obrátí své zraky, zvláště mají-li v rukou moc. ]est ještě
pátý bruh světců — svatí lišáci, ale ti isou zahrnuti většinou už
v kategorii třetí. _

Válce říkaií nezbytná živelní pohroma. Ale křestanství mmsí
válku považovat za barbarství a musí proti ní pracovat. Obstrra
nění válek iest hubbou baleké buboucnosti. Co neivíce vysiliuie
nároby, iest horečně zbroiení. Kbyž už iest na blouho nezbytmo,
aby se spory států řešili íysickým zápasem, nech se v mírovéém
paláci v Haagu úsilovně pracuie aspoň pro obstranění zbroiemí.
Nech se způsob válčení vrátí k zápasu muže s mužem, berze
zbraně. Pak války přispěií k utužení těl i buchů a bube rozhío
bovat skutečná síla, a ne zákeřná zbraň.

.

Volby znemravňuií lib a působí spousty iako války. Libowý
parlament nesplnil naběil. Obrovské minority zůstaly bez zastoru
pení; bemagogie, peníze a nemravné kompromisy triumfuií. Mailí-li
volby zůstat iako nutné zlo, nech se korriguií poměrným zastom
pením menšin a úplnou taiností. Separatní cella volební, kterfou
už zaveblo Německo a ltalie, iest i u nás nutností. K.D [.
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Literární družina katolických
spisovatelů z Moravya Slezska usta
vila se v Olomouci 29. října 1913. Na
pozvání P. L. Zamykala sešli se literáti
Bagar, Bukovec, Dostál-Lutinov, Ha
louzka, Chlumecký, Linhart, Pavlík, Dr.
Řehulka, Stupavský, Večera, Vévoda,
\'vhlidai a několik zaslalo písemný sou
hlas. Usneseno ustavit se zatím ve volné
sdružení pod názvem nLiterárni bru
žina- a zvoleno 3 členné komité, aby
\.vynmrovalnsianovyspolku Tvtohnbou
pin-nlioívny \'ervinv valné hromadě ku
schvák-m lit orgán družiny iednomy
5an ?VOÍt'Ihlrovno ...qrrhu' . podporoval
hudt' so žvnská rovne— .('s'm“ a lidový
heileirisiirký nu“síí*nik „IN/uš mmmm"
0 zřizt'ni nakladatelstvi buoe se VV—
ii'dllávdi s Mnlui Lvrillo Molhoóúiskou.
/.1linn tmm družina pod wou firmou
vwlávat prunv svým ('lí'llll Doporuco
valo by se, aby Družina vzala do své
othmny dramatické práce katol. spi—
SOVíllt'Jllla mbávala právo provozovací.
Katoličti spisovatelé ořekávaii, že ve
rcinosl bude jejich významné práce
.. snahy morálně i hmotně podporovat.

Proč klesá vážnost českého
spisovatele ? Velmi zaiimavó po
mamky o postavení spisovatele \: Če
chnch napsal F. V. Kreiči do socialistické
revue -Akademie- (řiien ma). Útočí
na tento sociální problém se všech
stran a dochází k úsudku, že sociální

a skromné. uVýtvarný umělec: může

se státi profesorem akademie ien svým
uměním, aniž potřebuie být mimo to
něčím iiným,a toto ieho postavení iest
současně čestnou hodností, která do
dává i celému ieho stavu iístého re
presentativního lesku. Mezi našimi hu
debníky dokonce iiž máme kalabv
závratných přímo kan'ér, obeslřených
nimbem exotičnosti a proudů zlata.
Ale spisovatel, bvt dosáhl těch nei
většich úspěchů, také isou v našich
poměrem možnv, není tako representant
svého umění ve spolecnosti stále ničím,
nebot spisovatoistvi neplatí za řádný
zvláš! čestný stav. spíše naopak uvám
\; pobezřeni "zlatu-zpeřené bohémské
existe-mc Kbyž byt císař posledně
v Praze, byli pozvání k cerklu na Hrab
čanech také Vrchlický a llráaek. ak:
panovník nchovuh'l s nimi iako s ro
presentantv české literatury, nýbrž
s prvým iako ! universitním protesorem
a s druhým iako se školním radou,
nebot len tak mu byli představení.
Pouhý titul věc-ský spisovatclc nebyl
by stačit k pozvání do této společ<
nosti. A tak žiií až. dodnes naši nei
lepší básníci dvoii (existenci, a není
nadéie, že se poměry změní. Neboť
pokub ide o poesii a specielně o ty—
riku, ie iisto, že ona nelen že nenabývá
nové váhy ve společnosti. ale ztráci
i tu, kterou měla. Romanopisec anebo
novelista mohou ieštč něco společensky
platit, ale básník neplatí už pranic.
Tot hodnota čistě IbelInI, věc z iiněho
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Světa. V tom ohledu se poměry oproti
nedávné minulosti ieště zhoršily. Bylyt
u nás neien doby, kdy vlastenecké
hnutí propůičovalo iménu básníka neien
iisté romanticko-ideální kouzlo, ale
kdy Dokoncedovedlo básníkovi ziednati
i v malých našich tehdejších poměrech
postavení velmí důstoiné a výhodné.
Miním léta sedmdesátá a osmčesátá.
Třipřední naši básníci těchlet, Vrchlický,
Čech a Zeyer, žlli existenci v pravdě
básnickou, nerušenou tíhou úřadů a
čenních povinností. Prvým dvěma po
skytla ii tehbeiší nároční společnost,
třetí vytvořil si ii sám. Ale všichni tři
podávali důkaz, že ie možno celý život
dát do služeb poesie, a že to ie život
krásný a čestný, čímž pozvedli neoby
čeině poiem básníka v očích celého
národa. My, kteří isme tehdy vyrustali,
nabývali isme až nemožně skvělých
představ o životě slavného českého
básníka. Legendy, iež se vyprávěly o
pracovně a knihovně Vrchlického, tichá
ldylla Čechova v Obříství, a život
Zeyera, putuiícího po cizích zemích,
naplněný ien poellckými dnimy, sněním
a Inspirací, to všechno se nám zdálo
plným uskutečněním ideálních nároků,
s nimiž vystupoval básník v estetice
romantismu. A nyní postavme vedle
toho básníka dnešního, ienž má téměř
bez výiimky trávit Den v kanceláři
nebo ve škole, a ienž ve společnosti
rozšainých a dobře situovaných lidi
bezmála se musí stydět přiznali, že se
občává neřesti poetické tvorby!

Nuže, které jsou příčiny toho zievu?
Nehledě k tomu, že nemáme iiž tak
genialních, eruplivních zievů, iako byll
jmenovaní heroové české literatury,
nutno upozornil na iisté vady, které
činí mnohé spisovatele méně cennými.
Předně iest to u mnohých řemeslnichu',
pracuie se ne z vnitřního pudu ideie,
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ale pro honorář, od kusu. Charakter
a ideál isou vedleiší věcí. V době
obrozenské měli jsme spisovatele ne
patrného nadání, ale byli vážení, po
něvadž obětavě pracovali pro velkou
ideu. U mnohých dnešních spisovatulu
zuří psa-msi. ien psát a psát ble starých
a nových šablon, co slina na iazyk
přinese. Tvoří se ne z krve, nýbrž
z dýmu cigaret. Je to literatura a ma
kulatura, ale ne život. Velmi mnoho
zaviňuií vyčavatelé a redaktoři časo
pisů, kteří za každou cenu musí mít
v listě rbásněc. Vyžaduie to tradice.
Ale ielikož dobrá, z života vytrysklá
báseň, bolestně tvořená, ie vzácností,
vyplňuií se sloupce planým ovocem,
tak že publikum považuie verše pouze
za typogralické ozdoby a zdaleka se
ialovému cinkání a klinkání vyhýbá.
]en pro běti, nebo naneivýš studenty
iest to dost dobré — myslí si čtenář
a hledá životněiší stravy. Musíme při
znali, že právě v katolických lidových
a rodinných listech iest úroveň poesie
snižována. Pravidlem bud: Než leda
iakou báseň, raději žádnou! O to se
musí starat naše literární družina,aby
vydoblla poesii zpět ieiívznešené místo.

Básnické splay Otakara Březiny
dočkaly se souborného vydání v ieb
nom svazku. není iich více. ]sou tu
Taiemné dálky. Svítání na západě,
Větry od pólu, Stavitelé chrámu, Ruce.
Non multa, sed multum. Vydaií za celou
knihovnu. Básník, než by se opakoval.
raděii nevybává, nebo snad ani nepíše
více. Tuto knihu bych rád viděl na
nočním stolku kažbého českého vzdě
lance. jen v tišinách nočních vystu
puií vise tohoto českého somnambulax
v celé intensitě. Zbeněk Záhoř v české
Kultuře dokládá pilnou studii, že poesie
Březinovavyvěrá ze stavů duše, kterými
říkáme náměsíční, somnambulní vytr-



žení z tohoto světa. A možno říci, že
všechna poesie vůbec má tento som
nambulní pramen, čemuž nasvědčuie
ibežné užívání slova »sněníc za bás
něni. A ku podivu! Kniha Březinova
začíná verši:

ó silo extasí a snů, z níž umění
plá barev věiířem a v tónech burácí!

Poesie iest v tom, že básník vidi to,
co iiní lidé nevidí. ]sme obklopeni
zázraky krásy, která ztaiena ie všedním
zrakům, které Ihosteině přes ni klou
zaii, kdežto básník a umělec s udi
vením, iakoby ze snu všednosti vytržen,
na ni patří a ii vyslovuie. A když k při—
rozenému naoání přistupuie hluboká
erudice. povstávaii díla světové krásy,
iako isou hymny Březinovy, které isou
neustálým klaněním Neivyššimu. Filo
sotického zievení, básnického ideálu
a smeru Dostalo se Březinovi četbou
Curly/ových »Hrblna a Gruersonrmých
Representativ men- (Představitelé
lidstva). Březina slaví svůi triumfální
vie/.d do světové literatury, pilně pře
kládá se do němčiny. (Už před 10 roky
přeložil K. D. I.tttinov iednu hyumu
Březinovu do I—Éenaissancecdra ]os.
Miillera. Byl to asi první překlad do
němčiny, bohužel několika tiskovými
chybami pornšený, jelikož redakce ne»
zaslala překladateli korektury a sama
hlubokých vidiu Březinových sotva
chápala) Zvelikosli poesie Březinovy
ani budoucnost mnoho neubere, z vy
sokosti ieho kosmických rozhledů ani
ze zvučné krásy a ušlechtilosti ieho
slova ani z hudby ieho veršů. Naříkati
se bude ien na přílišnébohatstvíobrazů
nakupených v hýřivé směsi. Kdyby se
chtěl stručně vystihnout ráz a směr
poesie Březinovy ieho vlastními sl0vy.
hodily by se neilépe verše ieho »Dithy
rambu věků- :

Svaté žně Slova!
Z pramene každého zrna
veletok klasů!
Nad každým místem, kam padlo,
i neiukrytěiším,
tisíce červenců v ohni!

Duševní kosmy!
Pluiící zahrady. šílící ptactvem,
země snění!
Žhavými růžemi sršíci protuberance
tvůrčích sluncí!
Světy zapaluiící,
světy zhasinaiící
víry spravedlnosti!

A všechna slunce,
kroužící kolem věčného slunce
neviditelného,
zářícího hrobu čekaiiciho,
taiemstvi nového kosmu
skrývaiícího,
mlčenlivého!

]e zaiimavo srovnali Kosmické pisně
Nerudovy s obdobnými díly Vrchlic
kého (Duch a svět) a tim. co vyšlo
o čtvrt století pozděii, s Březinou.
Vydání Mauesovo v úpravě ]ar. Bendy
iest elegantně prosté, neruší slova
básníkova kresebným doprovodem,
papir těžký. Cena na české zvyklosti
vysoká - ale konečně i Češi musí se
učit dál svým básnikum za živobytí
kousek chleba. Posmrtné pomníky a
dithyarmby ještě žádného nouzi ubi
tého velikána nevzkřisily. l..

Architekt ]osef Plečnik, Slovinec,
ienž nyní působí na umel. prumyslova
škole v Praze, byl proíesorským sbo
rem Uměl. Akademie ve Vídni navržen
na stolici po Ottovi Wagnerovi. po—
něvadž iest neilepšim ieho žákem :|
posluchačstvo si ho přeie a pro něi
demonstruie. Ale ministerstvo a něm.
nacionalní poslanci isou proti němu,
že ie Slovan. Nám by ovšem bylo mi
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Ieišl, kdyby genlalní architekt hd za
chován Praze, ale na místě, 'nho po
slání odpovídailcím.

Týdnu světem, nový obrázkový
týbenník Wlesnerův, ieiž redtguie Dr.
]os. Šimánek,přhesl ukázky ze Šalou
nova atelleru, kde se pracuie pomník
Husův. Nám se vzrušená dramatická
koncepce Šalounova nuarnlouvá, tak
iako neklidný pomník Palackého od
Sucharoy. Mrtvorozené dílo, které
přišlo na svět po době přežilého tran
couzskěho pomníkářství ]ak itnak
působí velkolepý statický Sv. Václav
Myslbekův, kolem něhož národ chodí
sice mlčky a bez hluku, ale s respektem.
Dílo zralé, práce dvaceti let.

Žldovstvl v české literatuře bylo
by velmi zaiímavé thema pro literar
ního genealoga. Lonl v 'Aršec isme
vyslovili poprvé náhled, že “Vrchh'eký
byl po otci původu žldovského. O tomto
sensačnlm odhalení se mlčelo, nebot
»pokrokc vell ieště »Archuc ignorovat.
Ale že isme měll pravdu. potvrzuie
Arne Novák v »Přehleduc str. 126,
kdež o monograill F. V. Kretčího píše:

»Kdyby byl F. V. Kreičí věnoval
alespoň trochu pozornostlpraehletorlt
Vrchlického, nebyl by mu ušel zápas
plomenne'ho židovdm' a kněžského kato
lictví v rodině grídwč-fkolóřwě; ohlasy
toho naidou se v poesii Vrchlického
neiednou a nikde velkolepěii, než právě
v »Bar Kochbovt-. Pro mne není ná
hodou, že se básnik přthI-hil tak bů
razně !: víře svých dedi právě v době
neitragičtěišlch převratů životních.
A p. Novák dodává ieště významnou
větu: »Česká poesie iest ve svých
vrcholech oživena daleko větší měrou
náboženstvím. ano i monotheismem,
než F. V. Kreičt rád by připustil; zde
však ieho náboženský nahuallsmus
zavedl přímo k hrubým nesprávno
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stem-. — Ale toto ien mimochodem.
Nač chceme upozornit, test takt, že
neivěůi čeští básníci (o ostatních uměl
cích dnes nemluvíme) měli ble našeho
vědomí v žilách silnou dávku židovské
krve: Neruda má tysiognomii přiliš
markantní, o Zeyerovi a Vrchlickém
se nepochybuie. u Machara svébči
neien duševní sklony, nýbrž i iistá
místa v Kontessích literáta pro židov
ský původ. Nedělali isme o této otázce
hlubších studií, to náleží odborníkům.
Ariiské rassy zdaií se být Svat. Čech,
Erben, Němcová, Hálelc Zdá se, že
křížení se semitskou krví zúrodňuie
plimě, ale zároveň vlévá mu prvky
židovské negace, žlravého vtipu, rou
havé írivolnosti, žvanivé povrchnosti
ieuilletonistů a žurnalistů. Kvas ariiství
a semitství, boi dvou světů, iak jei
naznačil Chamberlain, zasluhoval by
prostudování v literatuře české a slo
vanské vůbec. Naším přesvědčením
iest, že všechen odboiný rozvrat v na
šem českém životě pochází z vlivů
semitských, byt byly maskovány čc
ským iménem.

Toptčův Sborník. Nákladem Topi
čovým a redakcí Dra Boreckého .:
Wenlga počal vycházet nový belletri
stický časopis. Pěkná úprava a mnoho
látky za málo peněz ale schází
duše. List chce býti nad stranami a
klesá na obchobnl podnik. Neni (|O
brým znamením, že musela zaniknout
distinguovaná Šaldova »Česká Kultura
a proměnit se pouze v kritický list.
který se Dlouho neudrží. Knihkupecké
podniky, skutečné »magazinyc á la
Topičiiv Sbornik nepovznesou české
kultury a charakternosti. »Nelze slou
žiti Bohu a mamonuc.

Ministerstvo sportu zakládá prý
se v Rusku. A myslíme, že právem
Sport ie velmi zbravou reakcí, kterou



si příroda pomáhá proti zhoubám kul
tury. Mládež, která více mííuie football
než knihu. více míluie silná kolena
než velké mozky _. ta mládež ibe ien
za pudem sebezáchovy. Beztoho se
všeobecně pozoruie, že školy v posa
vadním způsobu oblbuii a mrzačí bu
doucnost národa — a proto lze ien
vítat skautství. kopanou, vůbec všechno,
co ide za heslem: Mladí do přírody!
Na čerstvý vzduch! Otužuite se! Učte
se robotít a připravovat samí pokrmy,
nábytek, příbytek. At žiie Robinson!
Raběii mlábež Duševně a tělesné zbra
vou, než schátralé a »pokrokem- otrá
vené knlhomoly!

„Korán“ v českém překlabu. Dr.
Veselý obohatil českou literaturu krás
ným překladem Koránu. ]e to první
překlad do slovanských iazyků. Veřei
nost moderni. která přiklonila se s vel
kou vehemencí novobudhismu, má nyní
příležitost ponořílí se do věrouhy a
mravouky islamu. ílež mužeme předem
říci,že obsah Koránu nezíská nikoho.
]e to samá plýtkost, ekleldísmus bible,
ale velmi obohacen licencí básnickou.
Zkrátka kniha ie kuríosnm, které Zd
uime snad ien poety. Pro filosofa látky
není, pro theologa ieště méně, vžbyí
7. toho galímatiáše obsahového se ne
dá stanovili, pokud Mohameo čerpal
: bible. Přece neuměl ani psáti a ve
Iikou znalostí židovství í křesťanství
nevynikal, proto hloubky v knize není.
Překlač ovšem iest krásný a přesný.
Autor mu věnoval hodně píle a ukázal,
že v arabštině iest dokonale obezná
mený. Kniha obsahuie 6 sur, zbytek
vyide pozděii. Uvedeme aspoň 33. verš
IV. sury. kde se iedná o ženách, aby
se mohlo posoudili smýšlení Koránu
o ženě: »Mužove' stoií výše nad že
nami. protože Bůh dal vznešeněiší
postavení iedněm (t. i. mužům před

ženami) před druhými a protože dávaií
ze svého maietku (na výživu žen).
Nechť isou (ženy) řádné, poslušné a
necht zachovávaií taiemství. protože
Bůh ie (ženy) střeží. -—-Boiíte-lí se
ieiích neposlušnosti, napomeňte ie a
vyhýbeite se ieiich loži a biite ie. —
]estlíže však uposlechnou, nehledeite
cesty proti nim (abyste ie trestali).
Nebot Bůh ie vznešený a velebný.:
— Za tohle bití nebudou moderní ženy
iístě vděčný Mohamedovi Ale iak se
zachovaií volnomyslitelé, kteří pořád
hlásaií, že křesťanství ponížílo ženu?
Takové mínění má Korán i o žíbech.
Mnohého bude asl obsah zaiímatí právě
svým orientálním exotismem. Vý
prava knihy iest vkusná, cena 3 K.
Kniha je druhý svazek Orientální bí
blíotheky, kterou pořábá učitel Karel
Cvrk. Dr. Hr.

Nový Dante? Velkou sensaci pn—
sobívliterárnímsvélévelkýframwnuský
básnik katolický Clanbel a budí také
iíž odpor zarytých pohroka'říi v fas"
Byl nazván -|nodernhn Danlcma. Talu
charakteristika nezdá se nám dosli
připadnou Dante byl moderním hm
snikvm své bohy, kterou volal n:. zavni
soud, Itóežto ('lnudel (*vokuie vise
minulosti. Novy Dante musí se vypn
řa'dat & moderní přítomností.

Sbírelme stavby! Toto hodn vy
dává malíř Bohumír ]aroněh, který
usííuie o zřízení »Musea v přírodě
v Rožnově, Itčež zachovalo se několik
rázovitýdí valašshýdí břevěných bubo-;.
]edná se o zřízení moravského Skan
senu. ]aroněk věnuie zaslouženon po
zornost starým břevěným kostelíkům
a chystá ieiich album.

Nobelovu cenu obdržel letos hen
gálský básník 52letý Rabíndranáth
Tagóre. ]eho básně isou plny indiche'
fantasie a filosofie. Sám přeložil svazek
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do anglické prósy. Přineseme ukázky.
— Němci usilovali o to, aby cenu čostal
štýrský lidový spisovatel Peter Roseg
ger. ]akkoliv Rosegger, ienž se z krei
čovského pomocníka vypracoval na
neioblíbeněišího rakouského spiso
vatele, má mnoho sympatických rysů,
přece nemile působí, že v poslebních
letech odpadl oo katolictví k protestan
tismu, iemuž dělá propaganbu, a proti
Slovanům svou popularitou vydupat
miliony pro Schulverein, ienž zakládá
š'nuly .... . ,
dětí. Rosegger však nedostal ceny proto,
že ieho práce nemá tak vysoké hod
noty. Kdyby byl živ Svatopluk čech
neb ]ar. Vrchlický, byly by cenu letos
dostali.

x. Dvořák: Modlitby básníkovy.
XaverDvořák ., * " '
novou knihu básni, do které poial Mši
básníkovu, Sedmero žalmů kaiících
a cyklus 25 sonetů už r. 1897vydaných
poč názvem Eucharistie. Xavera Dvo
řáka bych nazval mnichem mezi katol.
básníky českýml. ]eho lhemata isou
veskrze náboženská, mystické extase,
zbožná roziimáni, asketické exklamace
a vroucí apostroíy Neivyššího, Krista,
Eucharistie, Královny nebes. ]en pře
hlédněme letem ieho básnickou dráhu,
kterou začal r. 1888 Zlatou Stezkou,
sbírkou sonetu, pak šel r. 1891 Stínem
k úsvitu, r. 1894 jásal Sursum corda,
r. 1895 vyšla biblická hra Tabltha, r.
1896vyšly Meditace. r. 1897 Eucharistie,
r. 1001 lmproperie, r. 1903 Nový život,
r. 1904 moolilebni kniha Útěcha srdce,
r. 1905 Soli Deo, r. 1906legendy Z hlubin
věků, r. 1909 Konlemplace. Stále ien
zápasení duše s tmou a pokušením,
znova lítost a pokání, stále nové po
vznášení se k Bohu. Básník hraie na
iedné struně, struně náboženské, a
hraie také stále iebnu melodii v různým
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variacích. To dodává ieho poesii rázu
ucelenosti a vážnosti, ale též poněkud
iednolvárnosti. Dvořák svých peruti
nesnižuie k realistickým slokám, zů
stává vždy parnassislou a milovníkem
verbalismu Vrchlického, svého prvního
a neimileišiho mistra. Při vybranosli
bikce Dvořákovy překvapí někdy ná
silnost iako:

Z (!) svých boiů všech a zápasů ialt
k Tvým nohám klesám, lvylržen
to kouzlem milosti Tvé přivábený ien
a ne sám.
Básník sám sebe liči iako poustev

níka a kaiicnika z vín, o nichž verše
ieho málo povídaií konkretního:

Ma' duše, iež se hříšně veselila,
v šat oblékla se smuteční,
iako poustevník v své cele zavřen
noc nerozezná ode dni. [navždy,
Čtenář neví, kde přestává básnická

pósa a kde začíná život, ale vytrvalost.
s iakou básník hraie na iedine' své
struně, vnuká mu přesvědčení, že zá
kladem ie zoe pravoa a život bvlbx
zahalen v cudných allegoriích a meta
iora'ch.

Potěšttelným zlevem iest Záien!
mlaoší generace katolické, laické i
kněžské, o křesťanskou íilosoíii. Dtt
kazem toho isou připravovaná druhá
vyhání význačných našich ÍllOSOÍiCkÝLll
praci katolických. Kolem Vánoc vyidou
ve druhém vydání spisy dra ]OSťla
Kratochvíla Záhada Boha ve íilosotii
antické: (vydáni první vyšlo v Praze
1908) a >Úvod do íilosoíie< (vyoáai
první v Olomouci 1912). Také zname
nité překlaby dra Pavla Vychodila
z íilos. aristotelovská »O básniclvzc,
»Knihyo dušic a rEthika Nikomachova-,
iež v l. vyoáni vyšly v Brně v letech
devadesátých, vyidou v nové úpravě
a přepracování nákladem Wiesne:a
v Praze. Konečně i dávno rozehraný



první bíl »Filosotíe podle zásad svatého
Tomáše Akvinského< (vyšel 1883) od
dr. ]osefa Pospíšila, vyide v nové, pře
prac0vane' formě co neidříve u Bene
diktinů v Brně. Záiem o tilosotíckou
prácí ie důkazem hlubšího nazírání
na život a vážného stuoia v mladé
naší generací. Dei Bůh, aby i iíná
Dobrá starší díla dočkala se brzo dru
hého vydání.

Výstavy starých mistrů v Praze.
Přátelé umění uspořádali v Rudollínu
výstavu starých českých mistrů, loni
obrazů Škrétových a Brandlových,
letos ie vystaven Rainer a Kupecký.
První tři representuií katolický barok
a isou klasickými svědky, že katolická
protireformace přivodila v Čechách ne
bývalý rozkvět umění, svědčí o tom
též velkolepé stavby Dienzenhotterů
a nesčetná řada náboženských malířů
moravských, z nichž zvláště vyttlkl
unoravský Rataelz laik iesníta Raab
a Sebastíni-Šebesía, rooák z Koietina,
ienž bydlel v Proslěiově. Tito Ova by
si také zasloužilí výstavy a monografie.
Protestant Knpecký byl portrétistou.
který írappantně zobrazoval podoby
modelů, ale bez charaktéru. ie'ž ieho
draperie isou mrtvé. Pouštět se do
komposicí bránilo mu asi protestantské
dtladnénazírání“ * L : __ ' ' "
Rainerovy, ienž byl velký v kompo
sicich a moderní v živých svítivých
barvách.

Přípravy k oslavám Husovým
r. 1915. V hudebním pražském listě
Smetana- zabývá se brněnský pro
íessor Hubert Doležil zní to sice
trochu paraboxně! -r přípravami na
rok 1915,ovšem přípravami ctitelů Hu
sových. V článku zaiímá nás především
střízlivost úsudku a vážněiší, vyšší a
spravedlivěiší poietí slov. Prozatím si
povšimneme střízlivosti úsudků, která

ie prot. Doležílovi pramenem různých
pochyb a obav. A pravíme hned: po
díyb a obav úplně oprávněných a odů
vooněných. Professor Doležil obává
se, aby iubileiní rok nezvrhl se unás
opětovně ien v řadu zevních okázalosti
a prázbného pompu. Rád by věděl, co
vedoucí vědecké a umělecké korpo
race kromě Husova pomníku a vydání
některých běl Husových vlastně pro
rok 1915 chystaií. Oslavy politických
stran, při nichž bude Hus ien na tolik
důležitým, že poskytuie vhodnou příle
žitost k boií proti Církvi a katolicismu,
zdá se, prot. Doležil za vhodné a národa
důstoiné neuznává. Čeká rozhooné
slovo nějaké a vážný čin od vědy a
umění a ne od politíky,nebot>polltlcká
píseň ie ohyzbná piseňc. Proto praví:
»Zdá se nátn iiž nepochybným, že se
stane příliš málo. že vše zůstane na
pouhém vněiškw. Professor llubert
Doležil rád by viděl v roku 1915 »velko
lepou příležitost k proievu národní a
především kulturní potence, k slovu,
iež bychom mohli říci celému světu-.
Tedy ne příležitost k velkým konlessnltn
štvanicitn,rozbroium, obpadutn a bratro
vražedným boium, což vše spíše národ
seslabuic, než posilule, a což vše ho
před ostatním světem zahanbuie, zne
hodnocuie a zošklivuie, místo aby po
vznášelo. Správně praví proto protes
sor Doležil: »Rok llusitv by měl zkrátka
státi se roketn neien intensívní práce
kprohloubenínazíránínaHusaačeskou
retormací v lidu samém, nýbrž také
rokem naší manítestace vuči cizině.
To pak nedá se pořídili ien odhalením
pomníku a řačou veřeiných nslavnostíc,
iež isou tak uboze stereotypní a beze
všeho obsahun ]ínými slovy řečeno:
Roku 1915 budiž dán průchod histo
rické pravdě, poněvadž pravda osvo
booí nás, a budiž vše pominulo, co
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by manifestací přeb cizinou nebylo.
A manifestací není nikby pranice, nýbrž
příznakem ubohosti, neintelligence a
nízkosti. Kdyby se pokrokový svět řídil
zásadami, které professor Doležil pro
paguie, pak milerádi odvoláme tvrzení,
že rok 1915 bude vlastně druhými Li
panami. My historické pravdy se ne
lekáme a i tehdy, kbyž snad v něčem
bude proti nám, se přeo ní skloníme.
Že i my chceme prohloublti nazírání
na Husa a českou reformaci, dokazuie
založení časopisu »Stubíe a texty k ná
boženským děiinám českým-. Na druhé
straně praculeme všemi silami k ná
boženskému uvědomění lidu našeho,
aby r. 1915 přešel mimo něi beze
stopy a bez rani (Našinec.)

Srbsko-bulharský spor přenesl
se nyní i na pole umělecké. Bulharští
sodiaři rozhodli se vystoupiti združstva
-l.ada<, které doposud spoiovaio
všechny iihoslovanske' umělce a dělilo
se na čtyry skupiny: chorvatskou,
srbskou, slovinskou a bulharskou. Bul
harští utnčlci proto z »Ladyc vystou
pili, poněvadž iihoslovanské národy
porušily v'rnost vuči Bulharsku]mění
rozpadlé 'bulharské skupiny přeide na
bulharský uměleckýspolek: Savremeno
Izkustvm. Žalostné důsledky nešťastné
bratrovražedné války!

Pomník ]ullu Zeyerovl, díloprot.
Maudra, odhalen v Chotkových sadech
16. září l9l3:

Byla to krásná a intimní slavnost,
spontanní schůzka libí, které spoiuie
steiný vkus, neurčité duševní příbu
zenství, proievuiící se společnou láskou
k iebnomu umělci a íeho dílu. Sešlo
se mnoho libí, v ieiichž buších chvěly
se obrazy a ideie mistrovy a zdálo
se nám, iako bychom viděli světlo
básníkova dila vznášeli se _xe_způsobě

iemné aury nad hlavami těch, kteří
tak často v slavnostním vytržení sklá
něli se nad spisy Zeyerovýml.

Přesně o ll. hodině dopolední zahá
iena slavnost zapěním sboru členstvem
opery Národního divadla. Pan ředitel
Bebřich Fríba pronesl pak slavnostní
řeč, ieiíž stručný obsah ie tento:

]ulius Zeyer byl básníkem svou ve
škerou bytostí. Poesie vyplnila celý
život ieho, který byl životem krásy a
snů a ienž vústil v poslední třetině
ieho života v nádherné hlubiny pro
blému náboženského. Pokud se týká
nárobnostních zápasů, cítil básník váš
nivě tíhu útisku, proti němuž se hrdá
duše ieho, naplněná nezměrnou láskou
k vlasti a vynlkaiící vzácným smyslem
pro spravedlnost, vzplrala veškerou
svou silou. Výraz tomuto svému cítění
dává Zeyer výmluvně v romanu n]an
Maria Ploiharc. Prchal před hrozným
obrazem útisku, který brtll ieho iemnou
duši, bo ciziny, kde nalézal dočasné
ho zapomnění v kráse. Krása inspi
rovala iei zde k velkolepým dílům,
iiínž se dnes obdivuieme. V cizině
sbíral i starobylé přebměty umělecké;
sbíral ie ne s vášní sběratele, ale s
vášní nadšeného milovníka krásy. Za
krásu umělecké věcí dovedl dáti po
slední groš a uskrovhovatl se pak do
kraíností. ýtaré látky a themata
zpracovával nově, s dokonalou origi—
nalitou, a dovedl iim dátl nebývale
sytý kolorit. V dramatě nesnažil sv
Zeyer nikdy přizpůsobovali se obvyk
lým vkusům; nečinil koncesní anl pu
bliku, ani bramatickým pravidlům, zů
stávaie si vžby jako básník Důsled
ným. »

Potom promluvil Fr. A. Šubrt. Z
katol. spisovatelů bylipřítomníx. Dvo
řák, opat Method Zavoral a i.

Dotiskl Václav Horák v Prostělově one !. prosince 1913. Za rebnkcl obpovlbl Vilém Vysloužil.
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PARSIFAL.

Dne 8. leona 1914 byl isem na přebstavení »Parsifala' v Nár.
bivable v Praze a připínám ktomu své úvahy a glossy, které se
bubou lebačím lišit ob iiných.

Wagnerův Parsifal ie Dramatická pohábka nebo legenba nebo
mvsterium. On sám nazval iei »Bůhnenweihfestspielc. Nechtěl,
aby byl repertoirním kusem nebo ookonce kasovním. Měl býti
posvátnou slavnostní hrou, která se měla hrát ien zbožným pout
níkům bavreuthským. Ale po 30 letech po smrti autorově propabl
i Parsifal zákonu autorskému a byl býchtivě uchvácen všeml
většími scénami. V Praze hraie se na bivable nárobnim i ně
meckém, a publikum přechází a přirovnává.

Na Parsifalu si Wagner neivíce zaklábal, přes 30 let nosil iel
pob srbcem, než iei vtělil v hotové bílo tak iako Goethe
Dlouhá léta snul svého Fausta. A zvláštní véc: Největší německý
básník a největší německý hubebnik, oba robili protestanté, ve
svých vrcholných, takřka testamentárních bflech vraceii se iako
k neivýššímu íbeálu neien k liturgii katolické, nýbrž k bogmatu
katolickému:

Goethe k ibeálu marianskému
Wagner k taiemstvi eucharistickému.

Žábný z nich nevrátil se formálně bo církve katolické, ba ne
přiiali ani celého ieiího učení, nestali se katollkv našli ien
v katolické církvi svůi ibeál.

A že se katolíky nestali, to zasabilo hlubokou ránu ieiichbílu.
Faust churaví i Parsifal churaví nebomvšleností. ibeov' m roz
vratem a kontraoikcí. Oběma schází plný život, zůstávaiísc ématý.
Neisou životem, nýbrž komeoií, parooií, travestií, nebo chcete-li:
Pohábkou neb legenbou.

]en velké slovesné umění Goethovo, ien kouzelná hubba Wag
nerova zabraňuie, že bivák se přeo mvsteriem — zbrží smíchu.
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To iest právě charakteristikou katolické církve, že nelze vyňati
z bubovy ieií ien některý kámen; aniž by se celá bubova smělci
nesřítila na hlavu. Tak neúprosně logicky stmelena iest ieií
stavba!

Pohlěónéme stručně na tabuli »Parsiíalac. Kbesi ve španělských
horách stojí bva hraby: Na hoře Montsalvatu hrač spásy, hrab

rš/tířů svatého Graalu, hrač čistoty, zbožnosti, obřikání a služby021.

Na bruhé hoře stoií hrab zhouby, služby čábelské a rozkoše
světské, v němž vlábne kouzelník Klingsor. Vieho službách stojí
bivoženka Kunory, Ahasver v ženské postavě, v níž poii se
všechny ženské vlastnosti, bobrota i zkaženost. Vtělená příroba.
Tu slouží Klingsorovi a tu zase rytiřům sv. Grálu.

Sv .Grál ie křištálová miska, z které Kristus naposleby večeřel
a kterou anbélé přinesli na Montsalvat. Čistí bílí rytíři ii zbe
chrání a isou živi nabpozemským chlebem. ]eiich večeřablem
nesou se eucharistické zpěvy. ]eiich obětník rek Amíortas, syn
Titurelův, se provinil, zhřešil proti čistotě, byl zraněn kopím Lon
ginovým, iež uloupil Klingsor. Ob té boby choří a není hoben,
aby obětoval ze sv. Grálu. ]ebnou zievilo se mu taiemné písmo
na mísce posvátné, že ozbraví, až přiibe »čistý bloub, soucitem
věboucíc.

Tento nevinný mlábenec přichází v pobobě Parsifala, ienž ne

Boznal otce a neví ani, iak se imenuie. Přestál zkoušku čistoty,byž sváběly iei k rozkoší víly v zahrabě Klingsorově i Kunbry.
l tuto svůonici obrátil, učinil z ní Magbalenu, a Klingsorův hrab
se propabl. Přichází bo svatyně Grálu, přináší zpět uloupené
kopí a v ieho rukou zaplane číše opět nabpozemským žárem,
Amfortas se uzbravuie, rytíři se koří. Parsifal vysvobobil tak sa
mého Spasitele z nečistých rukou. (Erlósung bem Erlóserl) —

Není správné, co píše ]os. Vymětal v přebmluvč ku svému
překlabu »Parsiíalac, že Wagner zbuboval své bílo na náboženství
izbaveném všeho historismu a vší vebleiší tenbence, zbaveném
přítěže kultu, bogmat, rituálu-. Pravý opak iest pravbou. Wagner
hoině použil katolické liturgie a věrouky, eucharistická zpěvy
isou téměř úplně církevní a legenba sama iest katolická, ien že
Wagnerem znetvořena.

Křesťanství učí, že pokání očistuie; Amíortas marně se kaie.
Křesťanství učí, že iebiný iest vykupitel. syn Boží; Wagner činí
vykoupení závislým na člověku bloubu Parsiíanvi. Křestanská
legenba líčí rytíře sv. Grálu iako pravověrné křestany, kteří jistě
obcovali oběti mše svaté; Wagner ie líčí iako jakousi sektu,
která má své zvláštní ceremonie.

46



]ábro a pravba tu schází — a proto místý ten boiem paroóie.
Parsifala samého líčí Wagner nemožně: V prvním ieonání při

chází iako hotový hlupáček, v oruhém už mluví iako Dr. Faust,
iako německý filosof. a má rozumu a učenosti více než všeci iiní.

[ exposice bíla ie bosti mlhavá a z celku vibět, že Wagner
být v poesii přece ien bilettantem. l v tomto bíle neleží těžiště
v textu a ibei, nýbrž v orchestru. V »Parsifaluc schází hlavně
plnokrevný katolicismus. Maně se člověk táže: Co bý býl Wagner
stvořil, kbýbý býl chtěl stvořit bílo plně katolické!

Překlao Výmětalův ie celkem bobrý, ač místý vabí nelibozvuk,
nepřesnost a opisování prostých konkretních slov. Ukázka:
Vor dem verwaisten Heiligtum
in bríjnstigem Beten lag Amíortas.
ein Rettungszeichen heiss ertlehend:
Ein sel'ger Schimmer da enttoss dem

Grabe;
ein heilig Traumgesicht
nun deutlich zu ihm spricht
durch hell crschauter Wortezeichen

»durch Mitleid wissenb
der reine Tor,
harre sein',
(len ich erkur <

Pod sirým stánkem svatyně
se vroucně modle dlel Amfortas,
o spásy znamení teskně lkaie;
svit raiské záře vtom se rozlil z Grálu

a svaté zjevení
tu zřeime k němu bí,

iak iasně zřel slov znamení zrak králů: '
:mu soucit zieví,
ie čistý bloud;
čekei na ,
ieiž určil soud:.

»Durch Mitleib wissenbc mělo by spíše znit: _nsoucitem věba,
znaie, pozná, soucitem moubrýc. Anebo zpěv hochů s výšin kupole:
Dcr Glaube lebt;
Die Taube schwebt,
desiHeilands holder Bote.

Hle, září kříž;
a poslem blíž
se holubice schvěta.

Der iiir ench íliesst, Plite itž krev,
des Weln's geniesst, ten vína z ev,
uno ni.-hmt vom lehensbrote! a iezte 1. 'áné těla

Mohlo by znít hubebněii:
Ai, víra ptá,
iež Krista zná,
se holubice snáší:
zdroi vína vám
ie k síle dán
a chléb ten k spáse vaši.

Výprava v Nár. bivaole nebyla ibeální. Pan Polák na režii tak
velké věci nestačí a p. Holzer byl by asi pooal Dekorace vhob
něiší než p. Wenig. ]ebiná rotunba býla uspokoiivá. Kbýž se na
neivětší české scéně nebovebe tingovat ani zastřelená labut, ie
to smutné. A kbýž v Klingsorově 'kvetoucít zahrabě stále pabá
se žlutých stromů listi, ie to vtip ieště smutněiší. A kbýž herci
roztahuií prstý zbvižených rukou, ie to velmi nepěkné. Pan Schiitz
naprosto zievem ani hlasem nemůže výstihnout čistého mlábenečka
Parsifala. Kunbrý pí. Horváthové býla ieště neilepší, ale úloha
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ie nablibská. Parsifal opět ukázal, že Nár. bivablo nemá sil nab
prostřebních. A znalci tvrbí, že ani orchestr p. Kovařovičův nebyl
Wagnerovský. Sbory byly obsazeny mble. Výslovnost pěvců iest
chatrná. Myslím,že i v opeře má být rozumět slovům. »Na po
čátku bylo slovo!

Nechutným je mi Wagnerův výklab slova Parsival (arabské
fal-parsi). ]á ve slově tom slyším zřetelněParabisi vallis=Parb
sival. Člověk : raiského úbolí. Byl srovnavan i snaším hloupým
Honzou (Peciválem). Koho zajímá, nech si laskavě všimne mého
libretta »Honza hrbinac. K. D. L

R. D. LUTINOV:

VER SACRUM.
VVKOUPENÍ PŘÍRODY.

Sníh pabl na vše Stromy holé.
Zpěváci na iih utekli
Na sirou zem skloněny růže. —
Vše spí a čeká. Přebpeklí.

Však slyš! Už první prorok přišel!
]e Drobný, v rouchu nevzhleoném,
na okno v pokoii mi sebl
a tiše zpívá polebnem:

Tot muška malá bzučí, bzučí,
že blízko Boží království,
kby vše si pabne bo náručí
a splyne v hymně rabostí.

Co prorok šept, to vrabci vzali
hneb bo zvučných svých zpěvánek
a potom apoštol sám přišel,
ienž řekl všechno: Skřivánek.

Ve slávě vstoupil na nebesa
a kázal iaro, slunka zář »
a všeci mu hneb uvěřili 
a nesli kvítí na oltář.

Stromy se v krásné roucho halí,
ze země mrtví vstali zas,
a celé tvorstvo vykoupené
ie štěstí, iásot, smích a ias.



RANT. HAIS:

MONOLOG KŘÍŽE.
REV. ]. s. BRožovt v DODGE, NEB., PŘlPSÁNO.

V hlubinách Věčná
a pob nebem hvězbnym,

bráha kbe mléčná
ibe prostorem bezonym

ob iitra k nocí
a ob noci k ránu

taiemnou mocí
iak maiák vžby planu.

Ramena moie
iak živé bva suky

se stopou znoie
a Kristovy muky

vzboruií času
a kuby se prostrou,

hlásaií spásu
a ben ze bne rostou.

]sem stromem živým,
neb Pravbu mám v štítě

plobem svym živím
i starce i bítě

Bolesti míru
iá rozkoší zkáiím,

ěbu a Víru
tak ve soulab spáiím.

Tisíciletí

]sem znakem slávy,
iež okovy brtí --—

ziařmené bavy
iá ob věčné smrti

vykoupil slávou
isem oběti čistě,

na mně kbyž hlavou
isi spočal, ó Kríste!

Proto též spása
se s iménem mym poií,

pravbu že hlásá
mé rameno bvoií

ob věků po věk,
kam bostoupne noha,

na mně že člověk
se povýšil v Boha . . .

»Paluba chytác ——
to trůny se boří.

libstvo se zmítá
jak v příboii moří

rabosti, žalem
a slasti a bolem

v chaosu stálém
vše mihá se kolem.

se ve Věčnu ztrácí,
světy kol letí

iak báieční ptáci __„
iim v cestu nocí

a ob noci k ránu
taiemnou mocí

iá na věky planu!

V Crook. Colo.. v prosinci 1913.



Z KNIHY ]ACINTA VERDAGUERA:

EUCHARISTIE.
z KATALODŠTINYPŘELOŽlL s. BOUŠKA.'

1. PÍSEN EUCHARlSTlCKÁ.

Ve čtvrtek Syn Panny

slroiil ml hostinu.
Srdce andělské,
kvěle iasmínu!

Stůl má běloskvoucí
vzácnou lkanlnu,
na něm chléb se bělá.
leží při vínu.

Srdce andělské,
kvěíe iasmínu!

Chléb má z pšenkv boží
chut hostilnu,
nesel il ni nežal
kůr Seraílnů.

Srdce andělské,
kvěle iasmínu!

Fecit coenam magnam.
Učinil hostinu vellkou. —

]á nvla isem a mdlela,
tvář přikláněla k Miláčkovl k zeml,
vše přestalo, mě opuslila zcela,
má starost prchla s čela,
zapomenuta mezí liliiemi.

Sv. ]an od Kříže (Temná noc buše).

Svalý Duch ii zasel
Panněd
Církev sklízela ii
svěla pro vinu.

Srdce anbělské,
kvěíe iasmínu!

Víno v Engaddi má
svoil olčinu,
kalich, rvzí zlato,
pro mou hoslinu.

Srdce anbělské,
kvěle iasmínu!

Zpil iá isem se sladce
pro tu příčinu,
tak že vraceie se,
dům svůi pominu.

Srdce andělské,
kvěíe iasmínu!

Zití mě, má ceslo!

K ní se Eřlvlnu,veď mě svému domu,
žít chcl, nezhynu!

Srdce andělské,
kvěle iasmínu!

'Ukázka z knihy, která wide za měsíc nákladem »Archvc.
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2. SVATA MAGDALENA DE PAZZl.

V Pazzi něžná květinka,
spíš ie bosud poupě malé,
přiimout Pána ]ežíše

který pro nás sstoupil snebe—
Pro ni nesestupuie,
tř ba touhou mučí sebe!
» ekei ienomlc řekli ií,
Magdaleny ie to hoře,
čeká, ale co tu slz,
iako poupě v ranní zoře!

K hostině když nesmí iit,
přidruží se ku své matce,

tulí se khní víc a víc,za šatcchyttá se, dí sladce:
>Dnnes má přiimout ]ežíše
milovaná matka moie,

vodičkou se napoií
z neisladšího toho zdroje,

tery' sebm vůní má,
iimlž buše balsamuie.
Z ieho srbce přeidou v ni,
z těla ieho v tělo ieií,
a z ní do mne, uhasí
žízeň mou a v mě se leií.

]eií sukně chytne se,
když se obě domů vrátí,
celý ben ii sleduie,
do ucha il šeptá: »Máti,
mamičko má, bovol mi,

posad si mě naIpkoalena,polož hlavun

kde ted Láska uíbiydlena,svátostnému ]ežíš
chci říc něco, přitulena.:

3. ŽEBŘÍK.

Neisvětěiší Svátosti
onen žebřík podobá se.
dávný žebřík ]akobův,
ktery' mizí v nebes iase,
po němž vzhůru andělé
stoupali, šli dolů zase.
Dnes to nejsou andělé,
]ežlš sám to ve své kráse.

Stoupa s lidstva prosbsami.
Oatcci pobá, za nás pros

kLe nechá sprchnoutlrůp |emi lásky rosy.
Vzhůru stoupá kadidlo,
dolů pabá sladká manna,
kadiblo ibe ze srdcí,
které s ním idou před trůn Pána,
za Mlláčkem letí tam,
orlí křídla isou iim dána.

S t-ebou li kbys k\;šsstoupím,]ežíšl, ty žebř
s tebou-lí kdys vystoupím,
zůstanu tam navžby, šťastný!

Přeštastné to stoupání,
štastněiši tam prodlévání!
slabko iít a přiiít tam,
cesto beze řirovnáníl
ó řeslabk »sem a tam-,
pří iv odliv milování!
Zebříku ty svátostný,
žehnán bud, ltdo zveb'
příčle tvé isou zlattisté,
stříbrné isou tvoie hrázky.
Požehnán bud tisíckrát
denní žebříku mé Lásky,
po němž ona sstoupá sem,
duše má ide v nebes svazky!

tě v plánl

S tebou- li kdyskvš'stoupím.]ežíši, ty žeb ři sny,
s tebou- li kdys vystoupím
zůstanu tam navždy, štastn I
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4. ZA MŘíŽí.

Můi soucit takou trýzní iest,
když vidím vězněm Boha svého.
že zmírám, iežto neumírám.

Sv. Terezie.

]ako opuštěné ptáče
vězněm v kleci zlatisté,
tak tě vidím, neiináče,
vězni vlastní lásky tvé!

Ve vězení to tak krásně
rač mě k sobě vzíti ien,
zavři bvířka at svět zhasne,
abych nemoh vyiít veen!

Tvoii tíhu světa strastí
chtěl bych s tebou sbíleti,
okovy tvé kruté střásti,
ulevit iich obietí.

Běba! této společnosti
s tebou isem tak nehoden
zoa-li bláto zlato hostí,
spolu žliou noc i den?

Srbce mé ie začazené,
a tys labuť. pably' sníh,

na stolici Erevznešenéusednout y mohl hřích?

Zulíbám ty schody svaté,
ať to trůn či vězení,
opláěu své viny klaté,
stoiítn u bran ostění

Trubadúr Eucharistie,
veldu v zlaté klenby chrám.
zpívám teskné melodie.
zlaté struny probírám.



KAPITOLKV Z ČESKÉ REFORMACE [.
svop A OKLAMÁNÍ.

(VÝZNAMNÝ LÍSTEK z ČESKÝCH DĚ)lN.)

R. 1650 uveřeinil ]. A. Komenský v Lešně svou závěf, obkaz
nárobu českému. Marně plazil se u nohou protestanta Švéba
z Oxenstierny, aby bo míru westfálského r. 1648 byla oiata též
pobmínka, že Bratrská církev smí se vrátit čo vlasti. véoa oo
vrátil se v nemilosti, a Komenský poslebni biskup ]ebnoty, který
tak blouho pracoval ve službách Švébových a cizích vůbec, viběl
konec ]ebnoty a v pláči přebkláóá ieií testament, ieií kšaft.

V tomto Kšaftě píše:
»Zhřešilit isou i nyní prvorození moii, strážní mezi vámi sva

tyně mé, vnesše aneb vnésti bopustivše bo stánku ]ebnoty oheň
cizí, oheň světské moubrosti. oheň tělesných marnosti, oheň pýchy,
nábhernosti, šperků, svévůle, buiuosti, lakomství a lhosteinosti
ato. A protož ai, zemřeli a mrou přeb obličeiem vaším pro hříchy

svá; gl; vy plačte, nebo rána tato ibe na vás i na potomky vaše.“e:
»Nynl na to přišlo, že ani sebe, ani kněží svých, ani Iibu

v řa'bu bržeti neumíte, ba ani těch mlabých svých, s nimiž abyste
sami práce neměli, posílali iste (a ieště posíláte) 00 škol cizich,
aby vám ie vypulérovali. A ti co než Divočinu ;] v obyčeiích cizost,
v kroiích potvorství, v mozku mubrlantství a iiné vše iinak, než
Kristova a přeóků milých sprostnost vylilebávala, s sebou při
nášeiíce, bělaii iak bělaií, až všecko z pitvoóu svého vypuchlo
a k sobě pobuby málo co má. Obkubž i lió a posluchači a pa
tronové větším bilem plani a chlaonou a z nemalé částky větrem
lebaiakéhos pokušení iako stromové pravých kořenu prázoni se
vyvraceii, tak že s vámi vše pomalu umblévá a pa'óem hrozi.
Upamatuitež se teby, synové, Dříve než i vás také pobvrátí Pán,
a skutečnou nápravou a ve všem bobrém obnovou přebeiběte
hněv ieho, aby nepohnul i vašimi svícny 5 místa ieiich.:

Na to rabí Komenský zbylým kazatelům své církve: »Služte
Kristu, kbe můžete, v církvi kterékoli cvanielické, kteráž by služby
vaše žábala; ien však na to pamatuite, abyste v sprostnosti mé,
v níž isem vás zplobila a k ní vebla, sebe ostříhaiíc, prostřebni
přímou cestou kráčeli, ieoněm proti oruhým nepochlebovali a ku
potvrzování pobešlěho mezi nimi různěni užívati se nebali, ale
raběii lásku, svornost a všecko společné bobré v církvi, v libu
pak sobě svěřeném ien víru v Krista čistou a pobožnost horlivou
a naběii slabkého buboucího věka vzbělávati a tím skutečně,
obkubž iste pošli, osvěbčovati hleběli.:
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Komenský bouial ve sloučení protestantských církví, proto va
roval přeb rozněcováním svárů, ale bohužel sám v tomtéž Kšaítu
něco bále ostře broií proti církvi katolické, kterou nazývá matkou
]ebnotý, a kritisuie církve evangelické, bílo Husovo, Lutherovo
a Kalvínovo.

Zaiímava iest kritika lutheránství:
»Tv, ]ebnoto německá, býlas mou neimileiší sestrou, kterouž

mi neiprve, kbvž isem v samotnosti své se ohlíbala, ku potěšení
zbubil Pán a kterouž isem iá srbečně milovala, A KOLIV TU
KE MN LÁSKA PRO MOU SPROSTNOST BRZO VVCHLADLA.
Co isem neimileišího za klenot obe Pána svého sobě obevzbaného
měla, toho isem tobě hneb ob počátku pobávati nepominula,tím
se s tebou sběliti žábostiva isouc; aniž vinšovati přestávám, abých
i umíraiíc tobě prospěti mohla, a čehot neivíc,k tvému bobrému
vinšuii, za běbictví tobě obkazuii: DU VlC, než ho máš, a
kázně spořábaněiší a lepšího rozumu při artikuli o ospraveblnění.
(Tebv bogmatický spor. Pozn. pis.), bez tak hanebného užívání,
iakéž se při synech tvých rozmohlo. Dobře začal ten (Luther),
iehož tobě za vůbce tvého z mrákot vývebení bal Pán; ale ne
bobře Dobrou při vebli, kteříž na místo ieho přišli. ]eho práce
po všecken téměř života čas býla BOŘlTl BABVLON;aniž iinak
býti mohlo. nebot nemohlo bílo libského stavění strpíno býti na
tom místě, kbež se počínalo Neivýššího město ukazovati. (4. Ezbr.
10, 54). Ale kbýž k STAVĚNÍ SlONA přiiiti se mělo, a ieho ob
práce k obpočinutí povolal Pán, pomocníci,maiící stavěti, nechali
tak, a bržíce se toho toliko, co on uoělal a pokubž ubělal, kořist
sobě založili v zbořeninách bvbleti. Nebo aniž téměř co jiného
máte, kromě co on 2 papežstva neoobořil a že státi může soubil;
to paláce vaše, v tom triumiuiete. Co iiní, že vvbořeno býti ieště
musí, soubili a soubí, ani toho bobořovati, ani o tom slýšeti
nechcete, nerci-li abv k vystavění krásného řábu celé církve a

založení ho na gruntu iebnomýslnosti a vzóělání mu hrabbxkázně a vvzčvižení bran a zavěšení k nim vrat a závor a zámk
s klíči Kristovými přistoupeno bylo, nýbrž počavše buchem, ko
náte tělem, iako onino iinak horliví Galatští (cap. 3, 3). ačkoli
naopak. Oni počavše křesťanství své vírou, končiti chtěli skutky
zákona; vý počavše vírou živou, bokonáváte vírou mrtvou, iakáž
bez skutků iest. ó přátelé moii, iá (]eónota Bratrská), v kázni
Boha silného postavena isoucí, učím vás (]ob, 27, 11) a vinšult,
abyste porozuměli, že známost Krista bez náslebování Krista a
těšení se evanielium bez ostříhání zákona láský, na kteréž ibe
evanielium, nic není, než evanielium zlé užívání a iistý (ačkoli
k prvnímu onomu v papežstvu obporný) such a oklamáníf —

Tot právě tragika života Komenského, že on, fanatický hlasatel
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LASKV, na smrt NENÁVIDEL církev římskou, ieií příslušníky
a hlavy, českého krále ato. A on. který hlebal čistou víru a ob
suzoval pověry katolické, sám bal se sváběti falešnými proroky
a blouznivci a věřil nesmyslům!

Krásné iablko s červeni. Velikán s malicherností a hašteřivostí
sektáře. Přebobraz krajana svého Masaryka.

Neštastné plémě Husovo.
ó iak hlubokou basi pro vysoký vzrůst mohl mít pob sebou

tento veliký člověk, kbyby místo marného mubrlantství a pole
misování byl mohl říci:

'grebo in unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam!
Ze to říci nemohl, nebylo ovšem jenom ieho osobní vinou.

A nám katolíkům zůstává i iako velký Čech i iako velký KŘE
STANSKV paebagog bližším než mnohým, kteří ieho iméno mají
stále na jazyku.

SRDCE.

Za mříží bvou tří žeber
Iká vězeň uzamčen,
a slyš, iak tluče stále
o pomoc v noc i ben.

O pust mne, žalářníku,
ó pust mne z těsných stěn,
iá tluku, tluku otevř
a k hvězčám pust mě ven!

Až ieónou tlukot zmlkne
a žalář klesne v rum,
tu přiibou hleoat vězně,
ienž prchl k nebesům.

K D. LUTlNOV.
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PAUL CLAUDEL: svÉcení DNE SEDa
MEHO. PíšE F. ODVALIL.

lll. (Pokračování)

Sál v paláci. Dvořané se sešli k rabě. Město obklíčeno vzbou
řencia pabne co nevibět. Užbyt cely nárob le zmítán neubržitelnym
hnutím iak v chvíli útěku, kbyž velky llo prolomí břehy. První
kníže si činí výčitky, že nebovebl zabránit zlu a prince ochránit.
Prmc toho nepřipouští. Sám na se žaluie, na nehobnost a slabost
svou. let na to vlabař, by zlo obvracel a nebokáže-li toho, paoá
právem. Krásným! slovy obprošuie nárob. ]et neihorším, že není
žezla zbe, lež stary' císař přes step bonesl ze země zápabu. ]ef
k tomu břevu osub Dynastie připoután Však praví bái, že pře
sunutím věků, iak strom bomněle mrtvy zas se zelená, tak břevo
to že větve vyrazí a geniové nebes iak ptáci přilétnou ie spatřit.
Volaií toužně zmizelého císaře. Je pro ně připraveno vše, | šaty
císařske | maska zlatá, v oblehlé části paláce, kče vstup |e
k svatyní. A císař vchází v zbobě své a v rukou nese žezlo,
ktere pobobu má kříže

v_HIedřevo královské!
0 předkové! synu, národe!
]á nezklamal vás! ]ak stary' onen Poutník hůl do ruky iá vzal,
a nyní zhloubi země zas ii vynáším, hůl hledání a vlády,
oporu císaře, světa míru, váhu moudrosti a moci. Hle!

PRlNC: Proroctví vyplněno! Kmen větve vyrazil!
o, značka desítky, tvar křiže-člověka !
]ak člověk, ienž se probouzí, iak mlablk, který měří Svět.
iak potápěč ienž ke Dnu sestoupil a vyplave pažema vzpiatýma,
tak vznešený znak rozpíná na obě strany ramena.

CÍSAŘ Vizte všichni! Hle, co přináším! V mych rukách královské a spasne'
znamení.

llle, průsek vznešený, v němž nebesa se zemí spiata člověkem.
Hle, soud mezi pravici a levítí, výše a hloubí rozluka!
Hle. věnování, oběť!
Hle, svatý střed, centrum, zkad čtyřl vyrážejí dřeva zároveň, hle ne

vyslovn o
PRINC: My pozdravuiem tebe, Křižonošil
CÍSAŘ: - Mne slyšte, kter přichází tam s druhé strany všeho;

]á prohlašuii, žehaSprave lnost Spravedlivá iest, exaktní iako tíž a bezvabná iakv a.
Buď zdráv. ty znaku radosti, ty znaku bolu
Kdo poznal bolest tv0u, ien ten může tvou přllat radost.
Na druhé straně života ie zieven — __

Však kolem slyšet hluk hněvivych obléhatelů. Dřív nez ||ch
půibe císař utišit svou zvěstí spásonosnou, snímá zlatou masku
a pob ní se obieví obličei spustošeny malomocenstvím. Užasle ach!
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„Tak otec vstupuiíclínmezi své, nebude poznán: iíž nenazýveite mnene m ani
]ak ohořelé dřevo kouřící a ieště hořící, vám svěbčím
o ohni, do něhož vstoupil isem; a tělo mé iak dřevo svým se kryie

pe em
Vám nesu svěbectví. Těm očím, které zřely temnoty, iiž nelze spatřit

světla vašeho.
Však znamení iá nesu v rukách svých a sám isem znamením.
Mne veďte na hradbu —

Recitator líčí úspěch císařův. ]ak přeb přívalem vob ustoupí
vzbouřenc1, na kolena se vrhá lib a paží les se zbviha k císaři,
ienž s vycházelícím sluncem hlásá svou zvěst.

»Obracím se k východu, obracím se k západu.
Dvoií dech cítím na tváři, dech moře a dech země.

Svěží a čtstý ieden, tam s nebe propastného, skde hloubka panenskýchvobbsvé rozprostírá záhyby valící se věčno
A s druhé strany vítr ibe, obtěžkán paríumy a $ttlýmy,vůní poli a stromů

a slačkých vod a národů a zvířat, na tváři moií vánek živici.
Když odvívám lei, iak bych cítil pob prsty svymi měkkou lidskon tvář.
ak buvol, který přestal pít, mrak černý tlamu crčící o plece horstva opírá.
řítomné bydlo člověka nesmrtelného, žehnám tí! Zástupe mužů, žen

a děti, mír!
Místo, iež naše isi, ty dlo nepřestupné, existence přítomna," pozbrav!

slavnosnosti života! ];nemám očí iiž, má tíha sama však se stala pře
iemným mým smyslem; silou v rovnováze vesmír držící iá stoilm tu.

Zbe le to právě kde neopravitelnou zkoušku iest nám podstoupit,
k níž nekonečně nebe dívá se. a slunce nad námi,
a pod našima nohama nepromlčltelný trest
Bud zdráva, sinl svatá světa chráme, v němž bloudí člověk, kněz. ielž

stihlo zapomen
() bohatství co mám! ]á slepý jsem a vidíntn
Co mluvím však o vldění vždyt všecky smysly me' isou iediný ien

smysl, spolu s chápáním;
tot mohutný ie orgán kontemplace v extasi.
“jak člověk, který v čistém a lasném iitru pozoruie zem,
! kvítek rozltšuie od kvítka, i dálku proniká a prostor oblímá,
a iako v nocí s mořem ve vichru l hlas ie slyšet děcka plačící

tak nduch můi nad ostrým věcí malých postřehem se nese k vztahům

a 031epylčinrio!stoupá k přičlněa vznáší se iak v živlu plamenném, ó extase,
A hle, pak náhle zastaven, iiž nepoznává víc než praprvotný hluk, pra

menů vření, trýskáni věčnýcvh
Ze spánku vezměte si podobenstvví.o

Kbo čupřenýesvůl drží zrak, ten napřed ztrácí formy, barvy pak a poslězo l 2
pak přestává í sluch postřehovat a vnimat,
pak odumírá čich a hasne pak i hn
a zůstane ien chut <chutnání Boha, moudrost, která plní ústa i duší

medem a vodou.
Vše Dobro iest.
Zlo ve světě ien otrok, který vodu čerpá; Spravedlnost drží vše a ml

losrdenství vše obrozuie.
]á mluvit chtěl a eihle »—nemám ilž co říci-.
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Však hb chce slyšet, proč ie sužován a iaká obpomoc. Po
balším obřabném úvobu císař prohlašuie:

»Kdo ií, i zemře.
A iako zem, iež tělu prvky dala, zas odnímá mu ie, kbyž umírirá
tak,Iakotná,| na duši si právo činí,poněvadž ! ieiím přispěnímse živá udržuie
Však nemohouc ii přizpůsobit, ii vězní jako insolventnl dlužníci.
Však slyšte dál a sami odpovězt
Když pro pána kbo poklad obdržel a vězně mu ho odevzbá,

kam požadavky pak0sle odnášeií, ku služebníku či pánovi?PRINC: Ovšem že kp

CÍSAŘ: ]aek]eden, ienž ieovšeho Pán.knás stvořil, tak i věno bal a ůběl. —
On adoménu nám vyhradil a člověka v ní učinil svým zástupcem.
Však upřeme--Ii iemu úctu otcovství, na's pohltí zem ve svůi klín.

PRINC: Co tedy máme učinit?
CÍSA Šest dní at člověk pracuie, otvírá zemi tvrdou a v ní svádí

živoucí vody nebe blahodárného,
však sedmy' den ho nenaidiž v té práci otrocké!
At umyty a v novém šatě stane na zemi
iak knez u obětního oltáře.
A iako v horkém letě oblak ide od konce nebes
k druhému a osvěžuiící na pláně vrhá stín,
tak Páně stín i k vám se přriížb
a mrtví s čémony ruky na pokrm vám nevloží.

PRINC: Tak tedy vše ie nutno činit obětí i sama sebe? Však, otče, zvíme te'ž,
že obět přiiata?

CÍSAŘ: Dobře ist postřehl. Mezi sluhou a pánem dar každy' přebpoklábá
zadostčinění.

Však po přestupku prvotním kde přiiatelné smíření? Kde zásluha ie
o čti a vážnost obětníka?

]a', toho světa král, jsem vyplaníl svůi úkol.A vy-li učiníte co iá zvěst
PAK SLÁVA VlSE PŘHDEvaZEZÁPADU HOR,

AAsmgw T_AlEmSTVÍ PAK ZIŠEUDEZlEVE NO,
AOB T DÚSTOlNÁ PAK STAnngnfEN MEZI VÁMI.vAs vopv ZAPLAVÍ A ]AKO Rv
ZE SPODU VOD VÁS UVDÁ ]INÉ ZROZTÉNÍ.. _ . ,

Po takové velké zvěsti začíná se císař loučit M rně |e| zčržun
Náleží smrti. Vhobno- Ii, by malomocny vlábnul ÍŠI střebu?

]sem člověk ien a míra má ie délka roztaženych paž.
Vté říši nesmírné zda mohu skláněie se v myriady ltdí,

ivemíchat tak, iak rolník v llsce míchá ča'l1by lístku každému se dostalo blahobárné o slunka ?
Mé uši, uši člověka, zda rozliši vždy pravdu ode lži?

e vidím něco dobrého, zda stačí, bych to konat chtěl?
Bojím se změnit to, co iest. A zdržuiete-li mne u sebe, hle isem muž,

ienž neví iiž co Dělat..
Chce ustoupit a v ústraní složit trosky těla svého. Syna na

pomíná, by nenechal své sróce obloubit krmí ani ženou, by
ztlumil srbce, by věběl vžby, co se běie v říši, 'ak bisk čistého
kovu rozchvěie i pabaiící list Nastává obřabn oblékání. Císař
apostrofuie iebnotlivé kusy oběvu, í bílé střevíce, iak mlha ranní,
iež značí neposkvrněnou vznešenost suveréna.
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)A ty, 6 šate slavný. Mrtví červi v kokonech připravili látku, z níž
isi stkán.

]e mrtvým předkům přirovnati lze, iiž moudrosti a pílí svou napřebli nit
nepřemožitelne'ho císařs

A iá isem iako rolníkc;“kterýv zadusí ty červy ve své pekárně, než provrtaií a zkazí
Vždyf iá isem mrtvýchn ničitel, iá uzavřel za nimi bránu. —
Tvá barva, šate, barvou těla země iest a císař ien, syn modrých nebes,

obléci ii smí.
A pestrost tvoiich výšivek znamená plobů rozličnost, a kresby tvoiich

linií taiemství želvy věšteckké:
drak na mých prsou sídlící, pták Fang na moiich ramenou.

Svou tvář i“ruce nořím v látku tvou a dotek těla malomocného iíneposkvr
O šate, šíře tvoií bohatost ie množstvím lidu meeho
neb čím ie iiným kníže oblečen od hlavy k patě, nežli šuměním národa. <

A císař obchází, ien zanechává žezlo taiemné. Jak slepec tápá,
ale vznáší se k Horám A recitator líčí onen lečtvý útulek míru,
ieiž Velké Hory iako klenot na své šíii chovaií, koe mezi stromy,
iak luna zrcaolící se mezi lotosy, ten svatý obvob s hrabbou
kamennou a ovoií střechou z_pre|zů zlatých. A z hloubi toho
úbolí zvuk slyšet zvonů mystických, a slovo plne štěstí, melan—
cholie, neznámý kult, k němuž nevolá bonz;splynutí s Absolutnem,
mystické poznání a blaho těch, kteří |sou hostmi Bytosti
neivyšší.

»A jak vysoké pohoří ta vodstva sbírá, iež žlví divoký krai,
tak strašný lidský rob ien žiie dobrodinlm ieilch přímluvy.c

A nový císař v šatě pontifikálním pronáší řeč blků a chvály.
Několik míst:

»Bud zdráva, modrá propasti, iá hranicí tě zovu, kraiem přechobu
mezi tím co místo a co není místem, mezi tím co čas a co není čas.

]akl nádoba, jak dmychadlo svou exlstule prázdnou proslorou a iakolouunt
iak kolaa střeb, kde mečíky se sbihail, kol něhož Iiolo obíhá, sám

prázbnýle'
tak všecky veěclustaveny z tvoii prázdnot y.
A i_akostromy lesa, horstva, obloha se zrcadlí ve lilldu jezera
a sice tak, že vody ieho nevldíš,
tak také svět zelený, modravý —-
v tom odráží se barev reilexem
co za tím prázdnem září v nevldltelnu
A co je úkol vznešený císaře Střebu nedotknutelného,
než mezi Vibitelným a Neviditeln' m udržovat harmonii věčnou
a naslouchat na obě strany, by n c neušlo?
Já v chrámu spatřil váhu kdys, na každém konci lampu maiící,
: nichž iebna Druhou odvažovala svůi plam.
Tak také slunce zářivě a země celá, oděná do plamene svých barev - 
a hořlcí svou úrodou se vyvažuií navzáiem.
A slunce spolu se zemí na iednu mískuv ržené
bez pochyby na bruhé straně prázdna protiváhu má.
Však moie vláda nesahá na slunce ani na úrodu země.
]á říbím bázní vůli lldí ien,



by každý vyplnil s přesností svoii hodinu
a Věčnosti tak připravena byla správná časů míra
Mou slyšte modlitbu! Vy sestupuile nebesa, iak hoiné vody na iaře
na připravené ryžoviště stoupaií,
at rovnováha docílena iest, a zatím co vy sstupuiete k nám,
my vzneseme se k vám a k mrtvym nesestoupíme.

A recitator stříbavě s žehnáním a prosbami císaře líčí krásu
země a práce libské, sklon večera, kby po všech cestách slámy
nastláno a nahé běti pobíhatí lako šebe myšky, a slunce zapabá
a příliv přichází, a bleby olei hoří na vobach A nač stín, pláně
kryiící, se vynořují zlehka hory, a okral světly bělí nebesaa zem.
Vše stmíva se, pár bílých volavek ku hnízbu letí nízko vzbuchem
setmělym, a bole pob nesmírným naspem hor na hlabtně se
kmttne světelko»C SA Nasycení, iak pokrmem, ukoiení, iak muže s ženou splynutí;

a plodnosst,ttako matka nesoucí na obou loktech syna s dceruškou kuprsu při
RECl ATOR: Vše stmivá se. I ve mně nasycením touham ře
CÍSA :Mír lidu v požehnání vob! Mír Boha dílku v účasti eplamenelc

(Pokračování)

FRANTIŠEK DOHNAL:

BEZ NADPISU.

Hleb, to tvá kletba: llneb iak Vulkán vzplaneš
a k činům obhoólán v boi vzóorně staneš
a tisíc plánů., tisíc myšlének
ti šlehá hlavou, buší bouří vztek,
kbyž křivb těch sterych bez konce zříš řaóu.
V té chvíli zóá se ti. že Samsona máš sílu:
tak iak on chytit sloup a napiat v páži žílu
a zatřást vším a zbořit bo záklabu!
Však náhle zas sklán náhlou iakous ranou
jak pobtat pabáš, zakřiknut ibeš stranou

a zase v ráz,
iak rychle vzplanul's, rychle chlabneš zas . . .

Hleó, to tvá ktetba, půvob neúspěchů.
Zbe třeba rozhobnout a iebno volit v spěchu:
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Bud vůbec nezačít, kbvž buše tvá se boií,
neb začneš-li, pak vvtrvei též v boii!

Nuž iestli v páži cítíš sílu,
pak měi se k bílu,
pak vzchop se k činu

a bii a bii, kbe naibeš vinu.
V prach zbeptei vše, co pobvob, lež a klam,
v prach zbeptei vše: i moblv i ii_ch chrám,
pryč s těmi se všemi, iimž byl isi ienom k hrám
a strhni masku všem a bez masky bud sám
a hrbý, nezbolný ibi vzhůru k výšinám;
ibi v říši Svoboov, ibi v bílý Slunce chrám! .

]ak, váháš zas? Pak zanech ien
svůi velký sen!

Nemáš sílv boiít k cíli!
Marně ien tvůi rozum šílí,
marně ien tvé sróce kvílí —
není síly, není síly!
Ubii vše, kbvž není síly!
Ubii rozum, který šílí,
ubii srbce, které kvllí —
ubii vše, kbvž není síly;
a pak pevně zatkni ret,
af ho víc už neslyšet
steskem ani pozachvět,
a pak stranou v koutku kbes

iak věrný pes
se tiše skrč
a mlč a mlč! . ..

A iestli znovu šlehne bič,
necht iak chce bolí, nezakřič
a s klibem stoika bál se hrbatrpatrpl...
]en iebno, pro Bůh, nečiň bále,
ien iebno aspoň říc si bei:
tu ruku, iež tě biie stále,
tu aspoň nelíbei! . . .
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Vypsání ceny.
vypisuie cenu 20 K na neilepší sonet

Redakce »Archyc

o ]ar Vrchlickém. Sonet může obsa
hovat ieho charakteristický profil, vý
razný příběh ze života nebo pod. Po
roiu sestaví Družina literární a umě
lecká. neilepší práce budou uveřeiněny
souborně v »Aršec.

Družina literární a umělecká.
Přípravný výbor shodl se na tomto
názvu 12. února 1914 v Olomouci.
Návrh stanov podal F. H. Bukovec,
zredigovali Lutinov, Řehulka, Vyhlídal,
Zamykal. Usneseno, aby při Družině
byl ustaven i oóbor pro výtvarné,
zvláště církevní umění. Stanovy zadá
ny k úřednímu schválení pro celou
říši. Přihlášky do Družiny přiiímá za
tím red. »Evy- Lad. Zamykal v Olo
mouci. Pob íirmou Družiny vydala
-Eva4 knihu hanáckých humoresek
]ana Vyhlídala: »Znáš onen krai, kde
hanácké palmy kvetou?c (K l'50). Při—
pravuie se drama od Gab. Ronaia a
sbírka satir a epigramů : >Šlehy a něhy>
od K. D. Lutiuova a i. Doporučuieme
první organisaci katol. spisovatelů a
umělců přízni čtenářů a Mecenášů.

Abam Chlumecký, šedesátník.
Tiše, neslyšitelně oslavil 7. lebna své
šedesátiny spisovatel AdamChlumecký,
vlastním iménem Fr. Kužela. Narodil
se 7. ledna 1854 v Roketnici u Pře
rova, studoval bohosloví v Olomouci
a nyní ie farářem ve Skrbeni. Vydal
Apokalypsi otroků, Epos o hloupém
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]anu, Romance o reidech čertových,
Zvony večerní, Evangelium svoboby,
Historické povidky atd. ]eho »Andělé
pyšní: přeloženygbylydo italštiny prot.
Giovanni Trinkem v Miláně a do něm
činy Cr. Frankem. V moravské >Nivě<
vyšel ieho román Adam a Eva, v rno
vém Životě: velmi krásná »Noc sva
toianskác, v »Novém Obzoruz histo
rické obrazy >Štěpán z Pálče, Rodina
Skochova: kromě iiných četných prací
ve »Vlastia, »Našincic, »Hlasm atd.
Biblickým slohem psaná epopei, vy
broušeným veršem uhlazená romance,
historická povídka zbarvená řeči 2 15.
stol., to vše vyšlo 2 péra iednoho o
rigineiního autora. Není pravda, že
Adam Chlumecký ie drsný samouk.
Naopak, invence ieho ie tak bohatá
a řeč ieho Iidovýmíúslovími, příklady,
obraty svérázná, že mnohý autor ce
nou poctěný našel by tu mistra. Zieho
iazykového bohatství budou íílologové
hoině těžit. Spísovateli Adamu Chlu
meckěmu třeba opozděně, přece u
přímně blahopřeieme!

Pašile Církve. V elegantní úpravě
vydala Vaňkova »Kazatelna< v Pelhři
mově cyklus postních řečinašeho spo
lupracovníka P. V. Bělohlávka,0. Crna,
faráře v Živohoští v Čechách. Spiso
vatel řadí nevtíravě vedle utrpení Kri
st0va utrpení Církve a otvírá časové
výhledy. Ušlechtilé toto dílo nemělo by
scházet v knihovně katolického intel
ligenta. (I K.)



Claudelovo „Zvěstování Panny
marie“ bylo provedeno na Nárobním
divadle v Praze. Kritik Kodíček v
»Přehleduc píše, že dílo má vzácné
literární kvality, ale schází prý mu
dramatická organičnost, přiliš tu zasa
huie zázrak. ]e to ovšem pro drama
deus ex machina, ale Claudelova hra
chce býti více mysteriem než drama
tem. K provedení náboženských my
sterií ovšem není vyškolen ensemble
Národního divadla, tak ieště Masse
netův >Keiklíř matky boží: se může
zdařiti. Pro posvátné hry, ieiichž po
třeba se počíná i v Praze pociťovat,
měla by se zřídit zvláštní scena se
zvláštním herectvem, a la Horní Am
mergava. Kdyby katolíci pražští měli
odvahu a velkého ducha, mohli by ta
kovou scénu stvořit v budoucím Kat.
dome. Sál na Strahově přece ien
nestaci. Oživle Calderona ;] Vegu
a nestavéite ien klna, Lucerny a Al
halnbry!

Al. Svolslk: Japonsko a ieho
lld. (V komisi O. Pyšveice .: u autora,
Praha II, 80). AI. Svolslk se svými
lehkými světelnými přebnáškami, při
nichž hlavní věcí byl obraz a líčení
poměrů zcela vebleiší, byl považován
za globetrottera, světoběžníka, který
jen letmo prochází se cizinou, aniž by
ií chápal a zkoumal. Ale to bylo ien
zdání: Obiemná kniha o Japonsku,
obsahuiíci 560 stran textu a 220 obrazů,
poučuie o tom. že autorovl ie cesto
vání vážným úkolem a pro vlast velmi
užitečnou zábavou. Cestovatel líčí ]a
ponsko se všech stran, ieho minulost
i ieho aspirace, ieho bůležltost l ieho
slabiny, a pobává poučení formou tak
půvabnou a záživnou, že cizí větší ná
rodové sotva malí dílo tak zaokrou
hlené a chutné a budou lákánl, aby si
-dílo kaplana Svoisíka přeložili.

0 amerických Češích píše nám
básník íarář P. ]. Štěp. Brož z Dobge:
»Amerika iest příliš praktická. Poesie
drsná. Všude zimničnó vzrušení. jsme
in statu iiendi __ a až se ustálíme,
nebube po Češích na vypnulinách Zá
padu ani potuchy. Oddálení tohoto
osudu, který mi srdce láme, leží v ru
kách českých kněží. Naše národní
práce iest podobná prácí lcnčži bu
ditelů. ]enom že to naše buděni se
stává narkosou, po níž přiiče collaps
a krátká agonie.: (Viz báseň AZa
sto let)

Dr. MILHýsek píše v Mor.-slezské
Revui o současných literárních pon—.::—
rech moravských. Z ieho stati cituie
me: »Poznáme, že na Moravě ie hoiné
literatury, ale málo skutečného umění;
že se na Moravě literárně snad timti
pracuie, ale bezmyšlenkovitě .l ht'í'
velkých vášní; že tu není žádného
slovesného ideálu, žádných intensívné
citěných a přesné vytčenýclt cílu. že
tu téměř není básnických osobnosti.
(P. R. Myslíme, že totéž a větším i'm
vem dalo by se říci o Čechách!)
léta šedesátá s (časopisem) llvězóou.
sedmdesátá s lioledou, osmdesátá s
l.iterarními listy a Vesnou a devade—
sátá s vaou a Novým Životem, ne
imenuieme-Ii časopisů iiných to byl
skutečně život, to byla láska k litera
tuře, to byl slib do budoucnosti. Právě
oním bohatstvím vznčtů, onou různo
rodostí názorů, iež se v nich Spáiely
v ieden celek, tak svěže mladický na
rozdíl 00 iednostranné, falešnou(!) íilo
soíií přemoudřelé Hlídky literarni. A
ztoho chaosu se zrodily skutečne
literární hvězdy. — Proto vidíme, že
nejlepší spisovatelé, kteří na Moravě
žlií, stoií o samotě: Březina, Bezruč,
Neumann, Al. Mrštík, Mahen cm!/dell'
jiní. A většina z nich tak i tvoří: bez
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hesel, bez programů, iež isou prostě
\: ieiich uměleckém naturelu. —-Mně
věci se zdaií při moravském člověku
volati po básníkovi: ieho poměr k ná
rodností a k náboženství, k české mi
nulosti i přítomnosti.< Ano, to isou
ty hlavní problémy.

Kóhlerova lithografie sv. Cy
rilla a metoděle doznala všude ra
dostného přiietí a všeobecný iest úsu
bek: Tak případného obrazu našich
věrověstů jsme dosud neměli. Mistr
vlastnoručně v litografickém ústavu
L. Klabusaye v Holešově kreslil, ba
znova komponoval na 12 kamenů svůi
obraz a sám řídil tisk, tak že každý
otisk iest vlastně originálem. Obraz
vystaven v domě umělců v Hodoníně.
Zbývaiící exempláře lze dostat pouze
v administaci (Archyc. Část výtisků
vydána i s textem ruským a polským.

]osef Váchal. Kdo se chce infor
moval o tomto svérázném grafiku na
šem, nalezne pěkný rozbor a výbor
děl v právě vydané publikaci Bed. V.
Beneše. (Nákladem Družstva »Troi
ránu. Přihlášky přiiímá pí. Mil. Be—
nešová v Buchlovicích, M. Cena 3 K.)
Pan Beneš charakterisuie bilo Vácha
lovo: r-Kus neiponureišího středověku
vane z ieho prací: neunavně evokuie
ony zvláštní doby, plné kontrastů,
zevní nádhery a neikrainěišl askese
chorého supranaturalismu, doby visi
onářu, haeretiků, kly vytřeštěné hla
dové oči viděly všude démony dobré
l zlé atd.: Dílo Váchalovo má vy
soce umělecké kvality a spěie k ias
nosti zářných met. Čekáme od něho
veliké věci. K porozumění toho usou
mraku bohů:, který kvasí v duši na
šeho rytce, cituieme z biografie: »Vá
chal pochází z českého iihu, z kraie,
kde robili se čeští mystikové a blouz
nivci (Hus, Chelčický, Bílek). Sám
praví: Pocházeie z rodiny -—ieiížto
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linie po otci iednoho člena v blázinci
měla a druhý — Mikuláš Aleš — ne
obyčeině citový byl — vymíraiící, v otci
svém a na sobě to iasně vibím, že
jsme z těch posledních dlouhého rodu
blouznících, mysticismem nasáklých
duší, výhonků, na kterých mrskaií
oba dva velicí: Bůh i Dábel. — Od
malička, žiie se strašidly.: Nějaký čas
studoval na gymnasiu, pak se učil
knihařem v Praze. Chodil ke Kalvo
dovi a Bémovi, učil se malovat, ale
brzy poznal, on i oni, že iest ztracen
pro svět a ieho krásu. Nepoznal ženy
dnešní, ien mystické iei vábí. Za5větil
se kráse Hrůzy. Maloval, pak leptal,
nyní virtuosně ryie ve dřevě. Vedle
groteskních výtvorů pekelných, které
bělaií doiem pomatence, kubismu &
tuturismu, iest řada číselobdivuhodné
hloubky a harmonie. Básník (kdysi
spiritista) prošel peklem černé magie
do očistce magie bílé, přeieme mu.
aby krásou světa vystoupil do Dan
tova nebe. (Adresa umělcova: Kr. Vi
nohrady, Kladská J.)

Abolf Racek: U základů. (Praha
|, 660. K 2—_) Nová kniha, starý Ra
cek. Filosování o pravdě, víře a lásce.
Mnoho krásných a sonorních veršů,
nekonečná melodie, ale schází pevná
logická konstrukce. Volný myšlenkář
(poslední dobou vystupuie Dokonce
iako agitátor v Litovli), ale nemůže
se vybavit ze zaietí náboženství a ie
ho představ a Symbolů. Vůdcové s
ieho knihou spokoieni neisou (Právo
Lídu). Neišlastněiší isou písně v cyklu
»Z mých modlitebc. Na př. básník
moblí se k Lásce:

Můi poklad dětství drahý.
oltářík s andílky,

dar hraček neikrasší ty
dnů štědrých nadílky —

tys vzpomínka má!



Mou knihou obrázkovou
a divadélkem mým,

růžencem : amethystů,
iabličkem voskovým —

tys vzpominka má!

Mých vzácných květin sbírkou
a skřinka barviček,

obrázek svatý s kraikou,
říkanka sluniček —

tys vzpomínka má.
Nevyniká to charakteristikou lásky
iako malbou poesie Dětství. Z knih
autorových (De proíundis, Srdcové
eso) pokládám za neicenněiši básně v
prose »Snivá Moudrost-, nebol zde
byl básník neiblíže přírodě. pro níž
má smysl skutečně básnický, řekl bych
assiský. (Snivá Moudrost vyšla před
lety v Novém Životě.)

Dr. Vint. Kybal: Sv. František
z Alolsl. (Nákladem ] laichtera na
Král. Vinohrabecli, Praha (5 K).To zde
ieště nebylo, aby proí. české university
psal o sv. Františkovi! A aby psal tak
vroucně, s láskou a s obiektlvnoslí,
ba do konce se stanoviska katolíka.
Dílo, psané slohem poutavým a přece
úplně věcným, iest illustrovánotlll ob
razy. Autor snaží se dokázal, že dílo
svělcovo bylo zkaženo ieho pomoc
níky, kteří : poesie udělali prosu a
organisaci. Ovšem. to by historik měl
vědět, že geniové isou iedinci a ieiich
následníci neobeidou se bez lidských
kablubů. Doporučuieme tuto milou
knihu v_šem intelligentům O autorovi
nepochybnieme. že má vuli nellepši a
úplně se vyhrani

Hermann Ba h r konvertitou.
Slavný vídeňský essayista a dramatik,
zastance národa českého a ]ihoslovanů,
před lety přítel a mistr Macharův,
který loni za účasti vzdělané Evropy
slavil padesátiny, překvapil svět sen
sací: Složil katolickou zpověď! včas-,

dr. Abler a pokrokoví lidé vůbec isou
tím irritováni. Bahr narobil se v Linci
iako syn notářův a byl zbožně vycho
ván, ale časem utonul v pokrokových
vodách, ba zapoměl i Otčenáš, stal se
bezkoníessnim. V posledních letech
však počal se zabývat náboženstvím
a napsal studie o katolické moderně
(v »EssaySc, lnsel-Verlag, Lipsko).
V časopisu dra. ]oh. Můllera uveřeinll
důvody svého obrácení.

Rabíndra Náth Thákúr (Tagore).
Z bengáli přel. Dr. V. Lesný.

Ty, Bože, moie vše, tys u mne,
ien slovo rci, ó, rci ien slovo!
]eí radost žíti ienom v Tobě,
ien slovo rcí, ó, rcí ien slovo!

Dei : Tvého božství se mi napít
a slabší učiň moii píseň.
ó, Bože neidražši, ien slovo
rci, ó, rci iedine ien slovo!

Zem tato celá tebe plna,
ie všechno kolem tebe plno,
v mé srbce siré iodine ien
rci slovo, iediné ien slovo!

Přiid ke mně nešťastnému blíže;
byl málo mluvila tvá láska,
v tvář moii laskavě přec vzhlédni
: rci ien slovo, iebno slovo!
Monsignore Fero. ]oa. Lehner

1'. Dne 2. února zemřel na Král. VL
nohradech tamní farář,msgr. Ferdinand
]oseí Lehner, ieden z neistaršich
znalců cirkevnlho umění hudebního .
výtvarného ve věku 11 let, po životě
činorodém a neobyčeině bohatém na
poli kulturní práce, iímž zapsal se zla
tým písinem do ieií děiin. msgr. Leh
ner narodil se 6. června 1837 v Ro
kycanech a na kněze vysvěcen byl r.
1862.Neibřive byl kaplanem ve Stupně,
pozděii v Michli a v Praze, od let še
desátých byl koop. v Karlíně a roku
1892 dostalo se mu iary vinohrabské.
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Už z mládí přilnul zeiména k umění
hudebnímu a iako kaplan u sv. Havla
v Praze počal úsilovně vzbělávati
český zpěv církevní a pilným úsilím
dovedl iei na stupeň dnešní dokona
lesti a významu. Široké vrstvy libové
vzdělával hudebně svým časopisem
»Ceciliec, pozděii »Cyrill- přezvaným,
ienž zabýval se theoretickými otázka
mi hudebními. Hudební příloha ieho
přinesla nepřehlednou řadu skladeb
od neipřebněiších českých skladatelů,
z nichž Lehner sestavil na vyzvání
konsistoře »Mešní kancionál: a »Zpěv
níkc pro české školy obecné a mě
šťanské. Úsilim ieho založen byl hu
bební a uměl. odbor při >Křestanské
Akademíic, zřízena »Obecná iednota
cyrillskác. Neméně pronikavé isou ie
ho zásluhy v oboru historie výtvarného
umění, českého malířství, sochařstvía
architektury. Za tím účelem pobnikl
četné cesty do Holandska, Italie aNě—
mecka, založil 1815 časop. nMethodc,
v němž nashromáždil velice mnoho
látky k děiinám výtvarnictví českého
a uměleckého průmyslu. Roku I878
vydal illustrované »Otázky archeolo
gické-, ilmlž položil základ k české
uměl. vlastivědě. ]iž r. í900 mohlo
pak vyiíli ieho stěžeiní monumentální
dílo >Děilny umění národa Českého:
viehož první díl poial výtvarní umění
české 00 stol. X. až do konce věku
Xll. Díl II., který vyšel o pět let po
zděii sledoval pak historii uíněnívob
dobích dalších. Mimo to vydal spisy
rČeská skola malířská xu. věku-,
»Klášter blahoslavené Anežky Přemy
slovny v Prazec a iiné brobnéiší mo
nograíle. ]eho dílem jsou též četná
vydání vzácných děl v uměl. odborech
»Křestanská Akademieguměl. výzdo
ba karlínského chrámu pořízená ná
kladem přes 200.000 K. ]ako odborný
spisovatel byl msgre. Lehner spole
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hlivým znalcem zvláště románského
umění. K záslužným činům ieho nutno
též přičísti, že v poslední vůli veškeré
své imění věnoval k zřízení umělecko
historického musea. Byl papežským
komořím, kníž.-arcib. notářem, členem
České akademie a Král. české společ.
nauk. Pohřeb konal se ve středu Dne
4. t. m. Čestná buď mu pamět!

Akademie pedagogická. Dne 16.
února položen základní kámen ke kul
turní, Duchovní složce významu dale
kosáhlého. Ustaven zařizuiící výbor z
předsedů spolku protessorského, u
čitelského, katechetského, C.-M.Matice,
Lit. družiny a řed. ústavu v Řepčíně,
kteří si kooptuií pracovníky z odbor
níků a sestaví stanovy k Akademií
pedagogické. Tato má býti přípravou
k akademii učitelské. Dnešní doba žá
bá mnoho úkolů a prostřeoků, proto
bylo třeba útvaru praktického, oportu
ního a rychlého a tím ic Akademie
pedagogická. ]í zároveň docíleno kon
centrace všech našich našich kulturních
a stavovských spolků, ieilchž autono
mie trvá, ale vnitřní činnost ieiich se
sílena. Akademie uspořádá neiméně
iednou ročně věoecké kursy, po způ
sobu extensí universitních, bube mítl
svou centrální knihovnu a snad svého
sekretáře na př. Dra. Hrachovského.
Bude udělovat stipenoia studliní, vy
pisovat práce a imenovat členy Dopl
suiící. Práce formální vykoná kancelář
Našince a C.-M. Matice, která tím si
vpletla snad neicenněiší květ do věnce
svých zásluh, že ochotné poskytla
ruku k dílu akademie. Matice cílů
svých se nevzdává a též akademie ie
samostatná. Akabemie bube míti sekce,
v iichž čele budou odborníci se sbo
rem pracovníků. Sekce budou: íiloso
íická, historická, literární a psycholo
gická, které ovšem všecky budou smě
řovat k pedagogice a k pokroku vý



Chovy, vyučování a školství obecného
i střebního na základě světového ná
zoru náboženského. Akademie bube
podávat petice, vybávat Výbory z na—
šich poetů a literátů pro mládež, se
znamovat členy s neinověišími filoso
fickými názory a vědeckými výzkumy,
povede evidenci listů, knih, spisů proti—
náboženských a různých děiin litera
tury naší a našeho posvátného zpěvu;
vydá čítanky pro děti, mládež a stu
denty, připačné serle obrázků pro
skioptikon a seznam četby, též i mo
derní době vyhovuiící životy světců.
Bude se též zabývat otázkou studia
ženského a zkušenostmi nabytými ob
iednotlivců ve škole. Odborníci apra
covníci íeií zatím budou c. k. univer
sitní prof.: Dr. Kachník, Špaček, Kordač,
Kubíček, Dominik, Heičl, prel. Dr. Mu
sil, Škrabal, dále prof. Dr. Nábělek.
Kratochvíl, Zahradníček, Bartoš, Wal
ter, pak Dr. Hrachovský, Světlík, cth.
řed. Tomáška, známý Dr. Sedlák a Lu
tinov, zkušení profesorové, učitelé a
kalecheti, řed. Hoffmannová, řed. Me
zírka, prof. Vévoba, Dr. Černocký, Dr.
llruban, Šorm, Orel, Kolísek, Kyselý
atd. Pracovníci se sami mohou hlásit
do sekcí a mail. Ne 0 věc boží, |lž
chránit a šířit ie každý povlnen sám
bez osobnich ambicí. Prospekt akade
mie ukazuie cile čelné a vznešené i
bosažilelné i nutné. Mecenáš, af laik
nebo duchovni, který by přlspěl k do
taci Akademie pedagoglcké, získá sl
opravdu pomník aere perennlus. Něm
ci iiž mail Akademii pedag. ve Vídni.
K reíerátu ieště sluší dodat: ]ako
řiššti Němci maií své kulturní centrum
v Mnichově-Gladbachu a své politické
centrum v Kolíně, tak my máme mítl
a chceme-li pokračovat, musíme míti
své hospodářské a polit. centrum v „Brně
a kulmrní centrum v Olomouci. Dělba

práce, ale cíl svatý ieden : — koncentro
vati a — práci požehneiž Bůh!
Salvos nos fac Domine, Deus noster
et congrega nos. Ž. 108.

9m Ot. Gauber.
Massenetův „Kelklíř Matky

Boží“ dožil se ve vinohrabském di
vadle také značného úspěchu. ]eho
hubba není ovšem zřeimě originální,
Massenet byl od iakživa eklektikem,
ani melodiemi v neilepších výtvorech
»flhnoně-„a »Wertheruc nepropracoval
se k samostatnosti, ale veskrze iest
ušlechtilé a melodic.orchestrace účinné.
»KeiklířMatky Božíc, zauiímá však nové
prostředí. než v iakém francouzský
mistr obvykle tvořil, není to ani pro
blém lásky, ani ženy, samostatněiako
takové vystupuiící. Pouze hlasy anbělů
isou obstarávány ženskými hlasy. Pro—
středí. které ie líčeno v »Keiklířl Matky
Božía, čerpá ze 14. stol., v době, kdy
kláštery byly střediskem vzdělaného
světa. Ve franc. městečku Cleury pře
vezmou do kláštera potulného keiklíře,
ale on není tam spokoien, vlba, iak
iiní oslavuif Bohorodičku, kdežto on
není schopen anl malby, anl zpěvu.
Rozhodne se konečně veleblíl ii svým
způsobem, keiklířstvím. Panna Marla
přilímá ielio prostou oddanost a us
mívá se nad ním, ve chvíli, kdy umí
rá. Také hudební proiev Massenetův
opírá se o jednoduchý výraz, řada ko
stelních zpěvů prolíná ieho komposlcí
v ušlechtilé modulaci. Svět klášterní
přesně také odlišuie od laického, bez
uzdného života, dociluie tím ostrých
i působivých kontrastů. Dílo bylo na
studováno a provedeno řed. opery L.
V. Čelanským, který ie též scenoval
velmi zdařile. gr. arm.

Poslední soud. V tomto novém
románu líčí ]. Š Baar mistrným svým
pérem povahy chodských tvrdohlavců.
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Baar slíbil pro »Archm serii vzpomí
nek na rašení v katolické moderně

Drobnooti umělecké a literární.
Sbírka >Der iůngste Tag:, vycházeiící
v nakladatelství tirmy Kurt Wolít
v Lipsku, obsahuie výbor básní Ota
kara Březiny ve Wolíově překladu. -—
Kniha inženýra L.Velinského: »Bizarní
novellyc, ieiíž prvé vydání rozebráno
bylo subskribenty, vyšla nyní ve dru
hém vydání v dvoubarevném provedení
grafickém nákladem M. Klikové v Žiž
kově č. 833. (Cena 1'80 K i s poštou.)
V tomtéž nakladatelství lze obiednatl
grafické album dřevorytých originálů
Františka Koblihy: »Tristan a Isolda
za sníženou cenu 6 i( (misto 20 K).
Též lednotllvé dřevoryty : tohoto cyklu
po 2 K, nebo v rámci po 4 K lze za
koupili. „„ Kritik Fritz Stahl posoudil
v »Berliner Tagblattu' vřele exposici
Antonína Hudečka v Salonu Schuite
v Berlíně. Chválí zeiména, že obrazy
ieho isou prožité a věrně a pevně
tvořené, bez shonu po efektech, ale
ibez fixní formule. Vzbuzuii vnitřní
účast. A povznáší se nad pouhé líčení
skutečnosti. Pod názvem »Český
Národ-„časopis pro výchovu, vzdělání
a obrození národní, počal vycházeti
nový měsíčník (Praha ll., Riegrovo
nábřeží.) Předplatné 380 K. Výkonný
rebaktor ]osei Teplý. zodpovědný re
daktor ]an Eugen Sequardt. -Edmond
Rostand dokončil n ov e' své dílo,
které v říinu bylo poprvé uvedeno na
scénu v divadle Porte Saint Martin.
Je to dvoiaktová, v alexandrinech psaná
hra: »Dona ]uana poslední noc.: Děi
odehrává se v Kartagéně. Spolek
českých bibliofilů vydal k r a s n ě
vypravenou publikaci knižní: Viktora
Dyka: vaoudřeni Dona Quiiota.:
Kniha má originelni obrazovou a mo
žno říci i slohově velmi štastnou vý
zdobu od V. H. Brunnera; i po stránce

knižního umění ie nová publikace taito
dokonalá. Tato iiž čtvrtá premie Spoilku
českých bibliofilů rozesílá se členům,
kteří maií zaplacený příspěvek na rcok
1913. Roční příspěvek 10 K, zápismé
nových členů 2 K přiiimá pokladniík
spolku ]an Gotthardt, Královské Vinto
hrady č. 1456. Na požádání zašle ase
složní lístek poštovní spořitelny. Jak
se dovídáme, hodlá spolek v brzlku
vydali krásnou práci Alešovu v Dokto
naié úpravě a reprodukci. Bude tto
zaiisté milým překvapením přátel kráis
ných knih českých, tím spíše. že krásmě
vypravenýdt prací Aiešových,ted\nickiy
dokonale reprodukovaných. bylo velmi
málo. Tato publikace bude přístupma
ien členům spolku. ,„ Správa Krasm
umne' iednoty pro Čechy uspořá
dala na podzim aukce starých obrazů
a na zkoušku též starých umělecko-prů
myslových předmětů.

Cyklus přednášek o umění pa)
řádá Česká Liga Akademická ve spml.
místnostech Praha ll., Voršilská ulice
č. l. Pořad iesl tento: i. přednáška
8. března v neděli o půl 3. hod. odm.:
Umění malířské. Akademický maliiř
]. Dědina. — 2. přednáška 12. březma
ve čtvrtek v 7 hodin večer: Počátkty
hudby a chorál. P. ]an Nep. BOhátČ,
dirigent pěv. sboru ČLA. 3. před
náška l5. března v neděli o půl 3. lh.
odpolední: Moderní katolická iiteraturra
česká. Bohumil Stašek z Plzně.
4. přednáška 23. dubna ve čtvrtek
v 7 hod. več.: Dnešní směry v hudbě
se zřetelem k poměrům českým (předm.
se zpěvnimi i hudebními ukázkaimi)
P. Jan Nep. Boháč. - —5. Přednáškta
26. dubna v neděli o půl 3. hod. odp).:
0 chrámu sv. ]iři na Hradčaneclh.
Přednáška 5 vycházkou bo chrármu
sv. ]iři. spoiená s výkladem archeolm—
gickým. Vdp. kanovník s. Šittler. —
Všechny přátele uctivě zveme, abiy
poctili přednášky tyto svou návštěvom.

Tiskem Václava Horáka v Prostěiově. — Za redakci odpovídá Vilém Vysloužiil.



o DOBBÝCH SLOV SLV
ŠENl A MLUVENÍ.

VAN GOEDEN WOERDEN TO
HOREN ENDE DlE TO SPREKEN.

(ASI-(etický traktát ze spísh Tomáše Hemerkena Kempen
Skóhíl, řvholníka řádu sv Augustina Vydává Mitlml ]oseí

Pohl u ltcrdera ve Frýburku lir. Svazek lll

Mílv Pán náš ležiš Kristus praví Bl AllOSLAVENÍ. KTEŘÍ
stt sr.ovo BOŽÍ A OSTŘÍHMÍ no Pozoruitv,co nyní
náslebuíe.

l)(thré slovo iest hobno chvály. Marné slovo, lépe zamlčeti.
Pokorné slovo, neivíce povznáší. Mírné slovo, láme hněv Tvrbé
pobuřuie srbce, Vybrané slovo bává pochopení. Slabké, zbožné
slovo působí raóost. Utěšné slovo zlatem ,se vyvažuje. Moubré
slovo, velmí užitečné iest svým časem. Utočné slovo, rozhání
přátele Rozpustilé slovo, iest hanebné. Upřímně slovo, ctí hobno
iest. Uslužné slovo (officiosum verbum, een bienstích woerb),

zasluhuie bíků. Výstražné bselovohvelmi vzácnéiest, a všem libem
potřebné, kbo chce býěb ohnv v životě svém. MUSÍ BVTI
SLovo ELMĚDOBČR POVZNAŠVEHCÍSIOVO KTERÉ BVIOBv lEP [ NE Ční.

Lépe iest mlčeti než se hábati. Ne iakýmkolív slovům věřiti
iest, aniž bále ie rozhlašovatí.

Mlčeti iest trpěli, získává pokoi a působí rabost. Pokub žíiete.
máte se učit trpěli, málo mluvit, často se moblit, nemocné po
nášet, zlých se vystříhat. Málo pobstoupítí. přináší mnoho pokoje.

ábné hobností nevvhlebávatí, aníž po cti bažiti, cesta přímá
iest k životu věčnému.
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Skláoeite bůvěru svou a naoěii v Bohu samém. Budte pokorntí
a mílosrbní k ubohým vůbec. ]ebneite poble raov Boží a výhýt
beite se stezkám zlým, tak se Bohu bobře zalíbíte, a uibetee
osiolům nepřítele, pomocí Boží ve ctnostech porostete, a uvnítiř
pevně státi bubete.

Tak vznešená iest ctnost a bobrý svatý život, že přebstihuiie
všechnu krásu a bohatství a sílu, a jistě bobývá života věčnéhm.
Ctnost přemáhá veškeru zlobu a marnost světa, vzooruie po-
koušení nepřítele, a nutí slabé tělo, abý poslouchalo rozumu za
Ducha svatého.

Bůh posilui nás vespolek ve ctnostech, obe všech hříchů náss
zachovávei, abvchom po tomto smrtelném žití hobnými se stalli
přiiíti bo života věčného. Amen.

Ve všech potřebách a hobinách, v kažbém počátku a koncii,
přispěi nám svatá máti Boží Maria, s ]ežíšem milovaným svnenn
svým. Amen.

Anno Domini M. CCCC. LVL
Skončeno a psáno rukou bratra Tomáše Kemp Pro »Archu'ť

přeložil Karel Dostál Lutinov L. P. MCMXIV

K. D. LUTlNOV: 20 2. 1914

Mně znova budí k životu Z těch Vašich zornlc nové slunce plíá
ten záiem, iímž se ptáte po vAršec; a nová síla proudí v žílách mých,
mdlé srdce biic v novém tíukotu. iít :; Vámí v města zapadlá
co hořkío, klesá v Léíhe pohár vše. a vvrvatí ie z rukou pohanských!

Hrobkami mrtvých lebkýhstarců isou ——a ieiich srdce sopky sl;é
však Vaše zraky záříVduvěrou,
že porazíme všechno mdlé a zlé.

Já vím, že mnohá naděi uvadne A věřím pevně: co isem v ípLávčiusell,má hrudie krvavá —hle —samý ší co zalíval [sem horkou krv
i mezi vámi vioím srdce proradn že v srdcích vaších vzeide do stébíeí
však žíiu zas-jsem mlád—aie mně hp' a zaplaví vlast zlatou úrodou.
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DANTEUíll V PRAZE.

V Praze uskutečněno bylo monumentální bílo a síčlo katolické
kultury: Dne 29. února 1914 vysvěceno bylo 'Danteumc, oopo
leone byly slavnostní schůze a večer bávala se Zeyerova pohábka
»Pob iabloníc s hubbou Sukovou.

Danteum ie katolické bivaolo, museum, výstavní palác, přeb
náškový sál, spolkový bům. oratorní síň.

]eho potřeba byla už velmi citelná. Už r. 1911, kbyž isem na
vštívil smíchovské pašiiové hrya Marianskou zahrabu na Strahově,
napsal isem, že Praha potřebuie katolického bomu, Prahy bů
stoiného. ]ak obporný boiem, kbyž pašiiové hry na Smíchově
musily se hrát v bivabélku, kbe 'eště všechno čpělo špínou šan
tánu. Potřeba Duchovní scény ukázala se zvláště poslební bobou,
kbyž bávaly se náboženské hry iako Parsifal a Claubelovo Zvě
stování na prknech Nár. bivabla, na nichž hrali se i operetty
a cizoložné frašky. Náboženská hra žábá i svého ovzbuší.

A toto ovzouší Danteum má. Stoií v srbci Prahy, ale přece

gonékub stranou velkoměstského ruchu. ]est upraveno ve starémlechtickém paláci. Půvobně se vyiebnávalo o abaptacl uzavře
ného Dienzenhotierova chrámu, l o sv. Mikuláši byla řeč, ale
rozhobuiící činitelé činily překážky a konečně i stavitelé neb lí
pro tento proiekt nabšeni. Obec pražská a vinohrabská ievla
ochotu věnovati zbarma bosti vhobný pozemek, ale pobmlnky
ohrožovaly poněkub úplně volný rozvoi ústavu. Až konečně se
výhobně získal zmíněný palác, v iehož prostranném nábvoří bal
se vybuoovat vhobný obiekt a kolkolem iest mnoho místností
pro účely ústavu.

Velkouepý portál zbuboval sochař Fr. Bílek, přeo portálem
v okrouhlém trávníku stoií pomník kněží bubitelů, leiž zbuboval
svým náklabem farář Pauly. Vstoupíme-li bo obrovského sálu.
ienž poime asi 2000 osob, máme boiem gothické katheorály.

Barevná okna, malovaná Urbanem, přebstavuií svaté Cyrilla &
Methoběie, Václava, Luomilu, Prokopa, Božetěcha, Karla IV.,
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Arnošta z Parbubic a i.; bývaií večer v přestávkách zvenčí elek
tricky osvětlována. což působí slavnostním boimem.

Scéna ie velkých rozměrů, takže se hobí k provozování her
Ammergavských, velkých festivalů i probukcí kinových. V přilé
haiících místnostech iest církevní Museum, iež spravuie kanovník
Poblaha s kan. Šittlerem, výstavní salon pro umění výtvarné,
ienž ie zároveň Dvoranou pro menší schůze a přebnáškv, míst
nosti pro katolickou knihovnu a čítárnu a gallerie pro získaná
bíla katolických umělců. Počátek učiněn s Bílkovým Kruciíixem.

V souterrainu iest buííet, bomácí správa, ůstřební topení, skla
biště, malírna ato.

Kbo uskutečnil toto bílo? Křesťanská Akaoemie, iež byla k tomu
povolána, obumírala, živořila a nemohla se vzchopit k tak vel
kému činu. Ale sbružení mlabých katolických literátů a umělců,
kteří se kupili kol Nového Života a nyní se sorganisovali v >Zeýe
rově Společnostic, chopili se intensivní práce, s naošenou pomocí
opata Zavorala, P. Albana a prob. Buriana získali pro mýšlenku
svou českou hierarchii a šlechtu. k níž přioružili se iiní laičtí
Mecénové »—-a eihle, nečekané stalo se skutkem! Kbýž má Praha
různé profanní a varietní pobniký, svou Alhambru, Lucernu, Mo
zarteum, proč bý neměla mít Danteum?

A iak se bospělo k názvu Danteum? Půvooně chtěli mít lite
ráti »Zeýerův bůmc, s iiné straný navrhován 'Lvův bůmc, Tro
ianus byl pro »Divina Commeoiac, a to veblo ke stručněišímu a
pregnantnímu: Danteum.

Dante posub zůstává representantem katolické kultury, neivvšším
týpem katolického intelligenta, učence, umělce a politika zároveň.

Značně přispěla k uskutečnění též vinohraoská obec, která vě
novala obkaz Lehnerův, poněvabž ůmýsl Lehnerův zapabá bo
rámu Dantea.

K otevření Dantea, iehož v soký kulturní význam se všeobecně
uznává, vvslali své zástupce eská Akabemie, obce pražské, ía
kultý, spolký umělců a literátů a vůbec všechny kulturní korpo
race, pokuo neisou ve vleku Volné Myšlenky.

2 Francie poslali telegraíické pozbravv Robin, Claubel, Mas
se et a i.

ízení ústavu není ieště Definitivní, řeoitelem byl zatím ime
nován Dr. ]. imánek, bramaturgem P. S. Bouška, intenbantem
opat Zavoral. Rebaktorem věstníku »Danteumc ie Uil. Bitnar.
Pro iebnotlivé obborv imenováni býli řebitelé: Pro sochařský
F. Bílek. pro malířský ]ar. Obrovský, pro přebná ký žurnalistické
'l'roianus, pro belletrii ]. Š. Baar, pro libopis . ZíbrtI pro hi
storii Dr. Pekař a V. ezniček, pro literaturu X. Dvořák, pro
libové vzbělání prof. Žák, pro apologií Dr. Koroač a F. Žák ato.

Pracovní program iest bohatý: V neběli náboženská hra, přeb
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polebnem bětsky bychánek, obpolebne theologická přebnáška,
v ponbělí sociální přeonáška, v úterý literární přebnáška, ve
střehu přírobověbecká přeonáška s obrazy, ve čtvrtek přebnáška
o katol. umělci s obrazy, v pátek recitační večer, v sobotu bu
chovní koncert.

Ač ie vstupné mírné, přece stačí i na uoržování pobniku. Za
iímavo iest, že se tvoří zvláštní ukázněné herectvo pro buchovní
hry (Calberon, Vega, Clauoel) po způsobu ammergavském, tak
že časem mohou pražské hry v »Danteuc Dosáhnout světové po
věsti. Kbyby vstal z hrobu Zeyer, raboval by se z uskutečnění
své touhy. Velká bílna libskosti už pracuie a získává všube
sym atií.

» asc ovšem soptí s celou Volnou Myšlenkou apřináší v čele
listu vyzvu Macharovu k Pražanům, aby Danteum zapálili, tak iak
za slavné bouře husitské vyčrancovali klášter na Slovanech —
ale z Prahy bylo mu obpověběno: 'Taková řízná kommanba
aby pan poručík posílal ien Dru Stránskému, maiiteli »Gummovych
Novint.

Veškero vztekání »Časut a »Práva Libuc nic nepomůže, nebot
Danteum iest hotovou věcí — v mé fantasií, která se nebá časy
ani nečasy obmezovat.

Ano, vše ie fantasie, vše ien sen. Den 29. února 1914 vůbec

nebyl, ale Danteum, božíám, přece ien buóe!V 1. ročníku Nového ivota r. 1896 popsal S. Bouška nábherné
oílo o Manesovi a za 10 let bylo skutkem.

Douíeime. že Danteum bube stát Dříve. K. D. L.
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PAUL CLAUDEL: svĚCEní DNE SED
MEHO. píšE F. ODVALIL.

IV.

Výroubal isem ii DůklaDně. KDe přestat, kDýž se začne Dran
covat palác takové náDherý? Mám znova kořist rozkláDat a kochat
se ieiími leský? Však máte sami oči pro krásu těch tvarů.

]á ienom raDěi na některé kusy uhoDím, at ziistíme iaký to kov.
DV hloubi vířící imaginace iemné a silné věDomí zákonitosti,

tot Definice ClauDeIovv poesie! praví zcela správně Marten. Vzpě
něný chaos neipruDších živelních výlevů Ducha i erce, vášně
itouhý, zoufání i extase ie u ClauDela čím Dál tím vítězněii
ovláDán jistým zcela iasným poietím světa a života, iež zůstává
si v Díle ieho DůsleDným.

»ZáklaDem tohoto poietí ie spor zemského vzniku a naDpo
zemského cíle člověkova, tragika ieho světa se taií v boii touhý,
povznášeiící, a fýse, poutaiící člověka, katastrofa vzniká všuDe
tam, kDe člověk poDléhá zemskému Duchu . . .. (Marten) To platí
o všech Dílech ClauDelových. 'A přece vvznívá filosofická koncepce
ClauDeIova ariiským klaDem: věrou, iistotou, soulaDem . .. ível,
iímž se harmonis ie IauDeIova iDeologie a se ustaluie ethos
ieho trageDie, ie N BO ENSKÁ SVNTHESA všech metafysických
složek této poesiec (Marten)

Nuže, co všech Děl ClauDeIových ie společným iDeovým poD—
klaDem, ie »Svěcení Dne seDmého: přímým a ieDiným přeDmětem.
TeDý Dá i neiautentičtěiší onověD na otázku, iaká ie ta nábo
ženská sýnthesa, iaké metafýsické stanovisko, iež vnáší světlo
v chaos ieho Děl.

Na první poslech některý výraz ve Svěcení zní trochu panthei
stický. Ale výraz takový neien snese, nýbrž v celkové svmfonil
i výžaDuie interpretaci neb aspoň konečné uplatnění pro názor
rýze theistický. Bůh, všeho příčina i cíl »- a cíle toho zapomnít
neb Dokonce sám sebe míti účelem ie neštěstím a věčnou zá
hubou, tot hlavní Díla myšlenka. Co ieště chcete? Quia est, et
inquirentibus se remunerator (Heb. tl. 6.) tot přece neistručněiší
formulace vírý Dle apoštola. Také zDe v básni ClauDeIově ie
perspektiva věčných pravD reDukována na obrýsý neizáklaDněiší,
umělecký tím ranDiosněiší. Co v mysli člověka patriarchálního
(ismet v čínsk m starověku [) Dál na záklaDě tom se buDuie, pře
svěDčení o naprosté, exaktní SpraveDlnosti, o trestu věčném,
o člověku, ienž knězem Boha uprostřeD stvoření, o rovnováze
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vesmíru a zásvětí — tot vvsloveno vše tak těžkými a vznícenými
slový. A praktický těch nauk oůsleoek, ienž zároveň ie architek
tonickým svorníkem bíla, tot příkázaní první stránkou bible vští
pené, bané iiž přirozeností člověka a uspořábáním stvoření, příkaz
všech příkazů, v němž iako v ohnisku se střetnou paprsky mi
losti, příkázaní pralíbské, iež svítí pohanům a křestanům zůstává
z neiprvněiších, iehožto nebbati ie větší hřích než vražba (Blow.
Tot hlavní obrýsv světového názoru, všem libem znatelné a všecky
zavazuiící. A schází—liiim koruna evangelia, tož schází ien určité
ieií zievení. Prorocké zásvitý ii v _oálcerýsují i těmto nepokřtěným.
]im slíbeno taiemství smíření i sláva zievení, z Hor Zápabu
i obět bůstoiná i obrození z vob A taiemnoý ziev kříže, bosub
plně nepoznán, iiž vrhá na ně blažený svůj stín a bává tušit
nesmírnost svého významu. Mír prohlášen ie bítkám Boha a
hostí Božích přímluva iim není neznáma. To iest ta svnthesa,
iež chaos ovlábá. A připoiíme-li ieště rvsv některé, o Onom,
v němž ie býtost s existencí totéž, ienž miluie v nás Sebe samého,
o zlu, iež není nic než nebostatek bobra povinného (něco, co
není!, o nepříteli, který žiie v nás, o ohni morálním a penálním,
pak poznáváme v ní neien moubrost onu, iež na nás božským
zrakem zírá z evangelia, mý poznáme i ieií krásný šat, iímž po
věkýii obívá věba církve! Tou moubrostí ie v chaos uveben
pořábek! Pak možno pevně stát nao vášni řevem! l oný potom
maií smýsl svůi; (zlo otrok iest, ienž čerpá vobu.) ]í ovlábáný
vášně isou ien spřežením, iež potáhne náš triumfální vůz; ten
ubírat se může cestou rozličnou, pomálu nebo cvalem, mrzutě
i iásavě, však směrem iebním. Vžbv rabostná i v malomocenství
i v reptání, nám není neznámá ta moubrost vítězící, iež krášlí
Violalnv tvář! Nuž eihle, iá ien zatukal! Zlatá spěž učení našeho,
ba namnoze l v namíchání scholasticko—theologickém, nalita zbe
plnými proubý bo kablubu, ienž náhobou má exotický tvar, však
nemůže ií vzíti brahý, známý zvuk!

Přežvýkování bogmat — řekl kbýsi kóos. U Claubela se nikbo
neobváží toho slova Mlčí s úbivem ku slavnému výzvánění zvonů
přelítých. A |e to v pořábku Ostatně -—není-liž í psaníbnešních
bětí literární mópý přeléváním zas iiných bogmat? ]eien otázka,
která bogmata si toho přelévání více zaslouží.



KAPITOLY z ČESKÉ REFORMACE u.
HUS A nosná—)

(z NĚMECKÉHO PŘEL. ALOIS ]AŠEK).

1. ]iž přeb bobou Husovou znamenáme v Čechách namnoze
iistou antipatii proti církvi a poměrům v ní zavláonuvšim. Pů
sobily tu různé pamystické sekty čilou agitaci mezi obyčeinym
libem. Mocně působila na široké masy libu ohnivá slova kazatelů
pokání a polepšení hlásaiících, kteří nelítostně prany'řovali mravní
i náboženskou begeneraci boby; byli to: Romů z Walbhausen':
('i' 1369). Jan Milíč z Kroměříže (T 1374), a Matěi z ]anova ('I' 1394).
Též založení university pražské 1348 napomáhalo hnutí tomuto,
zvláště učeným sporem, zbe zvláště pěstěnym, mezi nominalisty
a realisty, pak stálou řevnivostí mezi Čechy a Němci, kteří měli
arcif většinu ve sboru profesorském. Vnikly sem i bluby Wiclif
fovy, zvláště kbyž byly navázány užší styky mezi universitou
pražskou a oxforbskou po svatbě Anny, bcery Karla IV., s Ri
charbem ll. anglickym roku 1382.

A v této bobě vření vystupuie ]an Hus, narozený 1369 v Hu
sinci, 00 roku 1398 profesor filosofie na universitě pražské, 1400
knězem, 1402 kazatelem ustanoven při kapli t. zv. betlémské.
Brzy byl se Hus obeznámil se spisy Wícliffovymi, zvláště filoso
fickými, a osvoiil si záhy ieiich obsah, zvlášf co se týče extrém
ního realismu. S větším ieště nabšením stuboval ieho theologi
cké spisy, které sem vnikly roku 1401, zásluhou (!), iak se zbá,
hlavně ]eronyma Pražského. Hus byl ve všem opanován refor
matorskymi myšlenkami Wicliffovymi, zvláště co se týče boie
proti světskému maietku a prostopášnostem u kleru, a vnesl
tyto myšlenky svymi kázaními bo libu. To bylo příčinou, že uni
versita 1403 censurovala 45 vět Wicliffovych. Většina volantů
byli Němci, a právě proto bomnivala se česká menšina, že musí

') 2 knihy Aloise Kněpflera: l.ehrbuch der Kirchengeschlchte, 3. Aufl.,
Freiburg l. Br. 1902, str. 492—498.

Prameny: Hus alque Hleronymi Prag. hlstoria el monumenta, 2 voll. fol.
Norlmb. 1558; 2. cd. 1715; Hóller,Geschlchtschrelber čer Hus
sltenbewegung (Fontes rer. austr. 55 ll, 1 ; W, 2; Vll,3; Vicnnae
18557-18660 * Palacky', Documenta Ma . ]o. Hus vitam, doctri
nam etc. illustranlia. Pra ae 859; „. (%eschichte von Bóhmen,
3 Bde, Prag 1845; ,-, Frlgnd, Kirchengeschichte Bóhmens, 3 Bde,
Prag 1872; - Hefele, C.—-G. VII. 28 ff.

Poznámka rebakce: V seril článků, řipravuilcích na rok 1915, otiskuieme
tuto kapitolu německého církevního hls orika. poněvadž mistrně shrnuie děie
husltské v jeden obraz a za druhé proto, že autor, cizlnec, nezatažený do
našich domácích předsudků a tendencí, má od látky náležitý odstup.
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vzíti zásaby Wicliffovy za své a ie háiiti, čímž připoiila k stáva—
jícímu iiž boii náročnostnímu též boi náboženský. Přes urputnou
agitaci Wicliftistickou určil arcibiskup Zbyněk Husa synobálním
kazatelem. zbavil ho ale tohoto čestného úřabu na mnohá ubání
(1408). Mimo to počal Hus iako člen komise o pouti k zázračné
krvi ve Wilsnacku bobrozbání ve spise »De omni sanguine
Christi glorificatOc, ve který se mu už vplížilo několik nesprávných
theologických myšlenek, ač nikby nechtěl háiiti Wiclifíovo učení
o Neisvětěiší Svátosti. Ale právě toto učení Wiclitfovo mimo
jiné stále víc a více se šířilo, a poněvabž papežové lnnocenc
VII. (1405) a Řehoř XII. (1408) vybízeli neustále k utlumení to
hoto blubu, obhoblala se konečně i česká náročnost na univer
sitě pražské 1408 k zavržení, ač ien poomínečnému, 45 vět Wi
cliítových. Zmatek nyní povstalý byl ieště přiostřen otázkou ne
utrality v schismatě papežském. Dvůr a echové byli pro ne
utralitu, Němci proti, a eši použili této příležitosti, aby pohnuli
krále Václava k tomu, aby 1409 poměr hlasovací na universitě
3 : 1 změnil v ieiich prospěch. Proto opustili Němci Prahu (ubává
se 5000—20.000) a založili universitu v Lipsku. Čechy přibaly se
k papeži Pisanskému Alexanbru V., ale i ten obsoubil novoty
Wicliffské, a na ieho rozkaz bal arcibiskup Zbyněk 1410 spisy
Wiclifiovy spálit a zakázal kázaní ve iiliálních kostelích. Hus
toho nebbal, apelloval na papeže. a arcibiskup iei bal oo katby.
Nyní opustili iei iiž někteří z někoeišlch přátel; i mezi echy
povstali mu nyní obpůrci: bvůr královský a šlechta oosuo iei
chránila. V srpnu 1410 byl Hus papežem ]anem XXIII. vyzván,
aby se přeb papežskou kurií zobpovíbal. a poněvabž neposlechl,
byl v únoru 1411 papežem bán bo klatby. Přes to kázal bále,
vychvaloval Wicliffa co světce a způsobil zvláště 1412 velké po
horšení, kby kázal proti obpustkům, vypsaným ve prospěch kři
žácké výpravy proti Labislavu Neapolskému. Papež uvalil, kbyž
se o tom bozvěběl, na Husa i na město Prahu interoikt, proti
čemuž apelloval Hus na samého Krista. Na rabu svých přátel,
a asi též na přání krále, opustil koncem roku 1412 Prahu a zor
žoval se asi 2 léta na hrabech známých šlechticů. Horlivě kázal,
nezříbka i v poli, a byl i spisovatelsky činným česky a latinsky:
hlavní bilo ieho ie »Tractatus be Ecclesiae.

Kbyž byl vypsán církevní sněm v Kostnici, přál si král Sigmuno,
aby se tam Hus bostavil a se zobpovíbal, a slíbil mu volný
průchoo. Na tento slib pobrobil se Hus a boiel v průvobu ně
kolika českých pánů 3. listopabu 1414 00 Kostnice, kbe si naial
soukromý byt (Paulsgasse). Intriky nepřátel (z Čechů: ]an z Li
tomyšle. Michal be Causis, těpán Páleč a i.) způsobily, že byl

iiž 28. listopabu uvězněn; zvláště po útěku papežově bylo s nímsurově nakláóáno. igmuno se z počátku sice snažil, by uplatnil
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ochranný Gleit, ale konečně se pobrobil koncilu. Po mnohých
privátních rozmluvách, a kbýž v 8. sezení (4. května 1415) byl
Wicliff se svými 45 větami anathematizován, počalo 5. června
veřeiné šetření v záležitosti Husově: pokračováno bylo 7. a 8.
června. Některé z vět, které co bluoné býlý ubáný, ukázalý se
býti malichernými aneb nevěcnými, jako theorie o remanenci.
Kbýž byl Hus vyzván, aby vážné bluoý ve svých spisech obsa
žené obvolal, zpěčoval se a žábal, abý iei o pravbě přesvěóčili
Po poslebním šetření výzval prý král Sigmunb koncil, by s Hu—
sem přísně naložil. 24. června býlý ieho spisý veřeině spálený,
a poněvabž obvolati nechtěl, býl 6. července postaven přeo 15.
všeobecnou schůzi sněmovou. ]eho mýlná a blubná tvrzení,
zvláště ze spisu »De ecclesiac, býla shrnuta v 30 větách. Hus
tvrbošíině zůstával na svém, nechtěl obvolati a proto byl jako
blubař obsouzen, hobnosti kněžské zbaven, světskému soubu
obevzoán a hneb upálen; popel býl vhozen oo blízkého Rýna.
O smrti ieho utvořilo se záhy mnoho pověstí.

Uvábíme některé z vět zavržených: a) Církev tvoří 'praebesti
natic. b) vPraescitusa není nikbý členem církve, 'praebestinatust
nemůže přestati býti ieiím členem. c) Petr nebýl hlavou katolické
církve. b) Papežská hobnost a prvenství pochází oo císaře. e)
Bez zvláštního zievení nemohu o nikom říci, že by býl hlavou
církve. í) Církevní poslušnost ie v_ýnález kněží. g) Kbo obbržel
svěcení na kněze, musí kázati, aniž by bbal exkomunikace. h)
Církevní censurý (trestý) isou výmýslem antikrista k poškozování

laiků. i) Oprávněnost k iakémukoliv úřabu církevnímu zglglágáse ne na volbě nýbrž na Mh ošnotě ()$va kl K 0 má"smrtelný hřích na svěbo'rn'í, nemu e býti ani světským ani bu
chovním přebstaveným.

e taková tvrzení musela ničit kažoou autoritu iak církevní
tak světskou, ie na bílebni, a nepochopitelno iest nám ien to,
že muž tak bestruktivních zásah mohl ze straný nekatolické tak
býti ctěn. Konečně obratme zřetel na bvě věci: 1. potre
stání bluoaře smrtí, a 2. otázku o »gleituc.

Co se týče prvého, ie všeobecně známo, a Hus sám iasně se
tak výiábřil, že ble tehbeišího trestního řábu býlo kacířství zlo
činem, který se trestal smrtí. Tento krutý zákon trval ostatně
ieště Dlouho po Husovi, až bo bobý reformace, a bylo ho bosti
často užíváno.

Co se týče 'gleituc, musíme rozeznáyťi mezi uvězněnímv Kostnici a popravou. Uvěznění poklábali echové vžbý za po
rušení sllbu a za věrolomnost ze strany císaře. Ale věběli právě
iako Hus bobře, že »gleitt nemůže a nesmí chránit oproti vý—
roku zákonitého soubce.

Brzv po popravě Husově začal též proces s ]eronýmem Praž
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ským. Tento muž přišel neiprv Dobrovolně (1415 v bubnu) bo
Kostnice, ale pak prchl; výžábal si též »gleiM ob koncilu a ob
bržel ho; poněvabž se přece nebostavil, byl v Bavořích polapen
a v poutech přiveben bo Kostnice. Trestní iebnání zievně hlásalo,
že nemá boiíti k tak smutným koncům jako s Husem. ]eroným
též obšírně obvolal své blubý (září 1415). Poněvabž ale ieště
nebýl propuštěn, nýbrž na popub svých nepřátel ——echů (!) —
znova přeb souo postaven, obvolal přeb shromážběním slavnostně
své pobrobení (29. května 1416), byl pak v 21. všeobecném se
zení (30. května 1416) co blubař obsouzen a pál en.

2. Kbvž bošla zpráva o upálení Husa bo ech, povstalo zbe
ohromné iitření. Kalich, který zavebl ]akoubek ze Stříbra (1' 1419)
v některých chrámech pražských (na záklabě sv. ]ana 6, 54—57),
stal se znakem stoupenců Husových, poněvabž Hus Doporučoval
krátce přeb svou smrtí sv. přiiímání pob oboií způsobou (utra
quismus). Kněží, kteří se této novotě opřeli, býli výhnáni a hu
sitskými nahraženi; na ochranu těchto utvořil se zvláštní šlech—
tický svaz. »Svaz katolických pánů: byl příliš slabý, než aby byl
mohl novotám čeliti. Král Václav neiprv ien nečinně přihlížel. a
kbýž začátkem r. 1419 chtěl zakročiti, bylo už pozbě. Hnutí hu
sitské mělo už své prozíravé vůoce: Mikuláše z Husince a Jana
Žižku z Trocnova. 30. července 1419 byla při kališnickém pro
cesí rabnice ztečena, sebm rabnlch pánů oknem vyhozeno a bole
ubito. Z rozčilení nab touto spoustou zemřel Václav mrtvici (16.

srpna 1419); ieho nástupci, »vžrolomnémm Sigmunbovi, obepřeliHusité uznání a poslušnost. ižka vystavěl na iebné hoře ne
zbolatelnou tvrz, již poimenoval Tábor, iako centrum svých vá
lečných operací. Ted začala celá řaba válečných tažení a boiů,
ve kterých mnohá města vzala za své, krásné kláštery a chrám
býlý pobořeny, obrazy a umělecké přebmětý zničený, mnichov
a kněží vražběni. Křižácké výpravy proti Husitům pořábané býlý
rozprášenv, a často pobnikali Husité i loupežné výpravý bo
sousebnich zemí.

Ostatně rozbělili se Husité už roku 1419 na bva ob sebe vžb
víc a víc se lišící táborý: zuřiví Husité to byli, kteří měli sv
síblo v pevnosti Táboře, proto též 'Táboritéc zvaní, a umírnění,
rutraquistéc, s centrem v Praze. Tito spoiili svoie požabavký
v tak zvaných »Pražských artikulích': 1. Volnost kázaní pro
schopné kněze; 2. přiiímánt pob obolí; 3. Dobrovolná chuboba
kněží a 4. potrestání smrtelného hříchu u kněží i laiků soubem
světským. ]ako smrtelné hříchý uvebený mimo bluoařství a svato

kupectví krábež, obžerství a i. Táborité zavrhovali všeclgto církevnictví, pokub se nebá obvobiti z Písma sv. Po smrti ižkově
(1424) bošlo k balšímu rozštěpení: >Táboritéc za vůbcovství Pro
kopa Velkého, a 'Sirotcic za vůbcovství Prokopa Malého, více
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přikloněni k 'utraquistůmc. Čtvrtou frakcí byli »Horebitéc, ime
nováni tak ole hory »Horebt ! kbyž tyto různé frakce navzáiem
se potíraly, zůstaly na venek bosub ještě svorny.

Kbyž sešel se sněm Basileiský, pobařilo se konečně uiebnati
se na tom, aby posláno bylo bo Basileie 15 vyslanců za různé
tábory Husitů, mezi nimi Prokopa Velkého a hlavního theologa
Rokycanu, faráře Týnského v Praze. Tam borazili s velkým prů
vobem 4. lebna 1433. Po mnohých bisputacích a balším vyiebná
váním v Praze bocíleno konečně upravení oněch čtyř pražských
artikuli v »Pražských Kompaktátechc. Teo spoiili se katolíci a
umírnění utraquisté v bubnu 1434 ku ziebnání pořábku v nem—
ském míruc, násleókem čehož oošlo 30. května k velké porážce
Táboritů u Lipan. Po balším vyiebnávání byla »kompaktatat
přiiata též zemským sněmem v ]ihlavě (v červenci 1436) a Sig
muno uznán králem českým. Už rok přeb tím byl Rokycana
zvolen arcibiskupem pražským.

Teó ztrácí se z běiin iméno Husitů, ale nebochází ieště k ú
plnému míru iak náboženskému, tak politickému. Část Táboritů
nepřiiala pobmínek a konstituovala se konečně 1457 za vebení

ehoře, synovce Rokycany, iako 'Čeští a moravští bratři-, kteří
s pomocí iakéhosi Štěpána, biskupa Walbenských, utvořili i ia
kousi hierarchii. Chtěli zrestaurovati starou církev, měli iebno
buchou bohoslužbu, zavrhovali přísahu a službu voienskou,
vebli k neivětší iebnobuchosti a nápravě mravní, zavrhovali ucti
vání svatých a moblitbu za zemřelé; někteří neuznávali ani trans
substantiaci. Ani unie“.vkalixtinů' se »subunity< (katolíky) ne
měla Dlouhého trvání. Poněvabž Rokycana (1' 1471) nebyl Římem
potvrzen co arcibiskup pražský, obcizoval se čím bál tím více,
pooporován hlavně ]iřím z Poběbrab, ob roku 1458 králem če
ským, zvláště. koyž papež Pius ll. 1462 Kompaktata zrušil. Král
Vlabislav musel 1485 v náboženském miru Kutnohorském uznati
steinoprávnost obou stran; ted se obapolný poměr poněkub
zmírnil. \) bobě reformace přiklonilo se mnoho utraquistů k Lu
teranismu; 1629 zrušil Ferbinanb ll. v Debiktě restitučnímc laický
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PHILOSOPHIA PERENNIS.
PÍŠE DR. BERNSKY.

ll.

Tomáš Aquinsky a philosophia perennis — tot řaba problemů
bosub ne cele rozluštěnych.

Dilo Tomášovo — přeceňované a oosub neoceněné — iest
otlem samostatným, originelním? Čí ieví se originalita ieho
pouze v obstranění bibaktickych neoostatků střebověkych kom
mentářů sentencí Lombarbovych, krásou architektonickou, která
v labny spoiila c lek vy lebky báoání Otců, theologů, filosofů a

Tomáši zaiistila ŠESTN místo v řabě učenců, místo vyhraženéneilepšímu snao KU Otců ——přebevším Augustina?
Kbe iest a čím iest Philosophia perennis a iaky iest poměr

Tomášův k ní?
]akym iest poměr bíla Tomášova k filosofii novověké?
Tot některé z problemů četných, se iménem Tomášovym, 5 po

imenováním »philosophía perennist iisté filosofie spoienych.
My nemáme bosub HISTORICKÉHO vyklabu bíla Tomášova.

Chtěl učiniti tak Denlfle ——smrt zmařila ieho plány nezaložil
školy historické, v níž by v choval si žáky pokračuiící v úmyslech
ieho napsati literárně—historicky vyklao Summy Tomášovy.

Snao zbaří se to Manbonetovi.
Ale přes to možno směle říci iiž nyní: Tomáš zachoval samo

statnost a nezávislost vůči spisům autorů iiných i Otců sv.,
sv. Augustina.

Zákon ASSOCIACE iest iebním ze tří zákonů vyvoi filosofický
řibících: V kažbém systemu filosofickém možno nalézti prvky
trabicionelní a prvky originelni. K prvním náležejí filosofické
názory systémů přebcháze'ících, filosoficky zpracovaná bata »sen
sus communisc Zpracov ní problemů, které nově se obievily,
zpracování problemů iíž známych způsobem novym tvoří origi
nalitu systému.

]est nutno stále na zřeteli míti názory přebchůbců. Dvoiím
způsobem pomáhá ieben učenec bruhému na cestě k poznání
pravby: přímo a nepřímo: Přímo pomáhá ten, který nabyl pravby:
koyž kažoy z myslitelů přebchozích nalezl část pravby, pak
souhrn poznatků ieiich přívebe učence pozběiší k poznání celé
pravby. Nepřímo pomáhá ten, koo chybil v hlebání pravby: tím
příležitost poskytl pozběiším, by prací beolivěiší nalezli pravou.
A proto vběčnymi máme bytí všem těm, kteří pomáhali nám
k Dosažení pravoy. (ln. ll. Met. l. l.)
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:]ako nemožno vynésti rozsubku při souoech, bokub obě
strany neisou vyslechnuty, tak nemožno filosoíu utvořiti si snabno

konečného ůsubku, bokub neslyšel názorů iiných.) (ln. lll. Met.2
Pravibly těmito iebině správnými říbí se Tomáš, kterému ne

známým iest apriorismus. Používá — a používati musí pramenů
——ale jak?

Samostatně: »Není účelem filosofie věoěti, čemu učili iiní, ale
poznati pravbu.- (1. De coelo l. 22

Ale wobrýmc bratrem Tomášem nazývá iei Dante — proto,
ač Dani láska, ani zášť: — ble ieho slov — nýbrž toliko pravba
má člověku ukazovati, které Domněnky třeba obmítnouti a kterých
se přibržeti — tož má se k pramenům s největší úctou: »Af isou
iakýmikoliv tož přece nutno vyslechnouti názory iiných. Dvoií
z toho plyne užitek: osvoiíme si ob nich to, co iest správným
vyhneme se tomu, co je nesprávným.: (ln. [. be an. l. 2.)

'PoněvaOŽ iest to mínění velkých učitelů (oo něhož se uchy
luie), tož nesmí býti jako bluoné obsouzeno.: (be pol. 3. IS.)

V celé Summě pronesl ien ieoiné slovo ostré o protivnících
(materialistech.)

Kbo takovými zásabami říbí svůi poměr k pramenům — není
samostatným? Možno iei nazvati žákem některého z Otců, snab
Augustinovým? i množství citátů a ieho k Otcům pieta mu
obepře právo samostatným a nezávislým býti imenovánu ?

Uvěbomiti si obsah křesťanství ——k tomu nápomoci měla ti
losotie Platonova; systematizovati iei. k tomu bylo potřebí Ari
stotela. Augustin byl přívržencem Platonovým: ač Aristotela si
vážil. iiž pro svou úctu k bialektice přec netěšil se u něho
příliš větší vážnosti než u ]ustina, Irenea, Tertulliana, Klementa,
Origena, Eusebia, ehořů, ]eronyma. Ambrože a i. — ieiich mi
láčkem byl božský Plato.

A Tomáš iest přívržencem Stagirity!
Boi škol augustinských, františkánských, proti škole Tomášově

až příliš iasně svěočí o samostatnosti Tomášově.

gení-li na Augustinovi závislým, tím méně na iiných.ešení problemu záklaoního —-poiem pravby — iest a musí
býti u obou velmi příbuzný: ale peripatetik Tomáš přišel k bů
slebkům, iichž u Augustina marně hlebáme. A nelze bůslebky
tyto vysvětliti ienom rozvoiem věby několika století.

Filosofický a theologicky' system Tomášův iest zbubován na
učení 'be actu et potentiac — učení samostatném, zpracovaném
způsobem novým, rozšířeným.

Theorie poznání a psychologie Tomášova isou nezávislými na
Augustinovi.

Aprioristické oůkazy isoucnosti boží, shoba mezi vlivem
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božím a svobooou libskou: nauka o hříchu běbičném, traktátý
o hříchu a zákonech —-nesvěbčí o samostatnosti Tomášově?

Liší se oo Augustina v učení o milosti: Augustin uvažuje o
milosti jako léku uzoravuiícím zraněnou přirozenost libskou,
Tomáš spíše iako o povznešení buše k božství — beifikaci buše.

Nestačí to k oůkazu, že Tomáš ie samostatným, nezávislým?

FR. DOHNAL:

LIDSKÁ mASKeRADA.

Na lesklých parketách Melisto s chocholem
podivná víří směs: kohoutích černých pér,
na lesklých parketách kol něho kolkolem
masky to maií ples. pestrý rei baiadér.

Pierrot, harlekln,
markýzky, markýzi,
rozmarných Columbin
k smíchu smích pobízí.

Učenci, básníci, Fausti a Markelkv,
mallřl s paletou, zelená domina,
balazzo smělící ztřeštěné baletky ——
honí se parketou. kdo na vše vzpomíná!

Voiák, mnlch, sedlák, král,
vše v iedné sm ' '
veselím plní sál
veselím hvřícl . ..

Každý má masku svou, Každý má masku svou,
každý svou úlohu: pod ní svou vlastní líc
při ďáblu iednt isou, ukrývá ubohou
Druzí zas při Bohu. na zámků na tisíc.



Pod maskou ukrytl A čím kdo hlouběii
Iaškuil. bovádl, v masku se ulail,
pod maskou ukryli tim tančí lehčeil
druh druha podvábl. v tom masek mumraii...

Každý má masku tam —
Bez masky ieden přec:
ponurý, stranou sám,
veliký kostlivec.

Neviděn', neslyšen, Na maskv šklebí se:
ode všech cllěn přec, »Figurko ubohá,
na rei se směie ien iak směšnou levl se
vellký kosllivec. la lvoie úloha!

]ak směšnou škrabošku
Život, ten farlzei,
žlvola pro trošku
bal li v len směšný reil

Ale nlc neškodll Masky, bál lančle lak!
Všechno se spravl zas: Muzlko, hrei ilm, hreilr <
maska se odhodl, Poslednl se mnou však
sežne se zralý klas! bez masky bude rei!



nové SMĚRV v MALÍŘSTVÍ.

PÍŠEDR.]AROSLAV ŘEHULKA.

Místo starého, bobrého a technicky takřka vrcholu bosáhnuv
šího umění zaujaly Ones leckče, hlavně u sensacechtivých a po
novotách bychtících bouřliváků směry kraině výstřební: kubismus,
futurismus a expressionismus.

Příčiny iich vzniku blužno hlebati iebnak ve vývinu, evoluci
malířství — teby v historii ieho vývoie, iebnak v millieu bnešní
boby, kby zavlábl kult negace, přespřílišného inbivibualismu a
sensitivismu, který hraničí tu a tam až s chorobou

Uývoi malířství směřuie ob svého začátku (pozoruieme-li vý
tvory iebnotlivých ieho perioó) ob mrtvolného klibu bekorací a
mussivných maleb ku horečnému. šilenému pohybu znázorňova
nému ónešními obrazy. Ob nehybné, strohé skresby ku vibruiící
barevné skvrně; ob povrchniho boimu, pouhé masky, až ku pro
cítění, ba až ku pitvě buše.

Primitivní umělec, at už kreslil své bohy, libi a zvířata na tykvi
nebo na hliněné váse, at přlmočarou kresbou v ostrých úhlech
vebenou zbobil egyptské hroby a asyrské paláce _ at nás bo
mácí selský malíř robil těžkou rukou neumělé, křiklavé obrázky
svatých na skle, vžby vyznačil tu pouze zlebovatělý, prkenný
postoi.

Panoval všnbe KLH). svatý klib. Benátské mosaiky v chrámu
sv. Marka, proslulé mussivné malby v Ravenně v Sant' Apolli
narc Nuovo či v kterémkoliv kostele římském, v němž se práce
toho Druhu z boby ieho rozkvětu zachovaly, působí boimem
klibu. Velebný maiestát svatých a světic ve strnulé byzantské
pose „„ iaká to až zbrcuiící úchvatnost! Charakteristické, iebno
buse působící iest tu pobtrženo. Vše vebleiší zas vynecháno za
tím účelem, aby celek vyzníval mohutným chorálem, který sice na
cit neapelluie, za to spíše na zevněiší oslněni pozorovatele, pom
pésnost a bekoraci.

Doiem ulpivá na povrchu, bo hloubky neioe.
Než nebosti na tom. |barva ustupuie bo pozabí, nebot panu

iícím prvkem malířství ie obrys, linie. Na vásách, na staro
egyptských, assyrských a babylonských zobrazeních, v bominu
iící míře též na římských malbách (v Pompeiích a i.), na staro
křesfanských a byzantských mosaikách — zkrátka všube má
hlavní slovo linie. Barva tu slouží pouze ku zvýšení ettektu.
Vyplňuie prostory a bekoruie. ]e živlem pobřabným.



GIOTTO vnesl bo malířství italského nového bucha. Místo
plošné bekorace nástěnné přibráním světla a stínu v zobrazování
přebmětů povstal boiem skutečnosti, reálnosti. Abstraktní postavy
Krista, svatých, vznešených mocnářů sestoupily tu Dolů s mmbu
svého majestátu, stali se přístupněiší, hmotněiší a pohyblivěiší.
Stali se Iibmi.

Vliv světce z Assisi mnoho působil na přerob buchového ci
tění v Italii a tím také současně na poiímání úkolů a cílů ma:
liřstvi. Místo velebného Krista umučený Trpitel, místo velebne
nebeské Matrony s lebovým pohlebem manblových očí něžna,
trpící bonna umile, chovaiící roztomilé bambinko v náručí.

Linie přestala býti bominuiící. Sloučila se se světlem a stínem
a rozšířila se ve TVAR.

Tvar v začátcích renaissance hrál vůbčí roli, barva však ještě
napořáb roli pobřabnou. Avšak klib primitivů, Cimabue, Giotta,
vočkovaný těmto ieště z části přebchozími směry malířskými.
mizí už u MASACCIAa proměňuje se u trecentistů a quatrocen
tistů v POHVB. A současně i barva se uplatňuie -——až u cin
quecentistů iest považována za prvek úplně rovnocenný s linií
a tvarem. Přes to však iest ukázněná, právě tak iako pohyb.
který nikby není přepiatý, prubký, nýbrž vžby anticky krásný.
bo úměrných kontrapostů uspořábaný. Pohyb tu zvučí vžby plr
ným. veselým akkorbem renaissanční uhlazenosti „s barevnou
stupnici, at už tato iest laběna v zlatý tón TlZIANUU, nebo ve
střibřitost Anbrea bel SARTO. Nescházi ovšem na výiimkách:
LIONARDO DA VINCI lpí spíše na barvité, intimní a iako na
oýchané kráse, kbežto MICHAEL ANGELO hlásá převahu po
hybu a tvaru.

Z hluchého kliou primitivů povstal v renaissancl labně uspo
řábaný, ble přesných pravibel sestroiený vznešený taneční pohyb
a ruch. Právem tu WOLFLIN mluví o >velkém, pathelickém
posuňku století-. Uýmluvným boklabem úměrnosti pohybu iest
Rafíaelova nosička vooy z Požáru Borga.

Pak přišel barok s mohutnými gesty, se stupňovaným patho
sem. ljleukázněný, brutálný- Libuiící si v bitvách, vražbách a
martynich, v kypícím mase a rubé krvi. A barok oopomohl barvě
k_balším úspěchům. REMBRANDTOVV obrazy isou prvořabé
vise barevné, RUBENSOVV a van DVCKOVV, VELASQUEZOVV
a MLIRILLOUV výtvory isou tvarově bokonalé hymny na krásu
kolorltu. Barva, barevná skvrna bosahuie misty vlivu bominuií
ciho. A s barvou vše, zatopeno isouc mohutným světlem a kon
trastulicím hlubokým stínem vše v pohybu, vše se zmítá a víří.
Bacchanale Rubensovo, Tiepolovy Dekorace s Iétaiícími posta
vami — |aký to šílený ruch a kvap!



Z rvthmického tance renaissančních obrazů vyvinul se nevá
zaný, bivoký rei barokní.

Ruch obrazů tebý vzrůstá, avšak přes to ze zmítajícího se víru
zachýcen tu pouze jeben labně uspořábaný moment.

Malířství však tu vlastně také jen bále nešlo, než ku povrchu.
Pouze pompésnosti a vzrušeností tvarovou chtělo působili. Pro
cítěné samo sebou nebvlo.

]ako reakce proti baroku povstal empire. Neznamenal nic, než
opakování starých zálib pro antiku v renaissanci. Romantismus
DELACROIXUU a jeho kommilitonů jest též jen geniálním na
pobobením všeho již řečeného starým stylem

Za to však lMPRESSlONlSMUS ve Francii se zrobivší učinil
převrat v uměleckém nazírání Znázorňování jevů. které až bo
sub zpravibla lpělo na povrchu, počalo se probíieti bo hloubký,
stalo se vniternějším.

Process vývojový tu tebý v ohlebu mobilnosti látek zobrazo—
vaných šel ještě bál. Nevvličuje se tu, jako bruhbý pouze ob
jektivně jistý moment. Poóává se zbe interní, subjektivní bojem,
tebv boba časově ještě prchavější. Zobrazeno zoe stále měnlivé
prostřebi přebmětu právě v tu chvíli, jak na subjektivní nazírání
malířovo působila.

Princip pohvbu tubíž ještě více vvkulíivován.
Malířství objektivní stalo se subjektivním Po malířství rozumu

zavláblo malířství citu.
Stejný vývojový process nastal všube, ve věbách, hubbě i

literatuře. Materialismus zbuševněn. Nastalo zjemňování, bifte
rencování nejen u zjevů přírobních, nýbrž i ps chických.

Malířství pobříbilo se buchu boby, zjemňova o se. bifíerenco
valo. Obrátilo svůj zřetel ne na celou massu zevního zjevu, ul
pělo naopak na betailu, avšak takovém, který působí svou vše
stranností. Pobávalo pouze skizzu, ale obhalovalo jí nejtajnější
záhvbý buše. Pobtrhlo význačné. ostře je osvětlilo ři tom
však i to, co zastřeno, kouzelně promlouvá. A v tom pr vě jest
pobstata impressionismu, že mluvi mistrně tím, co zamlčuje.

Právě takovým způsobem tvorbý na poli literárním zvítězil
MAETERLINK nab rozvláčným, zevnějším a hluchým o isová
ním ZOLOWM, jak s rávně praví mnichovský esthét . UX.

lmpressionismus ob rývá v malířství nabmíru prchavý, citový
moment stále měnlivého prostřebí. které pobléhá vlivům světla
a ovzbuší. Při tom ovšem pevná kresba úplně ustupuje barvité
skvrně, resp. harmonii barvit'ch skvrn, kteréžto ve svém akkorbu
pobléhají jistému psvchologic ému zákonu, který jest mobitikován
inbivibualitou umělcovou.

]ežto i forma zjebnobušena. často jebiná linie stala se schop
nější výjábřiti mohutný pohýb, citovost Daleko líp. než mikro—
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skopické lízání betailů. Což nepovíbaií nám ALEŠOVV letmo

gačrtnuté kresbičky Daleko víc o životě než MAXOVA a BROKOVA vypiplaná plátna? Malíř zachycuie ien ten prchavý
moment, který právě buši ieho ovlábne. A touto bleskovou mo
mentkou, mocí, která v nitru byla probuzena a která vrhá ostré
světlo na přebmět, přiime tento novou a neočekávanou tvářnost.

Místo suchopáru starých obrazů a iich chlabu býše z impressi
teplo obuševnění.

Forma nesmí se ale ztráceti, nýbrž nevibitelně se probírali
Musí býti tím pevněiší, čím více ii umělec abstrahisuie

A nové, vlastně neinověišíumění: KUBISMUS, FUTÚRISMUS
a EXPRESSIONlSMUS ie bitkem impressionismu Impressionisté
van GOGH a CEZANNE isou ieho buševními otci. ]est pouhou,
až bo nemožnosti vykultivovanou snahou po balšim vývoii inbi
vibualismu a subiektivismu v malířství a snahou zachytili mo
menty prchavosti a měnlivosti suietu v míře už libskými smysly
nepochopitelné.

Kažbý směr nutno posuzovati zvláště. Tak KUBISMUS povstal
ze snahy, místo sensitivní linie a plochy vytvořili tvrbou, krysta
lisovanou formu. ]ebině z obporu proti prvým. Malířství totiž
bosáhlo takového vrchole, že mimoběk musila nastati reakce.
Doiem skutečnosti zobrazením tvaru, barvy a prostřeoí stal se
svrchovanou boménou v malířství -— až se znechutil. Místo
kompotu zachtělo se hořčice. Potřeba kontrastu, vyprostění se
z umělecké hysterie impressionistického barevného a plošného
sensitivismu vehnala umělce oo pravého opaku. A iako vžoy
kontrasty si počaly ruce: Umělec své vise přenášel místo 00
měkkých ploch barvitých bo stroh ch geometrických forem.

Zaklabatelem kubismu iest PA LO PICASSO, Ital. Ostatně
iinoe ani kubismus nemohl vzniknouti než v ltalii, kbe pro něi
ie přihobná půba. Ne však u nás.

Co snao u Picassa bylo elementární potřebou, stalo se po
ieho obievení mooou. Hlupáci a ignoranti v malířství. postrába
iicl talentu, počali mazati kubisticky.

Sami ničemu nerozuměli, tož nerozumělo okolí ani iim. Sklibili
zasloužený výsměch. Nezasluhuii ho i někteří naši bivočeiší páni
z Mozarlea v Praze?

Byl-Ii kubismus reakcí proti impressionismu, stal se FUTU—
RlSMUS vyhnáním ieho snah bo absuronosti. Vyšel z přebpo
klabu, že žábný bojem v buši člověka nezanechává v ní pevných
obrysů, zeiména ne takových, v jakých si libovalo přebimpressi
onistické malířství.

tlldl'm tisíc pravil hellenský filosof. A tato heraklitická věta o
pohyblivosti a neustálenosti boimů přenesena byla i bo theorie
nového směru malířského.



Abych uvebl příklab: Obloukovou lampu isme víběli za sterých
příležitostí, známe ii bobře — ale přebstavítí si jí bokonale ne
bovebeme. Vibíme ii v různých tvarech, vibíme ieií zmítaiící se,
prskaiící bílé a zas nažloutlé světlo, prorážeiící skrz kalenou
skleněnou různotvarou bání, vzpomínáme na uhlíky, na buhově
se měnící paprsky, stín, který se za rohem ostře tvoří a hází
bivné oblesky na tváře chobfcích kol líbí, na uiížběifcfch kočá—
rech. Slyšíme shon a hluk života u té, klib zase u iiné oblou
kovky. Takový něiaký mobilní boiem máme. Materialistická forma
obloukovky nám uniká, iest zatlačována a prorážena iinými
boimy, sama se stává vebleiší.

A právě tyto prchavé, stále se zmítaiící a ubíieiící se neiasné
boimy chtěl futurista znázorniti.

Duch libský, myšlenka letící sta mil, měnlívá — může býti
znázorněna hmotně? Může býti nehybným obrazem pobán šíleně
se zmítaiící roi přebstav vteřiny? Může—lí v obraze býti vytvo—
řeno prskání uhlíku na obloukovce, hrčení kolem letícího kočáru
zvuk zvonů, iečení auta a všechny ty prchavé boimy, iež se nám
při přebstavě vynořuií? Má k tomu malíř prostřebky ?

A malíř to skutečně zobrazil. ]ak —- to ie iiná otázka! Excen
rický PICASSO opět zač l nu a za beranem chobívaií ovce.
Io iich bosti aiv echách iich se sehnalo malé stábo.

Futurismus, nové 'uměníc vzniklo, ale malířství zvonili při tom
umíráčkem. Nebot futurismus nemá s malfřstvlm, iako uměním, nic
co činili, iest rozumováním a spíše pathologickým zievem. ]ako
přílišné hloubání a filosofování v životě vebe často k šílenství,
tak se stalo i s filosofovánfm v umění. Umění sešflelo.

Býti hlupcem ie velmi snabné. A lákavé, zvláště kbyž se hlup—
ství říká ble moby umění. Proto libé s pobprůměrným nabánfm
začali chutě malovali futuristicky, opičiti se po chorobném umění.
A to byl hrob fulurísmu. ! u nás.

Do třetí kategorie nového malířského směru řabíme EXPRES
SlONlSMUS, který ie naprostou negaci impressionismu a veške
rého bosavabního malířství, které řlvábí ab absurbum.

Přebstavitelem ieho ie KANDIN KV. Propaguie naprosté opu
štění formy a libuie si ve svých obrazových improvisacích v na
prosté nesrozumitelností. Obůvobňuie ii různými mystickými a
spiristickými elementy To co »umělecc ieho bruhu vibí, iest
iiným'smrtelníkům nevíbitelné a nepochopitelné, teby nabpři
rozene.

Vůle »umělcova' vytvořití nové umění spoiena tu s bětskou
primitivnosti. ]eho ruka při nmalběc iest vebena pouze instinktem,
nepochopitelným pubem. Řabf linie a barvy bez labu a sklabu,
bez principu a záměru. Zkrátka vebe si tu iako spiritické me
bium, přenechávaie se úplně náhobě a 'nepřebvíbanémuc, což
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pro něi právě znamená »buchovní moment v umění'.
Míním, že iako spiritistícká meóia bývaií vykutálení pobvob

nící, tak isou jimi i expressionisté. Zralý muž, umělec nemůže
se rovnati Dítěti. Dítě by ovšem své mazanice tvořilo přirozeně
—- onen však tvoří-li tak, tož lže. A ze lži nemůže nikbv po
vstati pravé umění. Stejně iako čítě nelze napoóobiti malbv bi
vokých kmenů a primitívů, nebot se tak óěie hrozné salto mor
tale přes bosavabní vývoj malířství.

Vývoi malířství v expressionísmu nejeví se v postupu v přeb,
nýbrž směrem račím, opačnvm

]ežto však veškerv nové směrv malířské jsou bud reakcí, nebo
chorobnou přehnaností, tím samvm isou obsouzenv k zániku,
třeba že vznik iíeh obůvobněn

Pouze v novém, rozumném vvvoii na záklabé impressionismu
leží buboucnost pravého umění.
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PÍSEN o HlLDEBRANDOVl A DVĚ KOU

ZELNÁ ZAŘÍKÁNÍ STARONÉMECKÁ.

(Do češtiny přeložil, podržev přesně poměr štěpů a počet slabik,
VÁCLAV HORÁK)

Úvoo.

Kažoá kritika ie výslebnící věoomostí, náhlebů, nálaoy — a
někoy i tenbenčnosti jistého iebince: ie subiektívní.

Stubuii-li bílo samo, poznávám ie tak, iaké iest: nabývám o
něm poznatků obiektivnich. ,

Poněvabž nemůžeme KAŽDE bílo prozkoumati, čerpáme o něm
věbomosti z kritiky.

Kritika bývá, iak věčomo, často kusá a nesprávná; poznatky
naše z ní nabyté isou pak ovšem také kusé a nesprávné.

]estli ubíiíme protivný náhleo výroky té neb oné autority, sami
se pak na věc ani nepobiváme, provozuieme nevéoeckou, planou
polemiku.

Kritika, má-li býti iasná, musí býti krátká a úsečná. Hlavní
váha buoiž položena na správné citáty z bíla samého (argumen
tum ab hominem-. ,

Obvoláváme-li se však na to, že ten a onen PRV to a ono
povibal (často jim o pouhý klep) ie to právě ien plané povióání
a nic více.

Vybal isem Rukopis Králobvorský a vytkl v něm tučnými
písmeny pravíbelné užívání štépů (štěpný rým). Kbo bo knihy
nahlébne, vibí, že štěpy ty tam ]SOU. ——Mimo to navrhl isem
ien několik emenbací a vysvětlil některé záhaby.

Dostal isem i z cizozemska - mnoho naošených přípisů.
Posubky v listech byly tu příznivé, tu obmítavé. Avšak i v tomto
páoě byl zachován slušný ton, obvyklý v kruzích bobře vycho
vaných a svěočící () mysli ušlechtilé. Tak iebna spanilomyslná
referentka pobotkla, že štěpný rým co systém v české literatuře
asi nikby neexistoval. Obpověbí mou byla stat: »Štěpný rým
v českých písních novooobýchc.

Byla ovšem psána l kritika oo libí nevychovaných. Tak iakýsi
anonym tvroil, že slova albert v Pulkavovi není, že existuie ien
»Styrc. ——Tento rtaké' Pražan teoy neví, že v Praze máme na
Novém Městě rzoeraZc, že Zberazů ie v Čechách několik. —
Má ien několik kroků z Václavského náměstí 60 musea, mohl
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nahlébnouti bo Pulkavy, kbe skutečně Sber (čti Zber) stoii. Ale
ne — pro něi Zber neexistuie a proto MNĚ notně — VVNADAL.
O sancta simplicitas.

V nověiší bobě chtějí někteří vzkřísiti nebožtika Feifalíka iako
bobrobince české »věbyc. — Habeant sibi. ——Feitalík tvrbil, že
]EDEN básník složil básně RK.

Nesporno ie, že RK ie psán iebnou rukou — a iisto je. že,
iak to v tu- i cizozemských bílech různých rebakcí patrno —
přepisovatel asi mnohé ble SVEHO gusta bud věbomě, bud mi
moběk změnil. Avšak nahlébne-li bo RK soubný čtenář — ne
spoléhaie na Feifalíka, nýbrž na své oči — přesvěbči se, že
kažóá epická píseň iest obsahem i veršem tak svérazná, že tato
svéraznost přepisovateli ani setřena býti nemohla: ——'OLD ICH
ie kronikářské vypravování, >LUDIŠE< — klibná ibylka, 'ČEST
M Rc nás poutá bramatickým chobem a svéraznou, velmi zacho
valou formou, v]UNOŠEc (]elen a Zbyhoň) mythickou nálabou,
rB N . slokovou formou a prostým, srbečným obsahem, >ZÁ
BOlG básnickým nabšením netušené výše, n]AROSLAVc poe
tickou, nábožnou, vřelou vběčností, že Bůh na přímluvu Marie
Panny zachránil iiž iiž hynoucí vlast. - Všechno poukazuie k
tomu, že kažbá z těchto básní povstala v bobě iiné, utvořena
básníkem iiným.

Druhá námitka Feiíalíkova iest, že tak nebokonalého, pobiv
ného verše iako v Čestmíru a Záboii v žábné z literatur světo
vých nestává.

Ukvapený úsubek. R. 1875 ieště téměř nikbo v Rakousku
o staroněmecké verše se nezaiímal; r. 1817 pak ovšem nikóo
takových veršů neznal, snab kromě bratří Grimmů, kteří věc te
prve počali stubovati. U nás Čechů i Ones mimo kruh zasvě
cenců nikbo těch věcí nezná, ač isou to věci velmi buležité k
pochopení povahy neistarších našich zpěvů.

STVKV STARÝCH ČECHU SE SOUSEDV.

Se Srby na severu, Slezany a Poláky na severovýchočě žili
staří Čechové v nepřátelství obvěkém. Nepřátelé oněch byli spo
ienci a přátelé echů: severni Němci, Lutici a z části i Rusi.
Germánské bružiny severoněmecké bezpečně přecházely Čechami,
i ouce zbe hostmi a že za prvních bob křestanských byl poměr

echů k německým císařům v celku bobrý, bruh y až srbečný,
ie známo. Za to slovanské obyvatelstvo hrabu N MCl zvaného
a jeho okolí (to isou Němci RK) rábo či ilo loupežné náiezby
bo Cech a Češi bo Slezska a Polska. (Pro %echy byli teby Němci
na severovýchob, za Krkonoši, pro Rusy na iihozápab za řekou
Němnem čili Nemigou, něm. Memel, ob kteréžto řeky asi vzali
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iméno: byli to tebý nárobové litevští a bále asi kmenové polští.)
Vliv Čechů na Germány a naopak byl iistě značný; na to po

ukazuie Grohmann přeb 60 letý. Slovo »paruchtac (na Lounsku:
»chooí iako paruchtac) ie staroněmecké, v této formě oo staletí
mezi Němci neuživané. — Zaříkání: *Stoií iak štok a hleoi tak
kozel: iest překlab německého: !& steht wie ein STOCK uno
schaut wie ein Bock: ato.

echové měli štěpné rýmý oo pravěku. — Že však se iich
nevzbali, máme snab př ce běkovati vlivu zpěvů sousebnich i
vzbáleněiších Němců. — e Čechové rábi zpívali, víme ze svě
bectví cizích kronik. Vlivem štěpu ustálil se přízvuk na první
slabice slov iako u Němců, ano šlo se bále — iebnoslabičné
přebložký strhlý přízvuk na sebe, což u Němců se stalo ien
z části: — Přízvukem pak se liší čeština i nyní pobstatně obe
všech iazvků slovanských.

těpnou vazbu počali Němci opouštěti už v Vlll. stol., ač se
mnoho bo bnes ubrželo (Uber Stock unb Stein; mit Mann unb
Maus; mit Kinb uno Kegel ato).

Chceme—libásně RK, které pabaií bo bobý pohanské, prozkou
mati, nebube škobiti poohlébnouti se, iak to tenkrát vvpaóalo u
starých Němců. Zachovalo se sice z ieiich epických písní ien
málo, avšak co se zachovalo, postačí pro naši stubii.

!. Zaříkánt merseburská I. a II. zachována v přepise z X. sto
letí, ač isou půvobem mnohem starší. Nalezena býla r. 1841.

II 'Piseň o Hilbebranbu- napsali bva mniši ble starší přeb
lohý na vněiší obal iebnoho theologického spisu okolo r. 800.
Rasurý isou časté, na př. pochybné SA v laosa (i. 63.) stoií na
rasuře. Eccarb nalezl píseň r. 1729, která byla považována za
román v prose. Teprv r. 1812 všimli si bratří Grimmové básně
i bomýšleli se, že isou to verše štěpné. Text být výbán teprve
r. 1830 ble fotografie 00 Lachmanna, který první techniku veršů,
iazvk a mezerý výložil. O verších básně nemohli v Čechách
přeo r. 1830 nic věběti a Feitatík neznal iich ani ieště r. 1857.
Řeč básně iest směs iazvka horno- a bolnoněmeckého.

POROVNÁNÍ s NE]STARŠÍMI PÍSNĚMt RK.

Abý štěpý lépe vvnikl , spoiili němečtí učenci vžbý bva verše
v ieben blouhý řáoek XLangzeile). Takové ovoiverši může míti
oo šesti bo bvaceti slabik. Počet slabik určen ' smyslem a ště
pem. V Hilbebranbu má neikratší DVOUVER ? sebm, neibelší
sebmnáct slabik (počítáme-li eo, uo, ao, ae za iebnu slabiku)

V zaříkání ]. má neibelší souverší 13, neikratší beset slabik,
v ll. neibelší 14, neikratší 8 slabik. Ale zbe isou v šestém řábku
sražený 3 verše, proto má ten řábek slabik 16. — l v Hilbe
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branou máme řábky o třech verších a sice ř. 7. a ř. 30. Řábek
6. má pak 19 slabik.

Přeložil isem svěbomitě tyto tři kusy, zachovávaie přesně po
čet slabik i poměr štěpů v kažbém půlřábku. Srovná- li ielaskavy
čtenář s ]UNOŠÍ (]elen a Zbyhoň), se Záboiem a Čestmírem,
naibe toto:

Technika versiíikace l. zař. merseb. až překvapuiícím způso
bem se shoouie s versifikací v ]elenu.

V ll merseb. zař. maií oba polořábky steiny počet slabik, ien
poslební, t. i. osmy řábek má poměr 5:7.

S tím se shoouie nápabně Zbyhoň, maiící obě polovice řábků
o steiném počtu slabik; ien řábek 7., 18., 25. má poměr 7:5;
ř. 29., 30. ——7:6; ř. 26. — 8:4; teby šest obchylek mezi 45
řábky, čili iebna připabá na 7 až 8 řábků.

Technika versifikace v Hilbebranoovi iest o mnoho volněiší
co bo počtu slabik a pobobá se nápaoně versifikaci v estmíru
a Záboii. Pooobnost by byla ieště větší, koyby bva neb tři krátké
verše, spiaté těmitéž štěpy, byly poiaty bo iebnoho Dlouhého
řáóku iako v Hilbebranbovi.

]ak se kažby z vhobné příručky, ku př. Sammlung Góschen,
Althochbeutsche Literatur, Leipzig 1910. 80 Píen., přesvěočiti mů
že, zachováno iest nám z Hiloebranoa 67 řábků, a sice 61 řáoků
o bvou verších, bva o třech verších a čtyři o ieonom verši, cel
kem 132 veršů. Poměr štěpů at iebnobuchych', at spřeženych,
iest tzt, zhusta 2:1, říbčeii 1:2, 2:2 neb více v souverší.

Beze štěpu zůstalo 6 řáoků mezi 67, teby kažoy iebenácty,
což iest ovšem mnoho.

Avšak kažby z těchto řábků má své obpověoné štěpy v sou
sebních řábcích, iak isem proloženym písmem ukázal. —-Nelze
teby tvrbiti, že by to byla prósa. — l iinbe, ku př. ř. 19:20 obén
ců:0pustil (tiln -—furlaet) přicházeii takové štěpy parallelní,
na něž isem však nebral ohlebu, poněvaož iebnak neisou nutné,
iebnak ztížily by hlabší překlao.

! iinak isou tyto tři památky poučnymi: začínaií štěpem své
neivy'znamněiší osoby: Ei (lbisi), F, W (Fol, Woban); H (Hilti
b.rant)—»—Totéž nacházíme u našich neistarších písní: 2 (Záboi),
N, K (Neklan, Kníže).

Ve Zbyhoni a v ]elenu ie hlavním rekem ]UNOŠE. Poněvabž,
iak iiž Grohmann a iiní na to poukázali, církev zakázala pro
nášení imen bohů bobrych, kryie ]UNOŠE iméno něiakého bo
brého boha, které začínalo písmenou b, iak štěp prvního řábku
ukazuie. -—-Stvrzuie to pak ieště tato okolnost: Vlastní iména

byvaií z pravibla štěpem. Avšak n]unoše' (nepřipušíme li slabyštpě luž — ]unoš e) není nikoy štěpem. — E není teby
imépnopůvooní Poněvaož se iebná o slunce ]počnimní (]elen) a
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o slunce iarní (Zbýhoň), nemůže to býti žábný iiný bůh než
Božic (německý Balbr). BOŽIC, bosazen na místo ]UNOŠE, iest
štěpem skoro vesměs.

]elen, v. 5. Božiczpo horách'; v. 9. Božice:pobskočí; v. 30.
pabl: Božic; v. 31. Božice :plakachu.

Zbýhoň, v. 7. Božic: o svei; v. 12. pobvižezBožic; v. 24. Bo
žici : přeubatno; v. 28. ožic :braň.

Důslebkem vzáiemného stýku starých Němců a Čechů iest,
že tito vzali některá slova z němčiny a Němci z češtiny. Může
se ovšem iebnati o slova, která TEHDV byla v užívání. Uvebu
ien několik: brbí — barba; vrah ——warag; Čmír, vlastně Stmír,
povstalo ze Stýr — Stier; skill — štít; helm — helm; chlubun
— klaií; král — Karl; plzno ——Folla; oř ——hors; Luběk —
Hlubwig; lutý — luttila; váleti — wal — (telo, — kůre, — halla);
vícestvie — witting; vet — wěttu; cuzí — thiubisk. nýní Deutsch;

v_arito)_ baritus; Mobr Vrch — Morberg (srov. Morlaci ——hramcan .
]e-li Neklan téhož kořene iako Niklat, pán Mikkilinburku čili

Mecklenburku, slovanský VELEhrabu, pak znamená Neklan kněz
Velký kníže (Grossiůrst) a neklanina — Grossfůrstentum; v

kraiinv neklaniný _, in bie Grenzen bes Grossiůrstentums. —
M a 11 se střlbaií často, ku př.: Nemiga čili Němen - Memel,
a opačně Mikuláš ——Nikolaus.

Pozoruhobno iest, že Hlubwig (báseň asi z r. 881), svého ne
přítele thuruhsk uog »- burchschlug protče; že natočil svým
nepřátelům HO KEHO nápoie (v lgoru: krvavého vína).

'
\

KOUZELNÁ ZAŘÍKÁNÍ STARONÉMECKA.

PRVNÍ ZAŘÍKÁNÍ MERSEBURSKÉ.

7- 6 Ai, seblý si Ibisi,') - aeblý si tu a tam.
6—7 Tý pevnilý pouta, — tý pluký zaráželý;
5—7-6Tý zas animalý —-s kolenou provazy:
5 5 prchni poutům, - uprchni vrahům!

. i
.

DRUHÉ ZAŘÍKÁNÍ MERSEBURSKÉ.

5—5 Fol a s ním Voban — koňmo v les ieli.
7—7 Náhle Balbrův mlabý kůň — výmknul si iebnu nohu.
6—6 Zařlkala Sinthgunt, — Sluna, ieil sestra.

') ldisi : walkýrý člli polenlce.
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Zaříkala Friia, — Folla, ieií sestra.
Zaříkal pak Voban; — znalf on velmi bobře
\[ymknutí kostí, — vymknutí krve, — i vymknutí úbův
Ub k Druhým ůóům: — At isou iak přiklíženy!

.!

PÍSEN 0 HILDEBRANDOVI.

(' označuie řádky, které maii odpovědné štěpy v sousedních řádcích.)

7' Slyšel isem ho vořiti,
5—4 Že se otkali — chrabrym boiem
8—5 Kóys iltibrant a Habubrant -—prostřeb bvou houfů.

Syn a otec svoie ——zbraně upravili,
Oblekli si válečny oběv; — přes pancíř si opásali
Rekové rychle meče, — kbyž bo tuhé bitvy rušili.
Tu hovořil Hillibrant, ——Heribrantův cny syn, —

muž hobně starší,
Života znaleiší. — Nemnoha slovy
Otázal se, —-kbo by byl mu otcem
2 mužů statečných.
n]akéhokoli ——jsi plemene,
]menui mi lebnoho muže, — iiné ti povím.
Věru, Dítě, v říši ——znám iest mi veškeren lib.:
Hneb obvětil Habubrant, — Hiltibrantův ciny syn:
.Tato slova mi — pravili libé

taří a zkušení libé zašlých časů,
e můi otec se zval Hillibrant. iá sluii Habu

brant')
Přeb lety uprchl __ přeó hněvem Otakra
Tam k vychobu s Dětřichem, —- u průvobu mno»

hych ze svých 0 b ě n c u.
Opustil ubohou —-a osiřelou
Mlabou ženu, ——malé bítě
Bez běbictví. » Sám prchl na vychob.
Dětřich, ktery — neměl družin ,
Arcif si velmi -— otce mého v žil.
Otec zazlíval Otakrovi,
Ale Dělřichovi dobrym byl vžby druhem.
Vžbycky veól přebvoi pluku, vžby mu byla

válka milá;
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377—4 On byl znám — mužúm statnym;
4—4' Hrbinaten- už nežiieh

ž ')'Zhde měly byli 4 sleine' štěpy; ale nemoha ie nailti, užil isem štěpu spřeenyc .
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30 5—4—7 »Hochu, Bůh nebes- —,běl Hiltibrant, — vbu
biž mé řeči svěbkem,

6—5 Žes ieště nikčy — s tak příbuzným mužem5' Nevyiečnával.
6—5 2 císařských penízů — spony letené,
6—8 Které mu _hosubar, — štěbry rál Hunů, čaroval,

35 4—10 Sňal s ramene: — »Daruii ti ie, přiimi je : lásky!€
Tu Habubrant hovořil, — Hiltibrantův ctny syn:
"Dřevcem máme — přiiímati dary,
Hrot proti hrotu. — O ty jsi stary Hun!
[,ichotivě — mne lákáš
Ulisnymi slovy, chtě mne — oštěpem zraniti.
]istě ty pácháš šalbu, — co isi živ, muži šebivy.
Dělí mi plavci — plavící se k nám
Venbilskym mořem, že v bitvě — nebožák vzal

za své.

Pabl Hiltibrant, _, Heribrantův ctny sy nl')Na tvémskvostném šatu ,. bnbře iá vibim,
Že d oma dobrého ——ty máš pána,
A proto, že bys ty byl psancem, ——to není pravba !“

»Božef pravil Hiltibrant, nbolestny ošub seliží.
Zim a let šebesáte loubám se světem iako

psanec,")
Mezi střílející lib vžčy isem byl zařazen,
Aniž u hrabu některého úraz mne postihl!
Nyni milé bité —»mečem mne tne,
Usmrtí mne Oceli, nebo iá se mu stanu osubnym.
]est-li ti na to stačí ——tvá síla, snabno můžeš
Obníti mně starci moie oběni;
Můžeš klibně kořist Abráti, iestli mne srazíš k zemi.
Byl by z mužů vychobních zbabělym ten,
]enž by ti právě ted boi, —po němž toužíš, obepřel,
Boi rukopašny.- Nuž rychle, reku,
Pokus se přece, — zóali bnes utratíš svůi pancéř,
Neb iestli obou brnění staneš se pánemlt
]eli, nasabivše — lasanové
Své oštěpy. ——Oba iim uvázly
Ve štitech. Potom prubce boiovali,
Bili buiaře „ v štíty bílé,
Až iim ien osekané — česky ostaly,
Sesekané zbraněmi.
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Literarni družina katolických
spisovatelů z Čech. v neděli,dne
15. tm. přednášel dp. kaplan Bohumil
Stašek z Plzně »O moderni katolické
literatuře české- v cyklu přednášek
o uměni, pořádaném českou ligou a
kademickou v Praze. Přednášeiíci vy
liěil vývoiovou linii, iakou se moderni
katol. literatura česká. brala od let do
vadesálých až ke dnům našim. Zdu
raznii zeiména význam skvělé epochy
katolické moderny, iež sdružila katol.
spisovatele k nadšené práci na poli
katolického umění Přánim, aby po
dobná iednota znovu se v katolickém
táboře českém utvořila, ukončil s na
pialou pozorností vysiechnulou před
nášku Potom konala se schůzka, iiž
súčaslnili se předni pracovníci z řad
pražské intelligence a katol. mládeže
akademické a na níž bylo, kromě růz
ných důvěrných usneseni přiiato, aby
utvořen byl v Praze umělecko-literární
salon a ieden : pražských listů pře
tvořen na časopis, kolem něhož by
bylo lze seskupili katolické literáty.
V debatě bylo pronesena mnoho pře
krásných názorů a tužeb, z nichž vy
zirala žíznlvá touha naší lnladé intel
ligence po zdroii uměnl a krásna ka
tolického. Nebělnl schůze Ligy akade
mické nezůstane zailsté bez vlivu na
naše literární poměry. (Český Západ).

Denník »Čechc o důležitých mia
dých proubech a pracích katolických
nápadně mlčí.
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Zase nová katolická revue ? V
»Novém Věku- č. 18. pan Vil. Biinar
poukazuje na nebezpečné zievy, na ší
řeni monismu v české poesii panem
F. V. Kreičim, a kritisuie naše kato
lické literární poměry: »Přesmutný(?)
stav, ve kterém se dnes nalézá kato
lická literatura revualní, ie zajisté
iednou z příčin, že se těmto nebezpeč
ným zievům nevěnovala téměř žádná(?)
pozornost »VLASÍ- po smrti Škrd
iovč rapidně od čísla k číslu klesaiici
i s té nízké úrovně, na níž ii dovedl
zesnulý udržovali, úzkostlivě bráni se
přílivu mladšich per a plni sc materi
álem z většiny mrtvým a soucholinář
sk-ýlu rARCHAc ie rozměrů nepatr
ných a omezuie se (?) v novém roc
níku především na práce členů mia
Dého sdruženi katolických literátů mo
ravských. ()bicmný a nákladný NOVÝ
OBZOR pracuie bez určitého progra
mu . . . Literarni poměry v katolické
česke obci isou rozvráccny, panuie
všeobecná (?) skicslost, únava a bez
radostny' klid. A přece vice než kdy
iindy měli bychom se starali o účelné
pěstováni české slovesné zahrady,
dříve než zaroste nevypleniteinou ve
getaci tvorby protikřeslanské.: K tomu
si dovoluieme několik poznámek, ú
plné věcných: Pan autor zapomněl na
dvě velmi platné revue katolické:
HLÍDKU Dra. P. Vychoblia v Brně,
na STUDENT. HLÍDKU v Praze i na
EVU v Olomouci. Zdá se nám. že



revui měli bychom prozatím dosti, ien
ie třeba VVBUDOVAT — PsAT do
nich výborné věci, ODEBÍRAT, čísr
a PLATITH Tady v těchto podškrtnu
tých oborech ie NEDOSTATEK.Škoda
ie HLÍDKV LITERÁRNÍ, kterou vy
dával pan Bitnar. Takového kritického
a literárně informativního sborníku by—
chom potřebovali. ARCHA byla ien
zbržena stávkou tiskařskou, ale má o
chotu rozšířit svůi rozsah a obsah,
když bubou pracovníci. Ale tu to ještě
vázne. Prostředních bylo by dosti, ale
pro ty postačí noviny; revue má při
nášet dle našeho smyslu ien věci hod
notné. ARCHA se neomezuie na mo
ravskou družinu, má velkou část spo
lupracovníků z Čech i z Ameriky, pě
stuie vzáiemnost tak iak il pěstoval
NOVÝ ŽIVOT, ale v Čechách iistipá
nové touží po separatismu českém.
nebo aspoň po hegemonii. A touha ta
iesl dosti pochopitelná, když povážlme,
že Čechy maii k disposici takové kul
turní střeblsko, iakym ie Praha. Leč
posavadní zkušenosti nás učl(hlstorle
katolické moderny), že bydliště není
všecko, že ubi papa, lbl Roma. My
přeleme ze srdce bralřlm v královstvl.
aby takového papu v Praze obievlli,
nebot se za lethargll katolické kultury
v Praze saml hanbíme. Kéž přestane
brzy by'tlsnem »DANTEUMc, o kterém
píšeme v úvodníku! Prozatím však
musíme si přlznat, že nemáme ducha
plných charakterních lidí nazbyt (anl
mezi producenty, ani mezi konsumenty),
že ieště musíme mnoho kulturně do
háněti. My aspoň 0 ARŠE bez mu—
čení přiznáváme. že s ní neisme spo
koienl a kádr spolupracovníků sl te
prve pracně vychováme. Tušíme. že
potom také odeidou tam, kde obchod
ník více může platit. ale my se spo
koiíme tím, že isme ie naučill lítat. že
isme prospěli kultuře celku.

Dr. ]an Podlipný zemřel. Pro
rozvoi národa, zaiména Sokolstva, měl
význam veliky, pro literaturu jen asi
tím, že vydával splsy BARÁKOW,
svého mistra a přítele, kterého ještě
v agonii volal. Přáli bychom si velice,
aby někdo z katol. strany vypsal pů
vod, život a vlivy liberálního průkop
níka Baráka, buševního otce mlado
češství, pokrokářství a volného myšlen
kářství v českém nárobě. (Barak ie
iméno hebrejská)

]ak působí Machar na mládež,
otom píše Fio (Florian Zapletal) v
>Přerov. Obzoruc dne 27. února 1914:
>K čomáci české úloze na slova z Ma
charova »Coníiteor- (Pravda podobna
ie soli ...) dávám motto Zolovo:
Pravda ie na pochodu; celou úlohu
vyplňuii citáty z Machara, Gorkého,
Dostoievskiho a Masaryka a v domáci
úloze v květnu 1905 skládám účty ze
všeho, čím žila duše vtom momentě:
]e už po víře v nesmrtelnost duše.
(To ie přece nás cil: prožítl život ——
a konec). ie pryč víra v něiakou sílu
mlmo svět, která by řídila náš osud,
za to se však hlásí víra v život, vy
plněný pravdou a prací pro ni a ú
Ioha končl vykřlkem: >Žllte živila

Pokrokový úoudek o recita
torce machara pí. Břečkové-Růc
kové. Pokrokář K. Handzel píše o ní
v »Pozoruc dto 23. února č.24.vpob
čárníku 'Básnlcl a iich mluvčl- takto:
nM. Btečková přlvlekla k recitaci Bez
ruče všechny nectnostl herečky. sna
žlcí se diváka zauiat povrchem, mimi—
kou. gesty. otevirala násilně ústa. ce
nlla zuby, škleblla se. zvedala obočí,
mrkala víčky, zublla se, vraštila tvář,
špulila rty, vypIaZOvaIa lazyk, střihala
ušlma, škubala sebou a Bůh ví co
ieště, ien nerecltovala Bezruče . . .
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Břečková recituie rozplizle, prodlužuie
slova 5 iakýmsi bečívým odstínem,
boií se ie pustiti . . . Břečková se k
recitování Bezruče naprosto nehooí...
]e-li Břečková iako recitatorka ničím...c
Podobný posudek přinesly »Pražské
Noviny- a »Ostr. Denníkc obviňuie
dokonce pí. recitatorku, že neodvedla
povinný výnos školskému spolku,
v iehož prospěch konala recitační
tournée po středních školách.

Auguste Rodin o francouzských
katedrilách. Katedrála našla zvláště
ve Francii nadšeného opěvovatele,
mezi nimiž na prvním místě imeno
vati dlužno ]orise Karla Huysmanse.
K nim druží se nyní umělec Auguste
Rodin monumentálním dílem »Les
Cathédrales de France., opatřeným
stem tabulek dle kreseb autorových,
provedených na vellnu s předmluvou
katolického básnika Charlesa morlce.
»Temps: přlnášeil několik význačných
úryvků : této produševnělé knihy.
Slyšme Robina promlouvatl o mladé
dívce, klečící na tnoblltbách v kostele:
»Malý kvetoucí zvonek v novém šatu.
Rozkoš iest clzl těmto mladistvým Ii
nlim! ]ak pohnutlivý půvab! Kdyby
tato mladá dívka mohla viděti a po
zorovatl, poznala by ve všech portá
lech našlch gotických chrámů svůl
obraz, nebot ie ztělesněním našeho
stllu, našeho umění, naši Francleu
Rodin chválí Francouzky, pokud ne
isou Pařížankaml, pro leiich skrom
nost a zachování ušlechtilé miry ve
všech věcech. »Mladé Dívky vklábali
do gesta celý svůj všemocný půvab.
Ony isou to, iež propůjčulí životu
světla a slunce. A ieiich skromnost
iest přizpůsobena ieiich moci. ]sou
požehnáním města a světa tyto mladé
dívky. Dárkyně života, vnímatelné

100

formy naběie a radosti, látka pro ve
škerá mistrovská díla! ]sou tak blízké
přírodě! ]eiich pohyby nehřeší nikdy
proti božské geometrii. Pannaziak ča
rovné slovo! Matka: mírnost, která se
rovná kráse ! . . . Mail neien strhuiicí
kouzlo, nýbrž isou i vlastnicemi do
bra; a isou vystavovány často po—
mluvám . . . iako génius . . . V oka
mžiku hněvu, když isme zneužili ieiich
trpělivosti, tryskaii blesky z ieiích očí
a zaznívaii prorocké hIaSy, ilchž tón
bubí v nás úžas a vrývá se nám
v pamět, aby náhle, když ie ho zapo
třebí, opět se vynořil a připomenul
nám naši povinnost . .. ena ie nei
krásněiší, když klečí. Stavitelé goti
ckých chrámů měli to na paměti.
Vněišek kostela le klečící ženou . . .
Umělec přechází zvláštní associací
k stavltelům bómů a pokračuje: »Zbává
se mi častokráte. že ie vldím. že ná
sleduii těchto stavitelských poutníků;
tato klidná, všeho násilného vzdálená,
vážná, zataiená krása, kterou tak mi
lovali, krása, která skrývá svou moc
pob iemný závol půvabu. Tento půvab
ie subtilním, lehkým, přívětivým vý
razem síly a energle; oduševňuie u
nás až po tuto hoblnu vše, co není
ieště nevyléčitelně přemoženo a ublto,
tyto mladé dívky, tyto mlabě ženy,
které mne obklopuii, nevědí, že isou
dokonalým vzorem půvabu . . . Peču.
ieme o to, aby byla všude kolem nás
láska s obdivem . .. A zanikne-Il
iednou dilo obrů, kteří stavěli tyto
svaté bubovy, dette nám aspoň na
slouchati učení těchto velkých mistrů,
dette nám čísti ie z ieilch díla; [snaž
me se pochopiti, abychom se nestali
obětí zoufalství . .. my nebo ti, které
mtluleme více než sebe: naše Děti...
až tohoto díla již nebude. Božská
přirozenost ie přežlie a budei nadále



mluviti velkou řeči, které naslouchalí
tito mistři a kterou nám přeložili tak
velkolepým způsobem! Ušetřme sl
bolest a pohanu pozdě přišlé my
šlenky, že také my byli bychom lí
rozuměli. kdybychom byli naslou
chali slovům mistrů . . .c v ieilch tvůrčí
bolesti od města k městu. Meškám
s nimi u matky, u které scházelí se
všichni po putování Francií. Usedáme
k snídani. ]sme mladí a silní. Vypra
vuleme, co víme . . . Pracuií v Remeši
Viděli Saint-Denis. Chartres, Noyons,
Amiens... & mnozi mezi nimi pra
covali také tu a tam a mall tuto celou
slávu ve svém pohledu a ve své buši.
Tltanl I . .. )ak rád seděl bych u ie
iich stolu !. — Okatedrále Remešské
praví: :Zde stoií, nehnutá a němá;
nevidím |í: ie černá noc. Můi zrak
uvyká, nemohu rozeznávatl lednotli—
vosti, a co se mi obnovule, iest ve
liká kostra celé střeoověké Francie.
A ie to svědomí. Nemůžeme mu u—
niknoutí. ]est to hlas minulosti. Uměl
ci, kteří toto vytvoHll, vrhli do světa
ndlesk Božství. K naším duším při
poiill svou vlastní, aby nás učinili
většími . . .. Ve chrámu Laonském ho
ruie Rodin o zbožnych ženách: n]ak
posvátnými předměty lsou tyto ženy!
]sou přirozenou ozdobou tohoto ka
menného lesa. ]ak lehce přiléhá u nich
vše, typy, gesto, šat, stilu stavby a
relé této atmosféře! Ano, Řekové
měli pravdu. když tvrdili, že krása
iest ctností . . . (Dílo stoií 50 K.)

Otázka otaroslovanoké boho
služby v Dalmacii. V prázdniny
konal se ve Splitu slezd chorvátské
katolické mládeže, při němžv katedrále
byla sloužena mše sv. staroslovanštl.
nou. Někdo stěž0val si v Římě, že
v latinském kostele bylo dovoleno

sloužiti v staroslovanské řeči, a z Ří
ma přišel příslušný zákaz. Biskup
splitsky' Dr. Giivoie prosil, aby aspoň
těm kněžím bylo dovoleno sloužiti
hlaholské mše sv., kteří isou staří a
neovládaií latiny. Dovolení však dáno
nebylo a biskup dr. Giivoie musel
vydatl nařízení, aby staroslovanské
missáiy z kostelů splitských byly od—
straněny. Dne 26. září konala se ve
Splitu schůze hlaholských kněží, na
níž usneseno: l. podat biskupovi žá
dost, aby bylo zachováno staleté
právo užíváni hiahollce v kostelích
spiitské oiecése; 2. zaslati Vatikánu
memorandum se žádostí, aby vyslal
zvláštního papežského delegáta. aby
na místě vyšetřil a zilstll staleté právo
chorvatského národa na hlaholské
bohoslužby. —V téže otázce bude ko
nána leětě ledna schůze a připoií se
iobyvatelslvo, obecni zastupitelstvo
splltské a zemský sněm. V »Časuc
praví V. Kisič ze Zadru: »Všeobecné
mínění ie, že i neinověiší protihlahol—
ská opatření isou dilem vídeňské
vláoy, iež soustavně pracuie, aby ú
plně odstranila hlaholici z těchto kralů.
]eden vážený církevní hodnostář řekl
mně v těchto dnech: ]eblnou naoěil
hlahollce ie dnes Srbsko. Při uzaví
rání konkordátu ono může v otázce
staroslovanského iazyka v katolických
kostelích pomoci sobě i nám.: —
V některých českých pokrokářsky'ch
listech byl hrubě napadán splitský bl
skup dr. Giivoie. Redakce, neznalíce
iádra věci a nedavše se informovatl,
mluvlly podobny slepcům o barvách.
To už ie tak způsob našeho pokro
kového tisku: neznat ničeho, ale psátl
o tom s drzy'm čelem.

]ak naložil Rabindra Nath Ta
gore s Nobelovou cenou. indický
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básník, vyznamenaný cenou Nobelo
vou, věnoval celou tuto cenu nové
škole. 0 této škole vypravuil nám an
glické časopisy mnoho zaiímavého. Je
to škola a zároveň republika. Tato
školní republika leží u Bolporu (mezi
Delhi a Kalkutou) a imenuie se San
tineketan, to iest rmísto míru:. ]est
to opravdu místo mírem naplněné —
tichý hái uprostřeb polí; přeo půl
stoletím vyvolii si otec básníkův toto
místo, aby se zde oddal mystickému
roziímání a básník převzal ie, aby ie
odevzdal užívání všeobecnému. Posta
vil zde velký dům a obklopil iei za
hradami. Dle zpráv Angličana, který
na cestách zabloudil do této kraiiny,
byla založena tato škola r. 1901. By
dlí zde Tagoreovi žáci i ieiich učitelé
a maií zde veliké mistnosti obývací a
vyučovací. Mimo to náleží ke školní
budově rozsáhlá hříště. Ústav ie úpl
ně neodvislý od anglické vlády, což
platí iak o učitelích tak i o systému
vyučovacím. Rabíndra Nath Tagore šel
ookonce tak daleko, že obmítl každou
pooporu peněžní. Během 13 let vyvi
nula se zče čistě indická škola 5 in.
dickými učiteli, žáky, zvyky a vyučo
vaclmi meihobami. Siužebnlctva zde
vůbec není. Žáci vykonávali veškeré
práce sami. Ještě před málo lety měla
škola svého inspektora, ten však uká
zal se zbytečným a od té doby ie
myšlenka »samosprávy- dokonale pro
vedena. Učitele voll si ze sebe hlavu
a škola má svůi vlastní soudní dvůr,
spravuilcí se zákony vydanými ško
lou. Tento soub sestaven ie ze žáků
ústavu. ]de tubiž 0 školní republiku
iak ie vídáme ve Spojených Státech.
Ráno zpívaií učitelé a žáci pod širým
nebem hymny, které složil Rabinbra
Nath Tagore. Dvakrát týčně shroma
žďuie se celá škola v iake'si kapli k
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pobožnosti, která spoiena ie srozho
vory o mravních otázkách. Neboť nei
osvíceněiší básník Indie pokládá za
nevyhnutelné, aby škola spoiena byla
s výchovou náboženskou.

V časopisu dra. ]oh. můllera
„Blitter zur Pflege des persbn
lichen Lebens“ čteme tuto zpověď
Hermanna Bahra:

»Katollcká církev iest mně nutna
a potřebuii ii pro sebe, at si iiní
tvrdí opak. Církve poiřebuii pro
chvilky, kdy na okamžik se osvětlí
nad mým poměrem ku vesmíru;
církve potřebuii, protože chvilky tyto,
když měl isem pocit, iak s Bohem
splývám, isou kratičky a iá pocitu
toho posirádati nechci; církve po
třebuii, abych vášnivě nemusll hie
daii iinde ve chvilích slabosti a
dlouhých pausách neplodných, kbyž
toužím po splynutí se :Žlvotem ky
pícímc. s »Nebeskýmc, s »Harmoniíc,
„Prapůvobem" . . . imenuiie si iak
chcete, čemu tá říkám starým, ml
lým iménem Buh. Církve potřebuii,
iakmlle s Bohem v iedno splývám,
abych obstál v životě, abych se 05
vobodil ze žaláře svého iá, abych
se dopídil skrytého, mravního pra—
vidla pro své iednánl. A jako po
můcka k tomu osvědčila se mně,
mně Bahrovi, mše svatá a přiiímáni
svatých svátostí. Náboženští genlove'
a světci mail moc Boha k sobě si
přímo přitáhnouii, mně, člověku ne
geniáinimu, chybi iaio síiax

»Mnoho isem se kolem sebe ohlí
žel, ale pomoc, iakou potřebuji,
abych se na své výši udržel, může
mně báti len katolická církev. Zbá
se mi, že katol. církev celého člo
věka lépe zná, než-Ii kterékoliv iiné
vyznání, a že upokoií potřeby na



šeho nitra, kde iine' koniesse ie ani
nepozoruií. A neivíce dovede katol.
církev uspokoiiti po pohřbu, když,
poznavše Neivyššiho, zase zpět isme
padli do své slabosti a bídy lidské.
Katol. církev zná člověka proto tak
dobře, že drží se toho, čím člověk
s veškerým lidstvem splývá, ne však
toho, čím oo všeho lidstva se od
děluie. A tak ien při katol. službách
Božích, iež isou neikrásněiší na ven
kově v neděli, prožívám to neivyšší
taiemství, že ztrácím své vlastní
existenční bolesti a ozařuil se svět
lem na tvářích zbožného llbu pa
trným.:
Ano, už ie to tak: Neivětší duchové

na sklonku života vraceií se k církví
(Zeyer, Sládek, Bourget, Coppée.
Verlain, Pasteur, Goethe, Wagner atd.),
a blíží se doba, kdy veškerá pravá
intelligence bude v církvi a proti ní
bude icn svedená spodina lidstva. Kdo
studuje moderni literaturu nebo čte
ien Šakiu, ten to ví.

Německý Neruda. Chebskýadvo
kát dr. R. Traub vybal v nakladatel
stvi »ch Sonne: v Drážďanech pře
klad Pátečnich Zpěvů a několika ll
ných básní Nerudových, v úhledném
svazečkn, ozdobeněm Nerudovou po
doblznou od Švabinského a věnovaném
památce Vrchlického. Překladu přede
sláno liter. poiednání Pražákovo a
úvod překladatelův, kterýž ie významně
datován dnem suspendování české
samosprávy. Překladatel připomíná
Němcům, iak kdysi spolu s námi pra
covali o uskutečnění ideí svobody a
pokroku a dovolává se ieiích kultur
nostl a pokrokumílovnosti pro lepší
styky budoucí. Máme o tom své, tro
chu odchylné, ale velmi dobře odů
vodněné náhledy. Z Němců (politicky

vzato) už lidí nenaběiáme, lkdyby
chom se samým pokrokem na hlavu
stavěli. A byl-li by ten pokrok, o
který by snad někteří Němci spolu s
Čechy pracovali, v daných poměrech
tím vskutku prospěšným pokrokem,
tot otázka. Posud aspoň isme nepo
znali, že by pokrokoví Němci s námi
lépe smýšleli než dnešní Prušáci neb
Vídeňáci. Budeme si už muset porno
ci bez nich a proti nim. Rozcházíme-ll
se však v těch názorech s p. překla
batelem, tedy to nikterak nevadí,
abychom ilnak práci ieho považovali
za čin krásný a cenný, zvláště když
uznati musíme, že překlad ieho ie
přímo vzorný. Na ukázku začátek a
konec známé ballady o Karlu lV.
Der Kónlg Karl setzt' sich iust
mít Buschek Wilhartltz zum

Eicheniische »
sie hatten oil gezecht in ]ugendirische
und Sang geiibt nach Herzenslust

»rrink, Buschek! Soilst nicht trauríg

Hór, was Dein welser Kčnig Dich
lásst wissen:

Wohl kennet melne Zunge Lecker
blssen,

und land Oeschmack schon an dem

Musst Weine priifen, bis sie munden!
DER Wein hat seine Eigenart,
erst bitter unč dann liebllch zart
Wir haben uns gelunden !:
»Slehst, Kčnig: unser Volk lst so!
S'hat eig'ne Seel' - vlelleicht von

rauhem Kern
tn urwůchsiger Pracht erblůht sie gem
da brach das Schweigen plčtzlich íroh
Herr Wilhartitz, getreu und bieder
»Wenn einen Blick dem Volk Du

schenkst,
Schon an den Lippen Du ihm hángst
und kiisst es immer wiederk

103



Náboženské obrození ve Francii
iest stále na postupu. Vtěchto dnech
vyšla kniha Gastona Rion >AUX É
COÚTES DE LA FRANCE GUl Vl
ENT: (Paříž 1913. Fr. 3-50), iež stu
duie hluboký přerod myšlenkový v
soudobé Francii bez přebsudků poll
tických l náboženských. Pěkný úvod
ke studii této napsal Emil Faguet.

Gaston Rlon naslouchá (aux écortes)všem směrům myšlenkovým a asně
a přesně posuzuie vše. co iiž iest a
co se chystá. Vedle zastaralých snah
monarchistických, posledních záchvě
vů nacionallsmu a voltairianismu, vldí
a slyší mocné vlny KŘESTANSKÉHO
NOVOIDEALISMU i zoufalé strnutí
v budhismu. Pozorule, že Francle Re
nanova a Anatol Franceova zmírá a
znova se bubí za to Francle sv. Lud
vlka, Kalvína, Pascala a Montalem
berta, aby stala se zase prvorozenou
dcerou Církve. Soudobl básnlci íran
couzští isou novýml proroky víry a
lásky k vlasti. Francie chce zase státi
se hlasatelkou mocné víry v Boha. A
obrozuiícl se tento národ nemůže
zhynoutl, ale narodil se znova k lep
pším bobátn — volá ke konci palčivé
a význačné své knlhy Gaston Rlon.

901.
Tngedle víry nazývá se vzácná

nová knlha Francouze ROMAIN R0
LLANDA (Les Tragébles de la Foi,
Paris, anno 1913). ]sou to 3 dra
mata: SAINT LOUIS, A'ÉRT a LE
TRIOMPHE DE I.A RAISON. Autor
sám píše ve své předmluvě: .. .Uvi
díte tu proudy a snahy ovládaiící
dnešní mládež francouzskou. V Saint
Louls nabšení náboženské, v Aért
nadšení národní a vTriomphe opoicni
rozumu, jenž v sobě také iest vírou:
Ve všech třech oheň oběti, bol a moc—
nou reakcl proti lenivostlmyšlenkové,
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protl skepticismu a bezideálnosti.
Knlhu Romain Rollanda nazývám bez
nadsázky bílem vzácným. VELIKÝt'l'l,
skutečným chet b'oeuvre dnešní do
by, nebot prohlubuje život vnitřní,
MRAVNÍ, ŽIVOT DUŠE a citu. Lidé
blaseovanl a neideálnl nepochopí ii,
iežto chybí llm morální smysl z víry
vyvěraiící. Chybí ilm ona víra, iež iest
mohutným výkřikem lidského rozumu
v době, iež zoufá neznalíc lásky a
neivyššího cíle, víra, iež iest záklab
ním cltem duše, realltou všeho nad
šení, důvěrou vlásku věcnou. __ A
o této víře vellké a mocné iedná au
tor ve svých tragebilch. Chce býtl tě
šltelem a pomocníkem těm, kbož u
chovall sl ldeály. Snaží se ukázati, že
reality srdce isou krásněiší a cenněišl
nežll všechny reality hmotné, snaží se
ve čtenáři probudlti neivyšší aspirace
života vnitřního. Po přečtení knlhy
Romain Rollanda cítí se člověk vět
ším, lepšl paprsek pravdy věčné pro
nikne iím. A takové knihy, iež po
vznášeil člověka výše, isou knihy ie—
dlně VZÁCNÉ.

Český kněz-učenec vyzname
nán. Důstp. ]an Štěpán Brož, tarář
osady sv. Václava v Dodge, Neb.,
consultor kněžský v blecesl omažské,
člen státní děiepisné společnosti v Ne
brasce. člen Mlssisslpprallei Hlstori
cal Assoclaton, byl právě zvolen za
člena vlnternatlonal Congress of A
merikanlsts-, který zasedatl bude ve
Washingtonu od 5. do to. řlina 1914
a druhá icho sekce v La Paz v Bo
livii. Kongres tento skládá se : ba
datelů, zabývallcích se anthropologi
ckými studieml Severní a Jižní Ame
riky a zasedá vždy za dvě léta stří
davě ve Starém a Novém světě. Za
ilsté každý upřímný Čech rabovati se



bude nad tímto vyznamenáním našeho
učence, kněze důstp. ]ana Štěpána
Brože, obzvláště když uvážíme, že
iest vyznamenání úplně zasloužené.
Gratuluieme!

Na obranu monismu vystoupil
proti rektoru university Marešovi v
soc. dem. >Akademllc F. V. Krelčí.
Ale vystoupení dopablo nešťastně.
]lž tolik Ostwalda nehálil, naopak
prohlásil. že akce soc. dem. monistů
českých nemá za ledlný theoretlcký
podklad Ostwaldovu nauku. že se o
ní zvláště neopírá. (Tedy německá
modla se kácí až příliš brzy v prach.)
Prý Ostwalo sám ieště není všechen
německý monismus. Kreičl praví:
»Domnívá-Ii se prot. Mareš, že . . .
rozdrtll na prach celou mohutnou
stavbu Ostwaldovy energetické illoso
tie, budiž, ale proti monismu lakožto
methodě a tilosoílckému principu ne
bokázal tím pranic: Prý polem mo
nismu iest starý, leho obsah záleží na
povaze člověka, poiímá-Il monlsm íy—
sikálně nebo idealistický. duchovně.
po případě | básnicky. Dle toho byl
by monlsm všecko a nic. jak si iei
kdo představí. Tak široký polem zna
mená větrnou irásl. Dobudu-li zrnko
pravby fysikálně, pak přece l sllných
hledisek Správných musí k téže pravdě
dojíti. Taktika F. V. Kreičiho nahra
žuie nedostatek věcných poznatků
povětrnou irásí, která neznamená nic
určltého. Jestliže myšlenka monismu
iest skutečně vědecká, proč vzhledem
k velikému svému stáří přes všecky
pokusy ani o krok ve stéře skutečné
vědy dosud nepostoupila? Mareš od
povídá v »Přehleduc (lo. Hina takto:
Odmítám monlsm neuznávalící za mo
non (jediné), t. i. za absolutně, iedlné
skutečno a záklab všech zlevů fysi

kální veličinu, at hmotu nebo energii.
Mezi monismem íyslkálním a moni
smem duchovým iest nesrovnatelná
propast, přes kterou byl marně bu
dován most dualismu. A tak Iona
touha monistů po synthesl (složení
různého v iednotu) a vyrovnání ustr
nula nad touto propasti.: ]aký tedy
určitý, věcný obsah má slovo moni
sm, iestliže ie pečetítkem poimů nei
různěiších? Mareš pokračuie: »O mo
nismu duchovém isme zatím íeště
vůbec nemluvili. Přes to pobkládá ml
F. V. Kreičí úmysl popravlti monlsm
lako »prlnclp a methoduc vůbec. Z
toho úmyslu chce mne usvědčltl tím,
že prý zamítám Ostwaldovu nauku
za tím zievným účelem, abych na ní
bemonstroval (ukazoval) nedostateč
nost poznání přírodovědeckého, ba
vědeckého vůbec. . a protože Ie
třeba náboženství. A tu vznáší protI
mně F. V. Kreičí těžké obvinění: 'De—
slyšíme to tvrzení poprvé ani od prot.
Mareše, aniz naších universitních kru
hů vůbec. Naopak, patří ílž k zvlášt
ním českým speclalítám, že odnikud
neslyšíme tolik skeptických hlasů
proti věbeckému poznání lako od na
ších vědců, a nikdo nám tak nalehavě
nebokazuie potřebu náboženství tako
někteří naši učitelé tllosoíle. ]lnde
považuií přírodovědci a íllosoíové za
svou kulturní povinnost hálit právě
naopak zálem vědy a tllosotíe proti
náboženským dogmatům. U nás le
línak a nám lslkům le tak uložen
prapoblvný úkol: zastávat se vědy
proti vědcům a íllosoíle proti iiloso
íům.: Toto obvinění, rozšířené přese
mne na universitu vůbec, iest poně
kud všetečné. Průkaz nedostatečnosti
přírodovědeckého poznání k životu a
ethic. kultuře neznamená znehodno
cení vědeckého poznání vůbec. iako
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neznamená uznati potřebu nábožen—
ství, vydati záimy vědy a filosofie v
šanc náboženským dogmatům. Laikům
třeba předně dobře roztišovati poimy,
než počnou zastávatt vědu proti věd
cům. Těmto náleží držeti vědecké po
znáni v mezích ieho určení a ieho
možností, aby se od něho neočeká
vato více, než může dáti a nevnikala
tak mezi lid vědecká pověra, která
není o nic lepší než pověra nábožen
ská. F. V. Kreičí činí, iakoby chtěl za
stat se vědy proti mně, vědci htásail
címu skepsi proti vědeckému poznání.
Skutečně však Dává mt za pravdu v
tom, že věda není s úkoly, které ii
ukládá vědecký monism.: Leč Kreičí
praví, že tam, kde přestává poznání
hmoty a ieiích zákonů, musí nastou
pttt poznání duchové. Ale Mareš prý
mluví tak. iakoby zavrhoval t filoso
ílt, iest bvoií člověk, vědec a člověk
náboženský: chybí mu třetí, který by
oba tyto sloučit: filosof. Mareš odpo
vídá: »Propaganda monismu směřuie
zřeimě k náhradě náboženství věde
ckým poznáním, doplněným naturftto
soítí. Sám F. V. Kreičí ukázat přece
na poušt nevěry, v níž nelze žili, na
potřebu nové víry, třebas už ne ná
boženské, na neplodnost athetsmu,
na city nové zbožnosti a víry, na ží
znící srdce, čekaiící a hledaiící. To
vše značí potřebu náboženskou. leda
bychom poiem náboženství nechall
rozplynouti ve filosofii. Záleží na tom.
co chceme rozuměti náboženstvím a
co ftlosoftí . . . Vždycky však vzta
hule se filosofie ku poznání a iest
sama člnnost výlučně intellektuální
(rozumová), nezavazuiící cit a vůlt
k ničemu. Filosoí není povinnen uvá
děli svou ftlosoftt ve skutečný život;
může ftlosofovati o ethice, nemůže
však zavazovati cit a vůli k mrav
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nímu smýšlení a iednání. Náboženství
však zavazuie cit a vůli zcela nezá
visle na intellektu a na poznání . . .
člověk cítí se zavázán k mravnímu
smýšlení a iednání v iakémsi nad
osobním záimu vyššího řábu . . . Da
hraditi tuto závaznost, spočívaiíci na
citu, na víře a tužbě, poznáním vě
beckým a filosofickým, znamenalo by
rozvázat it, iežto právě poznání vůbec
nezavazuie. Atheism, materialism, mo
nism, iakýkotiv — tsm rozváže pouta
retigíonu (spoiení s Bohem) iistě.:
Kreičí praví: »Moderní člověk nevěří
v božstva, ale věří v nekonečnost
vesmíru a ve věčnost života. Tyto po
mysty isou nám nezbytny a těch nám
žábná exaktní věda nemůže vyvrátiti.<
Odpověd Marešova: »Zavazuií tyto
pomysty lidskou mysl k mravnímu
smýšlení a iebnání? A na čem jsou
založeny, ibe-lt ien o to, že iich ex
aktní věda nemůže vyvrátit? A co
soudí filosofie o pomystech nekone
čnosti a věčnosttíh — Otázky Mare
šovy velice bobaií. Vždyt na př.
právě věbecké myšlení dokázalo, že
nekonečnost prostoru iest velikým
klamem. Ale Kreičí, který tolik boiuie
protl positivní víře náboženské, thneb
iest hotov věřtti výptodu buiné. ne
vědecké fantasie. Byl iiž neivyššíčas,
aby vážní odborníci promluvili k štr
ším vrstvám, kam až sahá vědecké
poznání a aby obmezttl bříbltské útoky
proti náboženským konfessím. Dile
tanti a demagogové, neisou-ti pod
důkladnou kontrolou skutečných věd
ců, strhuií velmi snadno širé, prosto
myslné davy bo propasti duševních
zmatků a točí iimi ble libovůle pod
štítem modernosti iako dřevěnými ko
níky na kolotoči. _ Zaiímavo iest, že
monistický klášter »Unesma- se již
rozpadl.



Padesátlný slavil 26. února ]an
Sova a 29 (?) ]. S. Machar. Sova, iem
ný lýrik, slaven tichou vzpomínkou.

IMachar, demagog, oslavován hlučně
stranou realistů a červeným blokem,
iehož poslanci mu poslali telegram.
Dr. Stránský, všichni židé a židovští
stoupenci v nárobě českém slavili, ale
německý tisk ve Vídni, kde Machar
žiic a židům slouži, českého básníka
ignoroval.

Fr. Bílek dodal do kolínského
chrámu křížovou cestu řezanou z du
bového dřeva za 12.000 korun.

Klášter umělců. Francouzskávláda
výdržuie v Římě palác, vlllu Medici,
kde skýtá celého zaopatření mladým
malířům, sochařům a hubebníkům.
Mladým umělcům nechýbí zde opravdu
ničeho. ]sou obklopeni nádherným
okolím a opatření prostřebký umělec

kými v takové míře,v iaké ilch neskýtá
žádný ilný ústav. Citllvá srdce isou
vzrušována a lnspirována krásou staro
bylých předmětů, pravým museem
umění, ale uspořádaným s rafinovaným
a předrážděným vkusem. Zde tráví
několik let v tichém zahloubání v práci
a studiu krásy. ]eiích povinností
neisou velké: Každoročně pobatl výkaz
své umělecké činnosti a zůstati svo
bodnými. Tento oruhý závazek způsobil
právě konílikt správy viliý Medici
s mladým malířem, který byl poctěn
římskou cenou. Tento umělec se totiž
zamiloval s veškerou žhavostí svého
uměleckého temperamentu a nechtěle
za žábnou cenu přiklonili se k názorům
svých lehkomýslných přátel, dle nichž
manželství a láska isou dvě zcela od
lišné věci, rozhodl se ihned oženltl se.
Ministr pro socialní ochranu má nyní
potíže s ministerstvem krásnýdt umění.

ROVV.

Frederi Mistral, provencalský Homér, slavný autor eposu
Mirbio, bubitel kmene provencalského a tvůrce ieho literatury,
geniální katolický básník, zemřel 25. března 1914 ve svém robišti
Maillanu v patriarchalním věku 84 let. Nebávno býl poctěn No
belovou cenou. 'Nový Věkt piše: 'Můžeme s pýchou poukázati
na fakt, že isme ve stubiu Mistralový poesie přebešli znamenitě
i literaturu německou! Neboť teprve roku 1900 výbán byl první
výbor básni Mistralových v německém překlabu Steinitzově
v Halle, kbežto v literatuře české psal o něm iiž r. 1891 bene
biktin Sigismunb Bouška (Museum bohoslovců, Brno) a ]aroslav
Vrchlický roku 1892 (Stubíe a pobobizný, Praha). ]iž roku 1891
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otiskl Vrchlický překlab výboru 13 básní Mistralových v antho
logii »Hostem u básníků: a Sigismunb Bouška přeložil značný
počet lyrických čísel, z nichž otiskovala revue »Mebitace< ukázký
v prvním a čtvrtém ročníku. Bouška chová v rukopise i zname
nitý překlab slavného Mistralova eposu 'MiréiOc, který by měl
býti nýní výbán. Doba ie vhobná a rebakce »Archýc snab by
mohla toto bílo vvbati ieště přeb Verbaguerem, kterého ozna
muie? Milovniký krásné tvorbý básnické upozorňuiemei na K0
trbovo výbání Mistralový básně »NertOc, kterou prósou přeložil
Dr. Otakar ]anota. Velkému básníku bubiž i u nás zachována
vběčná pamétk

lil-mb Arbes, 74letý autor asi 700 románů, romanett, novell
a nesčetných článků literárně-kulturněpolitických, zemřel na
Smíchově 8. Dubna 1914. Miloval život neoovislého bohéma a
byl miláčkem mlabých literátů. Machar věnoval mu první svou
knihu. Svá romanetta osnoval po způsobě Poeově na mysteri
osních záhabách, které snažil se rozřešit střízlivými kalkulacemi
a tak upoutat směsí bizarní fantasie a věbecké pravbv. Multa,
seb non multum . . .

.

]osei Neěvera, bómský kapelník v Olomouci, zemřel 12.
bubna 1914. Z učitele vypracoval se na místo řebitele hubbv a
iebnoho z přebních sklabatelů českých. Možno iei postavit veble
samého Dvořáka. ]eho komoml a houslové sklabb (známá ie
Ukolébavka) vvnikail ušlechtilosti a melobičnostl, meně šťastným
byl v operách (Perbita, Černokněžník z Rabhoště, Lesní vzbuch,
hlavně neóostatkem Dobrého libretta), velkého úspěchu bocílíl
oratoriem De proiunbis, menšího ]obem. Za to nesmrtelný zů
stanou ieho mše (Evženka) a show (Moravěnko, kantáta Píseň
o žních na slova K. D. L.) a sólové písně, hlavně Slábkový
starosvětské. 'Orlům' složil první rázný pochoo. Nešvera byl
muž velmi čilý, vlíbný a humorný, sršival vtipem. )ebnou pravil
bohoslovcům: 'Umělec a vepř mívaií steiný osub. Obecenstvo si
po nich oblizuie prst až po ieiich smrti.— Nešvera se teprve
bočká plného oceněn svého bíla. Bud mu sláva věčná!W
Tiskem Václava Horáka v Prostěiově. Za redakci odpovídá Vilém Vysloužil.



POKROK A NAROD

CESKV.

Ceský nárob probělává horečku PO
KROKU. ]alio hořící pochobeň letí toto
slovo ob úst k ústům, a kažbý, kbo
chce smýšleti ble moby (a prosím Vás,
kóo pak se neříbí ble moby ?), myslí

a cítí 'pokrokověl. Ovšem, není to s tím myšlením &cítěním tak
horoucí. Český člověk, tak iako více méně kažbý civilisovaný
svétoobčan, má papírový mozek a tvarohové srbce, myslí totiž
rsvými- novinami a olo toho upravuie své cítění a iebnání, aniž
by si uvéóomil, že iest pouhou loutkou v ruce novináře, oby
řeině žióovského šmoka. Žióovského, byl byl zahalen v českém
kožíšku.

Rozvážným mužům začíná toho pokroku být už jaksi přespříliš
co chvíle něiaká »pokroková- panama nebo švihovina a

pocínaií zbvihat svých hlasů: Rektor české university br. Fr. Ma
reš píše o »HVPERTROFII POKROKOVOSTI' v nárobě českém
a v ní vibí hlavní příčinu ůpabku nároba.

Ano, nárob je v rozklabu, v nebezpečí smrti!
Toto věčomí hlásí se i v soc. Demokratickém »Právu Libuc,

které se hrozí takta, že český lio přestává rozeznávat oobré obe
zlého! Teoy bankrot rozumu a charakteru!

V čele nárooa nestoií nezištní vůbcové, kteří by používali vše
obecné bůvěry iako Palacký a Rieger . .. Rieger? Ne. Rieger
žil už v oobě mlabočeského »pokroku:, v bobě svobooomysl
ností a baráčiny, Riegrovi už řinčelo kamení bo oken a smetlo
iei s vůocovského prestolu.
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NároDní strana povalena, aby se utvořilo množství stran a
straneček, které zápasí o palmu pokrokovosti. ,

Dr. Kallab píše, že trpíme »HVPERTROFIÍ STRANNlCTVl<.
Ale čím neivlce _trpime, iest HVPERTROFIE ŽURNALlSTl

CKVCH NEDOUKU, sběhlých stuDentů a Dělníků, kteří si uDělali
živnost z vůDcování nároDa. Sesurovuií nároD osobní, nízkou
polemikou, rozvášňuií a štvou muže proti muži, otvíraií propasti
mezi občany, aby si nemohli poDat ruce ku společné práci, po
něvaDž se obávaií, že ve slušné společnosti stali by se nemožnými.

Ale kromě těchto hypertrofii trpí nároD velkou atrofií, a to
ATROFll VELKÉHO ]EDNOTÍCÍHO IDEÁLU.

Český nároD MĚL takový iDeál: České státní právo. IDeál ten
byl snaD příliš vysoký a neDosažitelný, ale byl ploDný, sieDno
coval síly a myšlenky nároDa, svíral ieho šiky, tak že stály kažDé
chvíle připraveny k velkému okamžiku.

lověk roste s velkými svými cíli. Toto slovo Schillerovo platí
i o nároDě.

0 tento ieDiný iDeál, všem stranám společný, byl český nároD
připraven Drem MASARVKEM, ienž asi z touhy po originálnosti
nebo lépe sensačnosti, která iest hlavní pružinou ieho báDání a
ieDnání, počal iDeál státoprávní Dorostu české intelligence zne
hoDnocovat, že Dnes tu stoií nároD neien bez velkého ieDnotícího
iDeálu, nýbrž i bez záimu o ústavní a politický život vůbec, iak
žaluje Dr. FieDler. Absolutismus v Čechách, absolutismus ve
Vani. A mrtvo všuDe.

To ie strašná bilance npokroku-l
KDybyste se otázali pokrokových liDí, co vlastně pokrokem

rozuměil, isem iist, že sotva ieDen ze sta by poDal obstoinou
Definici.

Všeobecně znehoDnotilo se slovo »pokrokovýc tak, že znamená
ien tolik iako protiklerikální, ba protináboženský.

Celá pracovní síla pokroku soustřeóuie se na povalení církve,
znehoDnocenl náboženství —--a velmi často za těmi hesly stoií
pouhé zištné záimy ieDnotlivcú, touha po moci a penězích.

A přece poiem skutečného pokroku neobsahuie v sobě potí
ránl náboženství, naopak, neivětší mužové pokláDail náboženství
za nepostráDatelnou součást liDské Duše. za záklaD mravnosti,
za oporu blahobytu a řáDu světského, za neislabší útěchu a nei
bohatšl hostinu Duší, a specielně ku křesťanskému a katolickému
náboženství vraceil se neivyšší Duchové současné literatury a věby.

]est teDy český pokrok, pokrok ve smyslu Volné Myšlenky,
soc. Demokracie a politických stran, nonsens.

PRAVV POKROK ie snaha, aby nároD a kažDý ieDnotlivec
byl čím Dále mravněiší, tělesně zbatnělší, Duševně szěIaněiší,
samostatněišl a štastněiší.
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Tomu všemu náboženství neobporuie, naopak, katolický kate
chismus všechny tyto vlastnosti pobpisuie a účel života libského
betinuie: Bůh stvořil líbí, aby ho poznávali (věba, mystika), ctíli
(kult, kultura), mílovalí(ibeálnost, ušlechtilost, štěstí vnitřní), jemu
sloužili (mravnost) a spasení byli (věčný život a štěstí.)

Náš moberní »pokrokc neumí tak jasně a positivně svého ibe
álu Definovat, ieben hlasatel obporuie bruhému (viz Masaryk a
Machar), ien v negaci a zášti proti církvi isou svorni.

»Pokrokc ie samý rozpor v sobě.
Volá: Pryč s militarismem! — aby mohl pak svym voiskem

zaróousít občany iiného smýšlení.
Volá: Pryč s církvi! -—aby mohl občanstvo sevřít v církvi

své vlastní, v níž by nescházelo kněží, obřabů, obětí, ba ani
anathémat, inkvisičních tribunalů a hranic.

Volá: Pryč s theologií křestanskoul — aby mohl nastolit mo
nístickou.

Volá: Pryč s majetkem! —- aby mohl sám vším maietkem
vlábnout.

Volá: *“ Pryč s prívíleiemi! ——aby sám mohl ie rozoat svym
milcům. Klerikálům naoávání zazlívá, svému synu Heliovu ie trpí
a zbožňuie ho.

Volá: Pryč s trestem smrti! aby sám iei vykonával a staví
tisíce šibeniček nepohoolnym hrblům a káže obstřelovat katolíky
iako škobnou.

Marně zapiráni tam, kbe mluví běiiny a iakta neinověiši boby.
Babylon. Blázinec.

Obkub má přiiít pomoc?
Ob vystoupení z církve? Ob pomníku Husova ? Ob protestant

ské propaganby pro krále pruského? Ob žíba Stránského? Ob
politické abstinence nebo akce? Ob činnosti čistě hospobářské
nebo kulturní?

Zlo prýští z liberálního žióovstva bo žurnalistiky, ze žurnálů
bo učitelstva, z učitelstva bo libu. Škola a žurnály mohly by
pomoci mnoho, ale isou otráveny. Nárob sevřen cizím kapitálem
a mocnymí obpůrci — třepetá se iako vrabčlk v brápech ko
couřích.

Švihova atiaira zatřásla trochu svébomím nároba, ale ien na
chvilku. Akce 'Přehlebu' (bra Grubra) se trochu biskutuie, ale
naručest vyvstávail obránci Švihovi.

Smysl pro Dobro a zlo ie Dávno setřen.
Pacienta v horečce po silnych bosích _npokrokuc opustilo vě

bomí, svěbomi a sebevěbomi. Upaol mezi lotry.
Mysli se, že ien velké neštěstí — nová Bílá Hora — iei vy

burcuie, zachrání anebo -—borazí.
i snao Bůh přece pošle milosroného Samaritána?
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Nebylo by lze lou it iábro nároba kol programu:

SLOVAN — K ES AN RAqg ANebylo by lze, NÁRQDNÍ RAD sv Řtr DOZOR NAD Tó
NEM ČESKÝCH LlSTU, tak že by napřeb rebakci napomenula
soukromě a pobruhé veřeině? Myslím, že tak by se učinila pří
trž soustavnému lhaní a štvaní, a nemocné těleso nároční by se
uzbravilo. Nárobní Raba by se bíla tohoto mohla uchopit samo

činně, kbyby se na ieií zakročení konkretně appellovaůo.D

B. ]ARÝ:

v PODZIMU ŽlTÍ.
Kbys' býval mlád a v boudoir rád zapad',
kde sorbet pll, necht trpký byl tak popel.
a mnohé krásky oloupil iuž o pel
a chladně nechal v kluzkém bahně tápat'.

Znám všude byl, však neivlc v ženském klubu,
tam lvem byl, rekem, ba, bych řekl více,
tam ieblný moh' llbat žen všech kšttce
a každou zvátl pob stín starých dubů.

Tam alel byla opuštěná, stará,
tam lontánů zpěv nepřestával ani,
tam znělo lásky první zašeptánl
iak sladký ohlas hýřlcího iara.

Tam měl ie všechny, v náruč svoii zatáh',
iak lupič vzal ilch retů purpur žhavý,
byl iako Pan, jak Hudci z šera navy
všem k mámení a šalbě vždycky v patách!

Dnes sám tu sedl, opuštěn a němý,
výsměchem jsou mu mlabá kdysi léta,
a co kol všechno novy'm íarem zkve'tá,
iak satyr starý smutně hledí k zemi.

Nic netěší ho, smrt iuž brsnou cítí,
s tou iako sup mu v týlo sedl osud,
však neivlc rve ho, že v tom zašlém ití
nepoznal vlastně pravé lásky dosud . . .
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OBROD PÍSNĚ DUCHOVNÍ.
Heslo:

Žábný katolický básník a žádný církevní skladatel
bez nově složené české duchovní písně.

Velectěný pane rebaktore,
uctivě prosím, otevřete novou a stálou rubriku ve své »Aršec
pro českou buchovní píseň.

]istě jsou Vám známý z poslební bobv teuilletonv, kbe iiž i
laikové o nebostatkv církevní písně libové se zaiímaií. Výtkami
ovšem se nic nespraví, zbe třeba ČlNU: Česká buchovní píseň.
zvláště chrámová, musí býti obrozena neb nově vytvořena.

Kbo tu má se chopili bíla? Lib? Lib přestal vůbec tvořili a
se starými poutními zpěváký klabou se právě bo hrobu poslební
liboví sklabatelé. Snab kommisse, Orbinariatv stanovené ? Tý snab
mohou staré kancionalý kritický vvbati, ale pobaií namnoze ien
to, co BVLO . .. Z toho arci bube leckterá krásná věc živá a
ieště blouho se bube v našich chrámech ozývati; než bube to
ien nepatrný zlomek.

Vkus času se mění iak v hubbě tak v básnictví; mimo to iest
třeba pokračovali, bále tvořili. Bylo by smutné, kbýbý se tak
nebálo v české buchovní písni. Teprve kbvž tu bube hoinost
NOUVCH výtvorů, může kommisse po nich sáhnouti a ex oiio
výběr z nich poříbiti.

Kbo má tebý o tento rozkvět usilovali, kbo hoinou žeň chý
slali? Mvslím, že katoličtí básníci ruku v ruce s církevními hu
bebnimi sklabateli.

Probírám se již bevatenácl let Svaloianským kancionalem, ieho
různými obbílý. Tu isou písně 0 P. Ježíši, o sv. Panně, o anbě
Iích, o velebné Svátosti, o svatých, písně v obecných potřebách,
písně slavnostní, poutní, svatební, pohřební, zvláště pak písně
mešní, ble církevních bob rozbělené. Myslím si: Co by setu
balo vvtvořili nových krásn'ch věcí, kbe bý se starou zbožnosti
a prostotou se snoubila tž nová formální krása! ]ebnotlivec
iesl ovšem na tak veliký pobnik sláb; zbe třeba neivětší rozma
nitosti a ušlechtilého závobění mnohých. A toho se bosáhne,
kbýž veškerá obec katolických básníkův a sklabatelů se všemi
různými vlohami, barvitostmi a obstíný se súčastnl této šumné
hostiny„kbe by se uplatnily neien CÍRKEVNÍ přebpisv, alei
LIDOVE české zvláštnosti.

Proto, pane rebaktore, otevřete bvéře všem bo svých salonův.
Nic nemůže býti krásněišiho pro katolické umělce, než kbýž

bubou náslebovati veliké libi střebověké, kteří veble svých větších
běl stěžeiných sklábali brobné písně buchovní, hvmný a sekven
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ce. Nemůže byti ušlechtileiší slávy nežli napsati českou mešní
píseň pro lio, která by se raoostně ozývala zároveň se slovem
Božím a moblitbou v chrámech. Nebivím se tomu, že Slábek,
ktery tolik ryzí světské poesie vytvořil, na konec života měl

ještě iebno přání: složiti píseň mešní, která by se zpívala v koste e . . .
Ovšem netřeba si taiiti obtíže.
Duchovní poesii a hubbě, aby bošla neien schválení Církve,

ale i umění a liou, iest napiati všecky síly, nebot prostá, iebno
buchá píseň, která by obsahovala ieonotnou náboženskou pravou,
umělecky a česky libově vyiábřenou, může býti vrcholem poesie,
těžce bostupnym. Proto právě bube třeba, aby se všichni závooů
těchto súčastňovali a stale a stále, bokuo se neboibe cenných
vyslebkův; proto také račte nechati, pane rebaktore, bveří stále
otevřených a zvěte a zvěte básníky a hubebníky, bokub se Dům
nenaplní. ]á pak, kterýž bych naoepsal tento svůi skrovny ná
vrh: ČIN, osměluii se veiíti první, ale to ien pro počin.

Zasílám bvě ukázky mešní písně; v mých očích isou to ienom
stupně, po kterých by iiní bál a výše kráčeli, isou to ien nebo
chůbčata, která snab nikby nebubou schopna života, která však
tu vybávám orlům k 'anatomiic.

Nuže, orlové, sletuite se . ..
V Kristu občany váš

P. V. Bělohlávek O. Cr.

Živohošt, p. Neveklov Č., One 22. Dubna 1914.

MŠE VÍTĚZNA.
(Nápěv příště)

NA ZAČÁTKU.

Začíná velká obět se slavit,
iiž kai se, libe, iako král Davib,
ve prach slož pychu s korunou;
a žel a vzbychei žalostí hyna,
volej: má vina, veliká vina,
smilui se, Bože, naóe mnou!

GLORIA.

Dále však z prachu pozvebni hlavu,
abys iiž Bohu v nebi vzbal slávu,
jak mu ii vzbává tvorstva voi;
slyš, iak zní slávou moře i hory,
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iitřních hvězb role, anbělů sbory:
s nimi svůi vroucí hlahol spoi.

EVANGELIUM.

Bůh ti bal pravou, kbvž tě lež hnětla,
evangelium, ostrý meč světla,
na něižto zovihá tma svou zbraň;
viz, iak tam v šeru, zbáli i zblízka
pekelná zloba kopími blýská:
k obraně pravbv svaté vstaň!

CREDO!

Neboi se boie, zvítězíš slavně,
ozbroi se ienom věrou tou hlavně,
která blub kažbý rozpráši,
iakou vžbv měli svatí a bobři,
nablibskou víru se silou obří,
kteráž-i hory přenáší.

OBĚTovANt

Pro Boha vžbv ráb umři i s mukou,
žití bar pobei pevnou mu rukou,
vlš, co bal pro tě ]ežiš tvůi;
vše, co ien tu měl na světě v těle,
život svůi, krev svou: Neváhei béle,
vše, co máš, pro něi obětui!

SANCTUS.

ó věz, že neisi sám zbe v tom b_oii,
Kristus sem spěchá s anbělů voii,
ve iménu Páně přichází;
k oltáři sem ibe, anbělv slaven,
=>svatýca 'svatýc, 'hosannahc zbraven:
na pomoc ibe tvé nesnázi.

POZDVIHOVÁNÍ.

Přišel Bůh slávou pozbravovaný
iako kovs s archou v tábora stanv,
naplniv moci všechen chrám;
zvolei, ó libe, Kristovo plémě,
at zni iak tehbáž hlaholem země:
S námi iest Bůh, kbo proti nám?
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PŘUÍMÁNÍ.

Přístup a spoi se s Bohem svým ůže,
všecky své bitky, ženy i muže
chlebem tím silných častuie;
sílu vlei mocnou v zemblené úoy,
posilní si je pro boiů truby:
Hospobin v silných boiuie.

POŽEHNÁNÍ.

Pevně ty s Bohem, stebou Bůh spoien
směle spěi bo všech života voien,
svorně iak iebním řetězem;
až pak svět pabne, země až zmizi,
se slávy palmou, v úbělu řízy
na věky bubeš vítězem.

ADAM STODOR:

BUD česr A SLÁVA TOBĚ . ..
Bud čest a sláva Tobě, Bože svatý,
žes milostivým pohled na mě okem!
Hle, v citu touhy k Tobě přehlnbokéni
k Tvým nohám padám, klas iak srpem zžalý

a chtěl bych ke Tvé cti ted zpivat hymny
tak iímavé, iak modlitbička slačká.
ili v dětstvl kdysi učila nič matka,
iak vonných kadltelnlc půvab silný „ »

Ztratil isem všechno, co isem měl kdy v světě,
poskvrnil štěstí, iehož isem byl hledal, -—
neb duši své isem patřit k Tobě nedal,
stlačiv ii tělem, které tolik hněte — ——

I to pak ztrattv, co si nitro taií.
a cesty Tvoie opustiv iiž zcela —
isem náhle prohléb': propast na mne zela
s dnem pekelným, a iá byl na okraii — —
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]en okamžik, a do strašného víru
byl bych se vrhl šílen beze stonu —
leč v tom isem vzpomněl kostelních tam zvonů
a dětství dnů, iež v božím žil isem míru,

a matky slz l otce utrpení,
a oči ženy smutkem uplašených,
svých dětí, osudu teď vysazených »—
a toho žalostného zvonů znění ———

A náhlý pláč mé schválil, probuzený
vášnivou silou žalu, muky, studu —
iá lkal, však Tys mě pozved : mého trudu
a v Dům svůi vedl, v svaté ieho stěny. ——

A ne iak Verlaine mysticismem chorý,
leč vnuk iak těch, iež krev svou za Tě lili,
isem šel a žbál, bys chránil a dal síly
mně v dnech i nocích do úsvitu zory.

V Tvém Domu nehledal isem nových hnutí,
vždyt isem iak děcko, v neštěstí iož vadne,
když zlo v své spáry chytilo ie zráňně,
ien po matčině touží obeimulí.

A cihle, Iys mě zachránil, o Pant—!
]sem sklíčcn ieště, nehodný .1 bidny
jen vírou v pomoc Milosti lve klidný;
iak chceš, o Bože, tak af se mi stmw

'. knihy »w \uahn 0 Slunce vím I'M MALÁK.
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SLUNCE ODHALILO PRAVDU
ČlLl

FOTOGRAFIE RUKOPISU ZELENO
HORSKÉHO.

Byv babatelem slovanského pravěku, p. maiorem Zunkovičem,
nale'havě a opětovně vybíbnut, bych bal RZ bůklabně ototogra
fovati, učinil isem tak koncem r. 1913. Fotografování provebl ne
zištně p. inž. Bohumil Střemcha ze Smíchova, energický propa
gator stubia o RKi RZ. — Nám šlo s p. Střemchou hlavně
str. 4., poněvaóž tam na konci třetího ř. ob konce ie ERVEN
písmo, které nikbo nemohl přečísti, tak červeň byla vyprchala.
— Dne 14. leona 1914 prohlížel isem své snímky i shlebal, že
záhabné místo iest na fotografii čitelné. Přečetl isem hneb b, !,
Dlouhé s a vyzveónuté t, pob kterym stoií A“, teby a neb e:
byste (bystě). »——Prvni červená písmena ie a. Druhá bala více
práce. Pováživ, že ve starých rukopisech, i v RZ samém, blouhé
a' bývá vázáno s l (1/2, 1/13) neb s prvním bříkem 11(5/6), po
znal isem, že iebná se o blouhé s + n + u = a s ňú bysta(ě).
—-Věc ie úplně iasná.

Nápabné mi bylo, že oblouk prvního & ie formován iako vla—
sy — a skutečně při ostřeiším prohlížení našel isem tam první
hlavičku (Staglav) ——bále v pravo hlavičku vlabyky neb žrece,
pak energického Chruboše s bronzovým závitkem na pravé
skráni. Hlavičky bále v pravo iiž ien prokmítait. Poněvabž mám
sensitivní oko pro červeň a mohu tak v běhu staletí vzniklé
tmavé skvrnky ob červeně oblíšiti, našel isem hlavičku běvy,
Libuši s korunkou na hlavě, sebící na stolci, ——a hlavičku bruhé
běvy. - - Nač a ie hlavička prorockého šemíka Libušina
— málo zřetelná; konce uší na iotogratii neviběti ——tak že na

prvnídpohleb hlava má pobobu bogy » Přeb koněm ie ——-aleiiž v ERNEM e vmalována hlava panoše. Nyní mi bylo iasno,
proč na tomto místě ie pismo obchylné. Písmeny isou tak stili
sovány, aby tvořily:

]) a -— žleb; 2) s + n + u — popraží čili šraňky soubní
3 b + i + s stolec Libušin a zároveň první břík ob b
— meč křivby káraiúcí ——4) t/a asi plamen(?)

Měl isem čistou rabost : tohoto obievu a mínil, že kažby

se bube rabovati se mnou — ale chyba lávky — neomylnici nechtěií o ničem slyšet Zbe šak už neibe jen o záležitost
českou, nýbrž o záležitost KULTURNÍ, VŠELIDSKOU prvního
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řábu. Máme na miniaturách prastaré úbory hlav, máme zařízení
popraží přeb bvoránou, máme zvířata a i.

Písma, pobobného RZ, ve staročeských památkách není —
ovšem ale i písmo i zkratky isou bub totožny, bub velmi po
bobny písmu v iebnom kobexu Vatikánském z IX. stol. — Po
něvabž písmo toto bylo přinešeno z iihu některým mnichem sá
zavským (viz téhož miniaturku na str. 4., ř. 9 (4/9), klabu napsá
ní RZ bo XI. stol. ——Kosmas psal pověst o Libuši ble vypra
vování starců — mnich onen pak takové vypravování (znamo,
že staří vypravovali pověsti ve verších) napsal ČESKY

Přepsal isem si RZ ble fotografie s pomocí lupy bvakrát a
shlebal jsem, že některá písmena iest obchylná,iakmile se mluví
o něiakém reku. — Prohlížeie tato místa beblivě, shlebal isem,
že iest tam vžby hlavička, očivibně obrázek muže, o kterém se
mluví. Že fotografie naše nevyvolala všechny miniaturky na
plotnu, isem iist. — Umělci v Beuroně by iistě všechny minia
turky vyvolali, proto isem presibentu Čes. Mus. navrhl, aby byl
RZ v Beuroně pečlivě ofotografován. Ty nepatrné výbaie snab
fonb museiní snese.

Našel isem určitě toto: 1/10 bvě hlavičky v iniciálce, pob ni
mi hl. lva a lvice; -- 2/7 v iniciálce hl. lva (?), 25 --12 (bvanáctá
písmena) hl. Chruboše; ——3/6 15 hl. sestry a Libuše; '—3'11 _ 19
hl. luloslava, 3"12 16 hl. Lutobora; 4/1 74 hl. Truta a bále nab
ř. saň. 45—16 hl. Samoroba; 4/9- -9 hl. starosl. mnicha
(černce), pisatele RZ; 4/14 Libušín soub (viz výše); 5/10— 13
a násl. neiasný obrázek, mezi iiným iakýsi bůžek se třemi hla-,
vami NAD SEBOU; 6/'7r—2,3, 4 neiasné hl.; 7/4—f18 hl. Klena;
75 4 ob konce: Popelov (hlava ozbobena li'čím? ohonem)
70 16 Čech s iakousi přilbou. Za Klenem a echem hl. koní
(přišli na koních); 7/12——7Chruboš; 7/131 konec: tur; 7/14
konec: zmiie s otevřenou tlamou; tělo se vine přes bva řábky
nahoru. Přeb zmiií prchaií ptenci; ——7/15 hl. ženy s iakousi
korunkou na hlavě; —- 8/8——17muž, kterýž by vlábl po železu
(Přemysl s iakousi přilbou ?); _. 8/11——2hl. Ratibora.

To jsou miniaturky iistě.
Neiisté ie Bmw-obrázek, kbe se Libuše vzbává vláby. Zbe fo

tografie iest velmi neiasná.
Vršovice, go./4. 1914. VÁCLAV HORÁK.

. A o
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z CVKLU: PRERlE. VERŠE z DALEKÉHO ZÁPADU.

ZA STO LET.
Sto let v prerii isem prospal.
Snad mi iedu namíchali,
abych oslep', abych ohluch',
neviběl — iak v zápolení
nešlechetném bratr bratra
iako otrok gladiator
na zem sráží, po něm šlape,
srdce rve mu z hrudi bratné
pro víru, iiž lénem dal mu
všemohoucí, věčný Bůh.
Snad isem ohluch'
slova záštím otrávené.
která iako břitké dýky
vbodala se v moii mysl;
rouhání a výsměch pustý
kolem kříže Spasitele.
Snad isem oslep' — bych neviděl,
iak mu lůza Kalvarii
z vášní nízkých znovu staví.
Snad isem ohluch' --- bych neslyšel:
Ukřižui llo! Ukřižui Ho!
Toho, k Němuž dětské ruce
spinaly isme v zaníceni —
Toho, iehož svaté slovo
k velkým činům vedlo národ.
Snab isem oslep' bych neviděl
lidu svého ponížení,
iak sl slepou neSvornosti
agonii připravuie,
předčasný si kope hrob - 7—7%
Kdo mě zbudil?
Slabce spal isem —
bez žalosti, bez radosti;
neviděl isem cizí hroudu,
kterou za vlast proměnil isem,
neslyšel isem cizí mluvy.
která moii udusila,
neviděl isem svojich synu,
kteří cizi krev si brali.
aby silnou českou krví
obrodili cizí rod!
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bych neslyšel

Neviděl isem svoiich vnuků,
iak se mému kroii smáli -— —
K čemu iste mne probudili?
Marně ptám se, marně volám,
nlkbo mi tu nerozumí. — — —
Došel isem až ke kostelu.
Já ho stavěl přeb sto léty,
desátky isem dával věrně.
Co věž, co zvon, oltář, všechno,
všechno za můi mozol tvrdý.
U oltáře stál kněz starý,
mluvil ke mně srdcem k srdci,
mluvil řečí matky, iež mě
na Šumavě kolébala. - —<
Proč ten zvon tak zvučí cize?
Či mu cizák vytrh' srdce?
Zmítá sebou na podstavci
iako v trudném umírání,
mluvi, mluví. iako němý;
Nerozumím - < Nerozumím!
Ani kraianů tu není!
Nikdo ruky nepodává.
každý se mi stranou vyhne,
iako bych byl znamenaný.
Všichni mluví iinou řečí,
iá le' řeči nerozumím.
Usedl isem do lavice
v tmavém koutku pob varhany.
Bůh vás trestei! Co to za zpěv?!
Kain iste (lati české písně,
písně, které srdcem hrály,
k pobožnosti rozehřály!
Písně, které probudily
český národ ze dřímoty,
písně, které těšily nás,
když nám clzák vazy lámal,
písně, které neumlkly,
ani když nám iazyk rvali!
Dál se vleku bo prerie,
iiž isem vlastni rukou oral,
vlastní rukou, na niž mozal



ještě dnes mě trpce pálí.
Českou praci, českým polem
prerli isem zavlažovat.
| ta hrouda poznává mne,
pravdu slov mých dosvědčuie:
Poušť isem změnil na zahraču.
Každou líchu mořem klasů
zaplavil isem do široka,
do široka, bo daleka
kam až moie oko stačí.
Kde isou čěti?
Utopený
iako kapka v Oceanu:
Cizák z štěpů plody sbírá,
cizí ruka kosu vebe,
cizák pšenku v stohy metá ——,_
Dům isem stavěl.
Kbe isou děti?
Darmo tluku, darmo volám.
nikdo mi tu nerozumí.
Vidím samé cizí tváře,
každý mě má za žobráka.
Šílencem mě lmzývaií,
psv štvou na mne ze všech stran

Na úpadu pod topolem
vidím řadu bílých křížů

Tam se vleku matným krokem,
snad mě mrtví po kraiansku
na Svých rovech přivítaií.

Pravda, pravda — strašná pravdaI
český nápis na pomníku
vvblečlý a v mechu skrytý.
iako bv iiž neměl práva
ani česky bosvědčiti,
že tu kvetla česká lípa!

Ach, ten nápis iako kletba,
iako výsměch připadá mi —
iako žalobce a soudce,
soudce bratrů rozvaděných,
Kainů se znamením v čele,
kteří srdce drásalí si,
otrávení nesvorností. __.

Všechno, všechno, padlo do tmy:
slunce tu již nevychází,
ani hvězda netřpytí se.
jen ten nápls
to je vše

Bože mocný
co po nich zbylo!

Dodge, Neb.

Dno lt. záři 19I3.
]AN ŠTEPÁN BROŽ.
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PROBLÉM NESMRTELNOSTI.

PÍŠEDR. 105. KRATOCHVIL.
Není pochyby, že boba naše, respektive život moóerní v celku

vzat, má přebevším záiem o přítomnost, snaží po bezprostřebním
požitku hmotném. A ZDÁ SE, jako by nebylo pokby, a ani
chuti ke starostem o záimy a ibeály vyšší, převyšuiící náš okruh
pozemský, zbá se na prvý pohleb, iako by boba naše byla inbif—
terentní, skeptická a bezvěbomá, iak v ohlebu náboženském, tak
v otázce života posmrtného.

Pobtrhuii však slova gzbá seg, ježto nemožno na bruhé straně
popříti, že iak na poli VEDECKEM, tak FlLOSOFlCKEM. PRO
BLEM NESMRTELNOSleauial DUCHV NE]HLUBŠl tak moc
ně, ba řekl bych tak úzkostlivé, že sami isou tím překvapeni.

Stoiatou tůň Dnešní lhostejnosti proniká mocný prouo poo
zemní, iež zavíří časem bouřně nehybnou hlabinou. Pocituieme
totiž, že prob em„ ienž pokláQán byl za překonaný a obbytý,
]EST STÁLE IVV A PALČIVV a bližší, než bychom se nabáli.

]est ostatně iiž to velmi pozoruhobné a nápabné, že v bobě
slepého a hrubého materialismu, ienž chtěl uzavříti naše zkou
mání v okruh věcí pouze vibitelných a hmatatelných, rozkvetl
nový ibealism —- NOVOIDEALISM — ienž neuznává mezí ve
zkoumání, nýbrž vybízí naopak k oóvážněišimu vzletu. A logicky
iest i pochopitelný, iežto snaží se postupem věbeckým vysvětliti
to, co zůstalo by neznámým v bobě náboženské lhosteinosti a
nechuti k poórobeni se vyšší autoritě.

_Jcst_ ovšem bobnes u iistých věbců, lépe řečeno PSEUDO—
VEDCU, rozšířen přebsubek, že stubium problémů převyšuiících
obor materielniho poznání le t bezcenna' inetaíysika a marnivá
citovost. NOVOIDEALISTlCK SNAHV po pošinuti hranic ne
známa provázeií tito 'věbci- škočolibým úsměvem.

Zaslouží ovšem některé P EHNANÉ snahy, na př. spiritistické,
tohoto úsměvu, ale vcelku iest holou absurbností obmítati iako
nevěóecké to, co převyšuie přímé poznání smyslové. Užbyt i t.
zv. positivističtí věbci, ba právě oni, často museií uznati, že ie
neien možno, nýbrž přímo NUTNO rozšířit poznání o záhaóách
převyšuilcích poznání hmotné a botýkaiících se hranic neznáma.
A právě lDEA NESMRTELNOSTI, vyloučená z poznání t. zv.
věbeckého, iakožto prý bogma náboženské a boktrina abstraktní,
obievuie se v plné síle iako OTÁZKA VĚDECKA a povšechně
iako známka OBROZENVCH POTŘEB DUCHOVNÍCH.

lóealisté a mystikové ovšem ponechávaií stranou záiem věbe
cký, oni hlavní bůraz klabou právě ien na potřebu Duchovní a
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pozvéDaií hlasy velikánů, iiž ztéto potřeby Duchovní učinili pra
víDlo životní, poDmínku životní mouDrosti i pevné mravnosti.

Ale netřeba býti mystiky, abychom uznali, že víra v nesmrtel
nost iest znamením zvláštní síly; vžDyt přemýšlení o životě po
smrtném iest pro člověka měřítkem ieho Duševní výše. ]e-li vě
řící, přemýšlí o blaženěiším stavu Ducha po smrti; ie-li bez víry,
má aspoň zanechati po sobě Dobrý příklaD a vzpomínku pro
pozůstalé. A právě v této proiekci zaživotní iest znamení a po
svěcení bytosti vyšší.

Ěaiímavěiší iest ovšem IDEA NESMRTELNOSTI PO STRÁNCEv DECKÉ.
VěDa neien nemůže Dokázati, že by iDea nesmrtelnosti byla

absuaní, naopak poskytuie Důkazy pro ieií pravDěpoDobnost.
Při umírání ovšem ZD NLIVÁ zkušenost ukazuie naprosté zni—
čení, úplnou anullaci. Ale tu zkušenost naše iest omezena na
úDaie smyslové. Zkušenostní fakt, že shasnutím světla života tě
lesného energie psychická se neproievuie našim smyslům, není
ieště Dostatečným Důkazem naprosté anullace. Bylo by nutno
napřeD Dokázati, že to, co neviDíme, také neexistuie. Ale právě
moDerní věDa nám ukazuie četné formy skutečnosti, iež smysly
naše nevnímaií. KažDý ví na př., že ien kDyž záchvěvy eterické
Dosáhnou iistého stupně za sekunDu, možno VIDĚTI; překročí
me-li nebo neDostoupíme—li toho stupně, přestáváme viDěti, resp.
neviDíme. PoDobně slyšíme záchvěvy szuchové ien v iistých
hranicích. 'Kbyby ísluchový ústroi mohl sbírali UŠECKV Ul
BRACE, slyšeli bychom i trávu růsti', pravil znamenitý anglický
íysik. PravDěpoDobně teDy existuií nesčetné iinó. energie a pra
cuií v nás neb na nás, aniž naše smysly nás o tom uvěbomuií.
Není teDy správno teriti, že jistá věc nebo osoba neexistuie
ien proto, že smyslově toho nevnímáme, t. i. nevibíme neb nehma—
táme atD.

Nuže, co PRAUÍ DNEŠNÍ vme o PROBLÉMU NESMR
TELNOSTl: Ničeho positivního pro, ani ničeho positivního proti.

]e-li teDy ieště někDo, kDo věří, že věDa, protože popisuie a
zkoumá ien fakta, zamítá kažDý pokus o prozkoumání k_uteč
n sti naDíenomenické, tož se ovšem hrubě mýlí a ZAM NUJE
V DU S POVĚROU MATERlALlSTIC OU. Slepý materialism
ovšem neviDí a myslí, lépe řečeno V , že spencerovské ne
poznatelno iest brána nezDolatelná, na níž stoií psáno: TUDV
SE NECHODÍ. Avšak Duch v pravDě věDecký ví, že spencerov
ské nepoznatelno iest spíše skromnosti, branou posunutelnou,
hranicí neznáma, iež Denně se může Dále pošinouti.

A vskutku, hranice tato také Denně se mění a my postupu
ieme vžDy o krok a zanášíme světlý paprsek Do tmy neznáma

123



a temnoty tajemna. Vzpomeňme jen na některá PEVNÉ STO]ÍCÍ
fakta spiritistická a psychická!

A jest pozoruhoono, že v týž okamžik, kby zbálo se, že věby
přírobní bospěly k bobu, že převebou veškeru činnost buševní
v síly hmotné, mechanické — že hmota sama unikla svému
súžení. Materialism v největší slávě své učinil bankrot. Hmota
se svými trabicionelnímí přívlastky síly, neprostupnosti, obporu,
rozpabla se přeb moberní věbou v system energií. Mechanické
pojetí spočívající na bávné theorii atomové zapaolo, ježto atomy
bylo nutno rozložiti v menší ještě částečky. Mohli bychom prá
vem říci, že _NEZMATJERIALISOVALI DUCHA, jak chtěli, nýbrž
že bnešní VEDA SPÍSE ZDUŠEVNUjE HMOTU. ]sme ovšem
stále bosub přeb čímsi hmotným, ale již hobně eteričtějším.
Ale hmota není již čímsi pevným, neproniknutelným, nýbrž sy
stemem otevřeným a proniknutým řabou energií.

]aké jsou tyto energie, oosub nevíme, ale přebpoklábáme, že
existují. A proto — ne snao s nervosní slabostí mystika, nýbrž
jasným pohlebem věoeckým můžeme uzavírati, že všecky ce
sty moberní mystiky vebou k tomu, abychom ve hmotě nalezlj
výraz čehosi, co jest i nab ní že existujeiSUÉT NEUlDlTELNV
smyslově, v němž teč ovšem sotva teprve začínáme tápati. Mu
síme vyčkati, jak bopabnou věbecké výzkumy v oboru psychi
smu i spiritismu.

Pokub se však problému nesmrt lnosti celkově týká, není nei
menší pochyby, že jest to problém ŽIRE vEDECKv A MRAUNÍ.
Popírají'li jej anebo posmívají li se mu někteří, kbož nechtěli
uznali ničeho, co experimentálně bosub nezřeli, bokazujl jen
bláhovost a myšlenkovou úzkoprsost, jež věru málo se hooí pro
naši bobu.



vnĚz. PÍŠEG. RONAJ.
Světlý ziev minul. Kam spěie? Re na menší náměstí? Toužil

po tom, aby se tam procházel? Chtěl snab tam Františkovi býti
na blízku? Františkovo srbce na všecky tyto otázky obpovíoalo:
ano.

Má se František za ní vrátiti? Má ob přebsevzaté procházky
upustili? Ne a ne. Ničím by tak nebokázal své lásky k ní iako
tímto. Ale byl by Snab i ztracen. Ukázal by se chlapečkem sla
bým, směšným, a tím by boiista si nezískal lásky slunného zievu.
František šel tam, kam Dříve se obhoblal iíti.

Na náměstí zastihl ]ana Veverku. ]an, statný, klibný, ruch
města pozoruiící s pevností pohlebu, byl Ones Františkovi zvláště
vítaným.

»Servus ]ene! ]ak isi se zbe octnul?<
'Vyhlíbám zoe otce.!
Chobili spolu, vzpomínailce na svou vesnici. Chooili vzhůru

bolů, vyhýbalíce se četným promenuiícím, většinou mlabým li
bem, stuoentum a holčinkám. Františkovi v mysli vyvstávala ta,

níž se v ulici setkal.
)]ak Milabka? Píše ti?: — ptal se ]an.
'Málo plše —--Prý nemá na to času.
rMusl se moblltc řekl ]an výsměšně.
»Vzpomeneš někby na Milabku, ]ene?' _ ptal se František,

chtěie vyzvěběti, zbali v srbci ]anově pooobné cit se ozývaií
iak v ieho. Ale neslyšel iiž obpověbi ]anovy: mih at se veble
Františka světlá postava. František se ohlébl a spatřil splývatl
po zábech bva blouhé černé vrkoče.

'Ohllžlš se za tou slečinkou ?.
»Za kterou ?. ——přetvařoval se František.
Obrátlli se a znova potkali světlý ziev. František přemáhal

rozbouřené srbce :: vyprávěl něco horlivě ]anovi, aby zakryl
své city a ukázal, že si slečinky nevšímá Ale ]an klibně a pevně
pohlébl slečince bo tváře a pak tiše Františkovi zazpíval: 'Hezká
holčina — iako lilie.!

»Která ie to? ]eště isem ií nikby neviběLc
»Nevim; ie mi úplně neznáma' obvětil František.
Tak chobili, potkávali a mlieli llbezný ziev, až besátá ie ob

sebe rozloučila. Františkovi celá ieho bytost pravila, že ta, iež
mu srbce naplňovala, šla za ním na menší náměstí, že štastná
náhoba ie svebla v Prostřební ulici, touha po něm že ti přivebla
na větší náměstí, kbyžtě mohla soubiti že ho tam nalezne.

k lšbg ie to? — ]isto, že bcera někoho v městě useblého? Aleo
I to měl František brzo zvěběti.
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ll.

Proti gymnasiální buóově měl lékař Wessely, ienž přiznával
se k německké náročnosti, zahrabu. Za časného iara byvala iiž
zahraba plna květů.

Ve vlhkych koutech u staré klášterní zbi kvetly sněženky a
blebule, tvoříce bílé záhony, iakoby plátna rozestřel. U plotu
krčily se fiialky, vybechuiíce mírnou vůni. V bubnu bílé a žluté
narcisy skláněly hlavy, a pyšné tulipány vystavovaly na obiv
svou pestrou krásu. Třešně oblékli se 230sněhobílého, iabloně
bo růžového hávu. Broskve posely se tropicky náohernym kvě
tem. ]ahooy povznesly blebá líčka, jež mělo slunce brzy 00 čer
vena zbarviti. Rozkvetl bílý a mobry bez a bychal v šířku a
bálku intensivni vůni. Pivoňky červené i zarůžovělé velkopansky
se rozložily. ]asmíny opoiovaly svými vůněmi. V létě růže oblékly
své královské roucho. K pobzimu zahraba bubila občiv i závist.

erné a zlaté hrozny visely s kmenů, větve stromů shybaly se
až k zemi zatěžkány ploby různě zbarvenými. Zahraba chtěla se
ieště přebstaviti v nábheře, iakoby cítila, že svou krásu napo
sleby na obbiv vystavuie.

U této zahraby často zastavoval se František a úbivem po
hlížíval bo ní.

Za několik ční po neběli posleční vyběhl František z brány
gymnasiini. Ob té boby, co poneiprv zbe spatřil světly ziev, ne
vycházel z nábvořl, aby si na to nevzpomněl. ! nyní rozhléól se
plaše, leč marně zrak ieho pátral na pravo, na levo. Pohližel
bo zahraby mezi příčky plotu. Zaslechl hlasy, nikoho však pro
stromy a buině vzrostlé keře nespatřil. Teprve po několika kro
cích, kbyž nové perspektivy otevíraly mu zahrabu, zahlébl zná
mého mu lékaře Wesselého a veble něho světly ziev s bílym
kloboučkem na hlavě, v bílých lehounkych šatech. Zbali možno?
Byla krásná princezna Františkových snů ocerou lékaře Wesselého.

Nebylo o tom pochyby. František znal znamenitého, ale pobi
vínského lékaře. Věčěl, že kbo ie vážně nemocen, kažby ho volá,
ač kažby se ho boií. Wessely kažbou volnou chvilku strávil v
zahrabe. Kbo ho nenalezl boma, iistě se s ním sešel v zahrabe.
A Wessely ze zahraby zpříma šel k pacientovi. ]ak měl ruce oo
hlíny a mrvy umazané, tak přišel k nemocnému. S viržinkou v
ústech, rukama umatlanyma proklepával, ohmatával nemocné,
kroutil iim úby, až ubožáci bolestí křičeli. Nikoho nebylo, kčo
by na Wesselého nenabával, a nikoho, kbo by ve vážné nemoci
se k němu neutíkal. Nikbo neviběl lékaře Wesselého bez viržin
ky v ústech. Ta pry mu z úst vypabne jen kbyž usne, a ieště
prý se mu ve snách zbá, že kouří. A tohoto Wesselého že by
byl Františkův světly ziev bcerou ?
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Nemohlo býti iinak. Vžbyt měla tytéž černé vlasy, tytéž černé
oči, tatáž načervenalá líce iako lékař Wessely. Nemohl otec za
příti bcery a bcera otce.

A ieště se František z překvapení nevzpamatoval. kbyž ze
zahraby zaslechl volání, ale volání německé: »Válinko, zalei ty
iahobylc

Teby Wesselych Válinka? — Ano. — To krásné bět'átko ie
bcerou německého lékaře, pobivína, o němž se po celém městě
historky vyklábaií.

A František vzpomíná cestou, jak Wessely učil své hochy
plovati. Vhobil kluka bo řeky, až pak synáček se topil a zmizel
pob vobou, skočil otec pro něi a kluka vytáhl. To opakoval po
bruhé, potřetí a po čtvrté kluk ploval.

Ale vyklábaly se historky i o jeho paní, ale ne iiž historky
nevinné, nýbrž bruhu nepěkného. A manžel byl prý ke všemu
hluchý a slepý. Ten měl své pacienty a svou zahrabu a ieště
trochu své Děti. 0 ženu neměl kby se starati.

To všecko táhlo Hantiškovi hlavou, kbyž oo zahraby lékaře
Wesselého ubíhal bomů. Ale at iakékoli city a myšlenky iei ií
maly, ve Františkovi převlábala rabost, že poznal, kbo ie ta, iež
buši ieho naplňovala.

IV.

Františkovi plynuli bnové plni blaha a štěstí. Neběli co ne
běli v slunečním iasu i čeští procházíval se přeb službami bo
žími po náměstich. Někby volil menší, někby větší náměstí a
vžby slákal Uálinku v ten směr, kterým se procházel. Srbce
ieho bylo plno slabké lásky, o níž však nikóo kromě něho a Uá
linky nevěběl. Ostatně věběla Válinka o ieho lásce? Vžbyf s ní
nikby mimo pohleb a pozbrav neimenšího slova nevyměnil. Ko
legové též ničeho nezpozorovali, iežto mnozí po těchže místech
promenovali a snaó všichni s Válinkou se zbravili a o krásné
brunetce horovali. Nebylo iich více 00 ní taině zamilováno?
A přece František si byl iist ieií láskou. Nemohla iiného kromě
něho milovali. Což nezkouší stále ieií lásku s výslebky neilepšími.?

Přibližovaly se prázbniny, ale František po nich tentokráte ne
toužil. Nepřál si iich ]ak se může ob Válinky na bva měsíce
obloučiti? Raběii by zůstal v městě, kbyby poměry bovolovaly.
Jelikož však všichni na prázbnin se těšili nezbývalo Františkovi
leč se přetvařovati a rabost práz nin lháti.

Nerab vsebal František patnáctého července na vůz pana sta
rosty k boku svoií matky. Usmíval se sice na matku, ale úsměv
ten nešel z hlubin srbce. Uiištoval ii, že se těší na pobyt s ro
biči a sestřičkami, ale klopil zrak, aby matka v očích ieho ne
vyčtla neupřímnosti.
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Kbvž blížili se k bomu, v němž lékař Wesselv bvblel, Franti
šek se obmlčel. Pohlébl bo oken plachým pohlebem,_a hle, v
okně stoií Válinka, nějaká sesmutnělá, zamvšlená. František po
zbravil a Válinka bvstřeii pohlébla, pokvnula mu se smutnou
vážností, malinkou, íemnou pravicí mávala na rozloučenou. _Fran
tiška přeb matkou zmocnily se rozpakv a nemohl pochopiti, kte
rak to, že matka se netáže, iakže s tou mlabou slečinkou se
zná? Opravbu, iakobv si toho matka ani nepovšimla.

Prázbninv ubíhalv Františkovi pomálu. Toulával se v blouh_é
chvíli po vinohrabech, lesích, lukách, polích, pastvinách a mvshl
na svou Válinku. Nemineme se bozaiista pravbou, bubeme-ll se
bomýšleti, že psal o Válince básně? Vskutku. Často sebával u
lesní stubánkv, prýšticí z pob paty mohutného bubu, se zapis
níkem a tužkou v ruce a v něiakém zabumání.

Tvé oko, milá, iak stubánka černé,

rozepsal se v smělosti, ale co bále? Nic kloubného mu nena
pablo. Maloval v zápisníku srbečka, kvítka, rýsuie stromv ——a
iiž to má:

tvůi vlas blouhý iako smrků větve,
a zase nic moubrého z buše se mu nenoří. Hlebá na rčernéc
přiměřený rým; však iiž iei má:

zba tvoie srbce iesti ke mně věrně?
Ale nyní ne a ne bále. František honí tužku v ústech, klepe ií
bo zubů, ale marně: nevvtluče z nich verše s rýmem na »větve'.
— Začíná novou báseň:

Hleb, milá, na tv pěvce v háii,
slvš iásot ieiich, hlahol, zpěv;
však více srbce moie iako v máii
nab tebou pěie v blaha u záchvěv.

Tvs, milá, královna mé buše,
tak iasná iako slunce bne,
kol tebe mysl moie v blaha tuše
se iak stvol svlačce kolem žita pne.

Františkovi básní v zápisníku přibývalo, ale knížku pečlivě
ukrýval, aby oko nepovolané bo ní nenahléblo. Ba též k pianu
zasebával, písně melobií oblékal, nápěv harmonisoval a bo
sklabeb těch všechnu něhu svého srbce vklábal.

Robiče bivili se zamlklosti Františkově, ba nevěběli, maií-li
mu bomluviti, či snů mu bopřávati. Vžbvt i líbil se iim vté poesii
a ušlechtilosti, iež ozařovala a zušlechtovala ieho tváře a bávala
se vvcítiti ze všeho chováni.
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Tak František se k svoií veliké rabosti Dočkalkonce prázonin.
Nikby nevracel se po prázbninách bo města s takovou rabostí
iako tentokráte.

V.
Začátkem Františkovy oktávy zavítal Do města učitel tance.

Mlabí gymnasisté hoině se hlásili bo taneční hobiny. Z osmé
tříby balí se zapsali všichni, kbož v břívěiších letech učením
tance pohrbli. Professoři povzbubili k tanci nebbalce poukazem,
že ie zapotřebí se obrousiti, nabýti uhlazeného chování, že ie
nutno umět se ve společnosti pohybovati. :: kbo toho nebovebe,
že se božiie výsměchu, pohrbání, že nemá v životě štěstí. Taneční
hobina ie prý neien cvičením v tanci, nýbrž i v bobrých uhla
zených způsobech, bez nichž nelze v životě nikam to přivésti.

]an Veverka, chlapec z vesnice, tak si vzal slova tříbního
professora k srbci, se též bal na cvičení bobrých a uhlazených
způsobů. Báli se, aby neměl na čele po celý svůi život napsáno.
že ie z běbiny. František si cvičbu v bobrých a uhlazených způ
sobech oobyl na přebešlém gymnasiu, a jelikož nepropabl ztoho
umění pro život neibůležitěišího, neuznal za nutno přebmět
opakovaH.

]iž tři hobiny se mlábež za večerních hobin cvičila v tanci a
bobrých způsobech. Tohoto třetího večera František k beváté
hobině čekal přeb taneční síní na ]ana. Procházel trotoir vzhůru
botů. Devátá obbyla a žáci tance, bobrýclí a ušlechtilých způ
sobů hrnuli se roziaření z taneční síně. V hluk žáků mísil se
hovor a smích žákyň. Všichni kvapem hnali se kolem Františka,
ienž stál pob kanbelábrem, aby poznal osvětlenou tvář ]anovu,
iakmile se zieví ve vratech. František hleběl upřeně bo průiezbu.
Vtom zjevila se v něm osvětlená tvář Válinky zavěšené v loket
služky. Paprsky světla lucerny ii oslnily, že nepozorovala Fran
tiška. l ona se služkou zamířila pob kanbelábr, aby tam na ně—
koho čekala. Ve Františkovi silně zabušilo srbce. Pozbravil.

Válinka poznala Františka. Obrátila se k němu s takovou pro
stotou. naivnosti, iakoby upřímnost k němu rozuměla se sama
sebou, a tázala se: »Proč vy nenavštěvuiete taneční hobiny? ]á
isem myslila, že se tam s vámi seibu!

:]iž bříve isem. slečno, chooil bo tanečních hoóinc -- koktal
ze sebe zaražený František.

'A umíte to všecko bobře, nezapomněl iste nic? ]á isem též
v pensionátě v tanci se cvičila, ale choblm zase, abych to ne
zapomnělat —--a než František mohl obpověoěti, připoiila se
k jiné slečince, rovněž zavěšené v rámě služky.

V tom vyšel i Jan. František k němu přiskočil.

v]lak se ti to líbí v taneční hobině?< — hneb klabl ]anoviotáz u.
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'Nevím, co o tom soubiti. Ale tolik mohu říci, že tyto první

hícgiilmáanmně připabaly velmi směšnými a komickymi' — obpov a
»Proč"to? ]á velmi ráb vzpomínám svych tanečních hobin.

Tento učitel i nás tehby cvičil. ]ak se mně ty chvíle bo paměti
krásně zapsaly, že mě to láká znova bo tanečních hobin chobiti. <

»Proč teby isi se nebal zapsati hneb s počátku ?
»Protože první hobiny nemaií pro mě vyznamu. ]ak tanečník

má pro svou bámu iíti, kterak přeb ni přebstoupiti, jí se uklo
niti, rámě pobati. ii k tanci uchopiti, vím. . ——A o čem František
mluvil, vše přiměřenymi gesty a pohyby těla Doprovázel.

>Polku též znám', a poskakoval přeb ]anem polkovymi kroky.
Ale pak bobal vážně: cBeseba však, čtverylka se mně poněkub
mate a ta iakási 'sarančac se mně z hlavy úplně vykouřilaf

'Pak bobře uoěláš, zopakuieš li si tyto znalostí pro mlabé libi
tak oůležité, že bez nich v životě k ničemu to nelze botáhnoutix

tak se stalo, že František náslebuiící hočinu obievil se
v taneční síni. ]an vzal ho hneb pob páži a ial se s ním po
tančírně procházeti. Mnozí stubenti iiž se tulili k vyvoleným
svého srbce a prováběli ie procházkou. roztomile ie bavíce.

»Chceš se zbe zaiisté bobře pobaviti, a proto musím ti báti
moubré pokyny, iak bys mohl bosáhnouti tužeb svého srbce.:

»]sem zvěbaVJ
'Nevím- * poučoval vážně ]an »—zba-li, kbyž isi chobil bo

tanečních hobin, byly tam tak bobré a uhlazené způsoby jako
zbe. Pozorui, co se bube bíti, až učitel bá povel k řabám!

»Co by se mohlo bíti iiného, než že páni se sřabí bo blouhé
fronty a Dámy boíronty Druhé proti pánům ?c - oótušil František.

»Ovšem, ale pozorui způsob seřaběnl. Zůstaňme zbe v rohu
státi a pozoruime párky kolem beiiluiící. Pozorui, kOo z pánů a
óam isou krasavci, a kbo ob matičky přítoby macešsky obbyti. :

ábny návrh nemohl Františkovi přiiíti tolik vhob iako tento
Vžbyt i bez pobíoky rozhlížel se síní, iakoby po někom pátral.
Stoie nyní s ]anem v rohu, prohlížel osoby přecházeiící ieště
pozorněii.

Tu kráčí kolem něho Válinka, a ne sama, ny'brž s něiakym
mlabičkym pánem. František, ač nemile boiat uklonil se Válince,
iež roztomile na úklon běkovala Taková vlíbnost Františka u
smířila Byl i v neiistotě. co si bube Válinka o něm mysliti,
kbyž mimo nabání uzří ho v taneční síni Vžbyt po přebešlé
rozmluvě nemohla se nabití, že se s ním zbe setká. Nyní ieií
vlíbnost rozptylila všecky Františkovy obavy.

»Posoubil isi teby všecky krasavce a krasavice i ieiich opak ?.
-—ptal se ]an, kbyž všechny párky s Františkem shlébli.

»Nechápu, co tím zamyšlíš?c
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»HleD. učitel zpěvu přišel. V okamžiku Dá povel k seřazení.
Krasavci a krasavice, iakobv se smluvili, zauimou hořeiší část
sálu, a opak iich část Dolejší. V Dokonalé škále aesthetické oD
neiDokonaleišího selaDona buDe škála sestupně klesati níž a níže.
až zDe u Dveří buDou státi Dokonalí ošklivci. HleD teDv zauimouti
místo mezi vrchními. abýs ulovil vis a vis Důstoiné sebe.

)Ale tý musíš státi veDle mě.:
»Umluveno.:
V tom učitel tance tleskl v ruce a za nastalého ticha zvolal:

*Prosím, Dámy a páni, račte se seřaDitilal
]an se Františkovi v nastalé směsi ztratil, a kDýž z chaosu

výnikl laD,spatřili se ]an a František na krainích kříDlechfrontý:
]an Dole u Dveří, František nahoře. ViDa to lan, nemohl se zDr
žeti ironického smíchu. :]ak štastným je František' — mýslil si
kousavě ]an, »vžDýt má přeD sebou krasavici sebe Důstoinou.c

Ale František necítil se štastným. Dle Dobrých a uhlazených
způsobů nesměl nikDo vvbírati Dámu libovolně z řaDý, nýbrž
musel za vDěk vzíti, co mu skýtal protěišek. ]akmile teDý učitel
přeDveDl nové cvičení a Dal povel k všeobecnému opakování,
František musil vzíti Dámu vis a vis. Těšilo, iei, že má krásnou
tanečnici, ale nepoměrně více by se raDovaI, kDýbý měl ve své
náruči Uálinku.

Při Druhém řaDění snažil se František Dostali se proti Válince.
Ale opět se přepočítat. Postavil se sice proti přeDešlému místu
Uálinčinu, ale ona zase proti bývalému místu Františkovu. Přece
však nermoutil se František z Druhé zmýlené, iežto mu Doká
zala, že Válinka touží po tanci s ním. Ač v této hoDině se k
Válince nepřiblížil, přece v růžové nálaDě obcházel Domů.

NásleDuiící hoDinu Dobíral si ]an Františka, že tak ochotně
uposlechl ieho raDý, ale František poDrážDěně oDsekl: :]e-li ti
líto, učiň to, čeho mi záviDíš- a při seřazení obsaDil místo
první.

Nesmírně se potěšil, viDa, že proti němu stojí Uálinka. Býla
tak krásná! Při světle lamp ieií vlas zDál se býti černěiším, oko
hlouběi tmavé a iiskrné. Líčký prorážel iemný náDech červeně,
rtíký plálý karmínem, šii bělounká leskla se paDlým sněhem,
ieiž slunce ozařuie. ]emný, bílý šat slušel il naD míru.

KDýž František vzal Válinku k tanci, erce ieho topilo se v
takové slasti, že nebylo smrtelníka v blaženosti mu rovného.
A tak si Držel Válinku po celou hoDinu, z rukou ii nepouštěie.
Válinka také po iiném obietí netoužila. Těšila se s Františkem,
a ač zatrhovala v češtině. přece Františka hovorem okouzlila.

Tak tomu býlo po několik hoDin.
- Brzv všichni účastníci tanečních hoDin věDěli, že František ie
Do Válinkv na smrt zamilován.
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Vl.

Ten rok oktávy ]anovy a Františkovy přiblížily se teplé iarní

bny neobyčlgině záhy. Nab městem ben co ben vznášely se busivé mlhy. eka vobami přeplněná protrhala hrázi a zalila celé
okolí. Ulice města byly hrozně rozbláceny. Ne nabarmo říkával
kterysi professor, že v tomto městě cítí se iako v Orientě.

]an, zvyklý na vycházky bo příroby, nemile nesl nepříiemnosti
počasí. Denně sice vycházel k řece, se zájmem pozoroval hrozný
živel mocně se valící, hleběl bo virů, jež se točily a v hlubiny
rozevíraly. Naslouchal hluku vobstva, valícího se přes ochranné
hráze, ztrhané všemocnym živlem. Stával nab iezy, pohlížeie bo
zpěněnych vln, vyvaluiících se z hlubin a opět bo nich spabaií
cích. A_lekbyž se na'sytil nasloucháním ohlušuiícího řevu vobstva,

šeptaiících v korunách stromů, kbyž se nabažil pohlebu na zka—
leny živel, zatoužil po barvách zlatých zápabů, po lesku večer
nice, iež iako světlooká laňka vystupuie opatrně na prostory
nebes, po luně kráčeiíci širým nebem iako hrbá královna. Toho
se ]anovi za těchto rozblácenych bnů nebostávalo, a kažbobenní
procházky po špinanych, kluzkych trotoirech se mu protivily.
"lan miloval přírobu. V ní, zvláště s iara, cítíval se šťastným.
Kbyž teplé vánky zavanuly, zbálo se mu, iakoby perutě mu měly
narůsti, aby s ptákem bál se v let. Prsa se mu blahem bmula a
on s takovou lehkostí vykračoval, iakoby se chtěl ob země po
vznésti. ]an iásal, kbyž zmrzlé hrouby iarními větry osychaly a
paprsky slunečními v prach se rozsypávaly, v srbci vyskal, kbyž
rozsévač vyiížběl a pole k osetí mělnll, buch ]anův zpěvem iako
struny haríy se vlnil, kbyž skřivan nab polem se rozepěl a zpí
val, zpíval, až zpěvem znaven klesal iak v lože čo rozmělněné
hlíny. A kóyž za iarních větrů nesla se k ]anovi z bálky voláni
oráčů, zbálo se mu, iakoby to byla volání z lepšího taiemného
světa.

Ale nyní po belši bobu nebylo lze ]anu města opustiti. ]iž tak
se po volné piíroóé roztesknil, že umínil si, stůi co stůi z města
vyiíti. l tím běsnym hlukem vob je tak znaven, že touží po 02)—
počinku v tichu volných prostorů.

Teply vítr vane ob iihu, obzory se roziasnily. ]an spěchá ven
z města, aby ob záplav kalnych vob povznesl zraku k zlatým
záplavám zápabu. Ubíhá k bomu lékaře Wesselého a okamži—
kovou vzpomínkou zalétá k ohnivé Válince. Co bělá ? ]an vzpo
míná na iebnu z poslebních tanečních hobin. Náhoba tomu
chtěla, že přeb ním a jeho tanečnicí kráčeli František s Válin
linkou. ]an začal tehby s Františkem hovor, až oba páry šly
v iebné řaoě a Válinka se připojila k rozhovoru s Janem.
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»Všímla isem si, iak krásně tančíte-o
»Nic iinak než ostatní: — obpověoěl ]an.
»O tančíte krásněii než mnozí. Rába bych si též s vámi zatan

čilac — a to řekla ]anovi s takovou prostotou a pohlížela na
něho svým černým okem tak klibně, iakobv na ]ana upřímně
hleběti rozumělo se samo sebou, iakoby se obe Dávna znali.

»Poklábal bych si za štěstí, s vámi si zatančiti, slečnolc
»Dovolíte, slečno, abý pan Horák s vámi tančil?c — obrátila

se Válinka na tanečnici ]anovu.
:S račostí, vezme-li pan Horák mnou za vběkc.
»Vý převezmete tuto slečnu, že, pane Horáka — blktovala Vá

linka a iiž se připoiila k ]anovi, neobaiíc Františkova souhlasu
a obporu.

Při tomto spoiení zůstalo až bo konce hobiný k nemalé mrzu
tosti Františkově. Válinka s ]anem bavila se tak roztomile iako
s Františkem, ale ke konci bůvěrně šeptala ]anovi: »Dlouho iiž
isem si přála s vámi tančiti, teprve ones se mito pobařilo.
Dnešní hobina vžbý mi mile v paměti utkví. Kéž by ale tento
první tanec s vámi nebýl poslebním. Slibuiete mi to ?

'S žábnou tanečnicí nemohu s větší rabostí tančiti iako s vámi,slečno. Vše slibuii, co ie v mé mo
Ale ]an již nikbý s Válinkou netcančil. První tanec zůstal po

slebním.
Na to ]an vzpomínal, kbýž se blížil k čomu Wesselých.
U vrat byl by se téměř srazil s paní boktorovou, která vý

kročila resolutně na ulici, isouc zavěšena v rámě něiakého pána.
Stěží ]an uskočil. Ohlébl se na okamžik za paní, která s pánem
kráčela na náměstí.

]an ubíral se k městskému parku, že po cestičkách parkových
bube přliemněiší a snabněiší schůzka. Brobě se říókým blátem
silnice, borazil bo parku. Ač i tam botý se mu poněkub nořilý
bo rozměklé půbý, přece si procházku v parku neporovnatelně
více liboval. Teplý ilžnl vánek ienž snabno pronikal bezlistými
korunami stromů, ovíval mu tváře. ]an rozepial kabát a hluboce
výbechoval, rozpažuie a vzpažuie ruce. ]ak volným se cítil v opu
štěném parku, na něiž v zimní bobé nikóo nevzpomlnal!

(Pokračovánl)
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„Stubii a textů k náboženským
dělinám českým“ vyšlo číslo třetí
s těmito pracemi Dra. Sebláka: Hu
sovy drobné spisy české (IX), Pra
men české Postilly Husovy (X.), Nižší
klerus v bobě Husově XI.), Ke kritice
Husova spisu »O svatokupectví: (XII.),
a Anonymův spis proti Husovu traktátu
»de ecclesiax (XIII.) V práci X. zii
štuie Dr. Sedlák, že i v české Postiíle
Husově isou celé částí, přeložené
z Vikleía. Výklady Viklefovy byly Hu
sovi, když pracoval Postillu, pramenem
předním a tak i česká Husova Po
stilla ie závislá na Vikletovi, ovšem
ne v takové míře, iako Výklad desa
tera, kde ie celá třetina zUikleía, nebo
Výklad páteře s dobrou polovinou
? \'ikleta .i traktát O svatokupectví,
kde Viklet tvoří osminu, poněvadž
v Postille sotva u besitiny textu lze
určiti slovnou závislost na předloze.
Dr. Sedlák však chválí dobrou me—
todu práce Husovy, vyzve'tlá ráz osoby
llusovy Postille vtisknutý a obdivuie
Husovu obratnost překladatelskou
U máti XII. sděluie, že vypátral jako
druhý pramen Husova traktátu »O sva
tokupectvic Viklefítv spis :De oíticio
pastoraliz. Myslí, že i iine' spisy Vi
klefovy sloužily Husovi zde za pra
men, což však nutno ieště prozkou
mati. V dalším uvádí nepřesnosti,
nesprávností a chyby 2 vydání Erbe
nova. 0 anonymově spisu proti Hu
sovu traktátu rde ecclesia: v práci
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Xlll. praví, že pochází z doby mezi
druhou polovici roku 1413 a první po
lovici r. 1415 a že původcem spisu ie
asi některý ze šesti doktorů theologie,
kteří s Pálčem a Stanislavem se po
stavili proti Husovi. Aby traktát ten
přiřkl Stanislavovi. nemůže se z do
brých důvodů Dr. Sedlák rozhodnouti.
V »Literárních a iiných zprávách- vy
počítává Dr. Sedlák Husovské koóexy
na Moravě a reteruie o ]ohannís
Wyclit Opera minora, kterých vyšlo
v Lonbýně 34 svazků a které neisou
v žádné rakouské veřejné knihovně,
kromě Štýrského Hrabce snad. V >Čes
kém časopise historickému vytkl dr.
F. Pekař Dru Sedlákovi, že nezná
práce Dra Drag. Prohasky O Husově
traktátu, O svatokupectví, která vyšla
loni v »Časopisu pro moderní tilologiic,
hr. Sedlák vysvětluie, proč si práce
té nevšiml. Dokazuie, že ie z částí
neúplná, z části nesprávná, doklady
že isou zrovna naivní, v iednotllvostech
že ie až lehkoniyslně nedbalá, že Pro
haska Vikleta anl Důkladně nepročetl,
nýbrž překládal ien anglické marginalie
ve vyčání londýnském, že hyzdí če
štinu Hu50vu, že vývody isou ško
lácke' —zkrátka,že studie Prohaskova
ie poličkem vědecké práci a za po
všimnutí nestoit. Velmi zajímavý a
významný le článek o socialni bídě
nižšího duchovenstva v dobách Hu
sových. —-—»Stubíe Ia texty: vydává
»Matíce cyrillo-metoděískah v Olo



mouci. Ročni předplatné ie to korun.
mezinárod. filosofická biblio

grafie. V »Přehlebucreferuie dr. Ferd.
Pelikán o mezinár. filosofic. bibliografii,
ke které dai r. 1908 podnět llI. mezi
národní kongres filosofický v Heidel
berce a která od tří let vychází pod
titulem >Philosophie ber Gegenwart:
v knihkupectví Weissově v Heidel
berce za redakce dra Arnolda Rugeho.
Tituly a obsahové úbaie isou v níre
produkovány německy, anglicky, fran
couzsky a italsky. Přihlíži se též k re
censím uváděných spisů a článků.
Dosud vyšly 3 svazky, obsahuiicí spisy
filosofické, vyšlé v Německu, Anglii,
Americe, Francii, Hollandsku, ltalii,
Španělsku, Uhrách, Čechách a v Polsku.
Redaktorem pro Čechy ie právě br.
Ferd. Pelikán, který si stěžuie, že
vinou autorů samých vyšlo dosud
v Rngově mezinárodní bibliografii malé
procento prací českých. Proto žádá.
aby mu (Praha-II. 398) čeští autoři
spisu a článků 5 iendencíillosofickou
posílali přesné bibliografické noiicky
se stručným obsahem bud německy
neb francouzsky. Má tak býti položen
záklab k úplné české filosofické biblio
grafii alespoň z běžících roků. Repro
dukuieme výzvu dra Pelikána, aby si
ii všimli i filosofové katoličtí u nás.
Při »Maticl cyrilio-metoděiskéc má býti
zřízena»pedagoglckáakademieaPosud
úkoly leií nejsou přesně vymezeny a
snad ani iméno nebude přiléhail k pra
cím, iež ií mail býti vykázány, ale
právě myslíme, že by mohla za ieden
ze svých úkolů vzítl si, sestaviti bi
bliografii prací z iednotllvých vědec
kých disciplln na katolickém stano
visku stolícfch, především bibliografii
filosofickou a prostřednictvím ora Pe
likána tuto část umistovati v Rugeho
dile. >Pedagogická akademie: byla

návrhem dra Kratochvíla. Nuže, zde,
pokud filosofické bibliografie katolické
se týče, měl by dr. Kratochvil hned
příležitost dáti »pedagogické akademiic
aspoň kousek obsahu.

Adam Stobor iest mladý polský
básník, ienž od několika let iiž ote
vřeně se hlásí k praporu katolickému.
Výrazem obratu v ieho životě ie zvláště
cyklus básni »Piešni grzesznlkac, z nichž
ukázku přinášíme v tomto čísle a iež
s několika iinými cykly tvoří silnou
knihu »W walce o Sloncec (Lvov 1912).
Významný úvod k ní napsal starší
ieho Druh .Éucyan .Řydel, ienž vhočně
charakterlsuie poesii Stodorovu: »Kdo
v poesii hledá ien harmonie zvučných
hlásek, navlečených iak břinkadla na
nitku prázdné trase, kdo cení toliko
chladnou Dokonalost formy, af nespěchá
ke knize Stodorově. Takového čtenáře
mohlo by odrazili tu a tam netlnsti
vybrané slovo . . . Ne že by autor
nebovedl dospěli k hubbě verše: ne—
iednon v mistrných sirofách vyhrává
neizpěvněiší melodie; ne že by měl
nedostatek živých, barvitých či plas
tických obrazů, vhodných přirovnání
mívá hoině ale to, co přelévá se
v duši vznícené, boimy, city, myšlenky,
io iest u něho zřeimě věcí první a
hlavní-.

Základní rys literární fysiognomie
Stooorovy marakteriSuie Rybei takto :
-s vnitřní prostotou úplně se shoóuii
a díky ní svůi dobročinný vliv vyví
raii na básníka dva neipředněiši prvky
duševní kultury : křesfanství a klassický
starověk. Náboženský cit ozývá se
v něm často hlubokým a doiímavým
tonetn; upřímná víra smiřuie ho se
životem a osvěžuie mu duši . . . .
Vantice nehledá Stodor mythologických
motivů, ani formální krásy; čerpázní
to. co iest ieiím neipoóstatněiším ob
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sahem: pokol, rovnováhu a hannonll
ducha. Proto oba vlivy, křesťanský a
klasický, ač v základě tak rozdílné,
u něho se vzáiemné doplňuií, dávaiíce
mu morální zoraví a sílu.:

Po této knize vydal Stodor novou
sbírku básní rZaglqdnač w dusze
Polsktec. Na sceně značný úspěch
měla dramatická práce oZlocista Górac.

M

O „Danteu“, navrženém vminulé
»Aršec, uvažuie Rolano v »Čechuc ze
dne 26. dubna 1914 v článku: »Nové
iaro — nový živote: »A ted' právé
čas iest neilepšl (vystoupiti v Čechách
s katolickými řečníky,iako ie Dr. Ná
bělek a P. Hlobil, přeb lib a otevírat
mu oči v otázkách katolické kultury):
Monismus rozlévá se iako Červené
moře, Husovy oslavy přede dveřmi,
300|etá památka Bílé tlory nastává:
na řečniště, katoličtí řečníci! Ven ze
studoven, katoličtí odborníci! Nábo
ženské, kulturní a historické problemy
zaiimaií lidové massy —- my máme
mlčeti?

Soc. demokraté a Osvětový svaz
svtiři se o založení lidové university,
přibýváspolků, brožur,knih, přednášek
a řečníků katolíci, kde isme my?

Od spoba musí se začít stavěli
k vrcholu: potom teprve bude možno
založiti v Praze veliký podnik »Dan
teumc iako ústřední shromážbišté ka
tolického lidu a intelligence pro před
nášky, umělecké produkce a represen
taci. Rolano.

O úíčše z Bible píše P. Eman.
Žák v »Čechuc: Zesnulý náš mistr
Antonín Dvořák byl horlivým čtenářem
bible. Ve chvílích, kby hledala duše
ieho odpočinutí, otevírat listy posvátné
knihy. U ní iako ve stínu věčného
stromu života prodléval, duchem pro
roků, ienž vanul z ieií slov, se posiloval,
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prameny živých vod, lež vyvěraií
z hloubí lelí pravd, se občerstvoval.

Žalm 22., opěvaiící Dobrého Pa
stýře, Hospodina, působil na něho
neobolateínou krásou své poesie. ]eho
slova dotkla se hudební duše mistrovy
tak, že vytvořil iednu z neikrásněiších
svých blbllckých písní: »Hospodln iest
můi pastýře.

Zde ieií slova:

»Hospodin iest můi pastýř,
nebudu míti nedostatků.
Na pastvách zelených pase mne,
k vodám tichým mne přivodí.
Dušl mou občerstvuie,
vodímne po stezkách spraveblnosti
pro iméno své.
Byt se mi dostalo iíti
přes úboli stínu smrti,
nebudut se báti zlého,
nebo Ty se mnou isl.
Prut Tvůi a hůl Tvá,
tot mne potěšuie.<

Neskonalé kouzlo, iež spočívá
v poesii tohoto žalmu, vyiádřil Dvořák
nádhernou, hlubokou melodií své písně.
]ako klidná, mohutná řeka nese se
ieho píseň, čistá iako vody iordánské,
vytrysklé : nitra vysokého Hermonu.
A nad ní ozvou se třikrát laškuiici
zvuky šalmaie, iimiž zpívaiící pastýř
vyplňuie oddechy mezl ieonotlivýml
veršL

Skeptický, svým suchým rozumem
vše měřící, studený Kant vyznal:
»Všechny knihy, které lsem kdy četl,
dohromady nedaly ml totlk útěchy,
tako slova bible: »Byí bych chodll
uprostřed stínu smrtí, nebubu se báti
zlého, nebo ty (Pane) se mnou isl.:
Ze slov téhož žalmu Davidova (22.)
čerpal útěchu v trapně bolestných
chvílích svého života. Kant, který o
poostatě náboženství iako elementární



síle, iež proniká a oblažuie celého
člověka, neměl poimu. cítí útěchu ve
vzpomínce, že nad ním bdí Dobrý
Pastýř, lenž okem svým provází a
rukou svoií řídí cesty ieho žltí.<

Upozorňuleme, iak chabý překlad
žalmů měl k disposici Ant. Dvořák.
Tím radostněiší ie, že vychází moderní
překlad Bible. Bylo ií vytknuto, že
básnické části tiskne ve veršových
očstavcích. Ale my právě toto poklá
dáme za přednost, nebot báseň vyža
duie l básnické typografické úpravy.

Ke Claudelovi. Všimněmesi na
př. iak odpovídá Claudel k tak po
brobné otázce, lak |e možno, aby duše
zemřelých byly trestány činitelem
hmotným. ohněm — a srovnelme, co
na tutéž otázku oopovídé kníže scho
lastiky, sv. Tomás (Contra Gent) Pa
tluntur igitur ab lgne corporeo per
modum alligattonls culusbam . . . et
hoc lpsum est els ln aítllctlonem,
quoo sclunt se rebus lnllmls alltgatos
ln poenam. (Trpí teby ohněm hmotným
na způsob lakéhos připoutání .
:: mukou _iest ilm iiž věbomí, že u
pontány jsou k věcem nízkým za trest.)
]lný způsob působeni ohně na bytost
duchovou totlž vylučuie svý Tomáš.
Buď tedy poučovat se Clauttcl o tak
podrobných otázkách z pramenů theo
logie katolické, anebo. dospěl-Ii k zá
věrům svým ilnak, iest tato & mnohá
ieště nápadná shoda novým svěocctvím,
iak případné byly spekulace schola

stiky, a iakým Duchem ier Claudelprovanu ..Odv
Literárni klebety unobořklebetní

llterátl? Hned po úmrtí Arbesově
přinesl »Nerudac, orgán Volné my
šlenky, od iakéhosi ]aroslava Motyčky
vzpomínky na rozmluvy s Arbesem.
Líčí tam. kterak prý Arbes prohlásil
sv. Václava na Václ. náměstí za všvindlc,

kterak chtěl otloucl Alšovi leho sv.
Václavy o hlavu, kterak obsuzoval
veškeren >kleríkalísmus< a návrat k ná
boženství vůbec: »Divný ie ted' proud
v literatuře, zasteskl si. Vždyť ie to
všecko klerikální . . . Březina? To jsou
klopíenštoklády. . Šalda a ti druzí?
Co chtěií? Čert ví, co ie to dnes za
lidi. To ie strašné, co dělaií a kam to
půide ?c V iiném rozhovoru zmínil prý
se starý pán, že napsal paraírasi na
Dostálovu »Dušl Vrchlickéhoe (Archa
l., l.) Poslal prý Lutinova oo pekla.
Luclíera líčí iako spravedlivého de
mokrata. Když pan Racek prý se Ar
besa ptal, zda docházely od Lutinova
listy, odpověděl: »Ano. Ale iá sl ne
mohu pomoci... To bylo vždycky
veselo. když některý ten list přlěel.
Četli lsme to nahlas a celá rodina ku
tálela se smíchem . . ,. — Neipěknělěí
při tom ie, že Lutlnov nestál s Arbesem
ani ve styku osobním ani v korrespon
dencl.Volnomyšlenkářšti klepaři měliby
z archívu Arbesova ony nhumorlstlcké
llsty vyhledat a uveřeinit, aby selpu
blikum mohlo trochu pokulálet.

Duben života. Učitel Karel Píttich
v Prostěiově vydal první sbírku básni.
Básník, ieiž bych zařadil do školy 50
vovy, zpívá ien o sobě, smutky mla
dého těla a mladé, skepsi a světobolem
nahryznuté duše. »Boiim se čehosi.
]sem z těch, iiž odvahu a síly pro
marnilic. »O iaká hrůza, býti mladýml,
když obrali isme skepsí sny své o pel !:
»Čí ie to vina, že můi kořen hniie,
když chtěl bych vyrůst v modrou
oblohu ?. Ale konečně básník uiištuie :
»Vím. že se proderu k pramenu viry
živéc. Krásná ie >Výstraha lanic. Forma
Plttichova ie vytříbená a vkusná až na
některé nemožné rýmy (Dobrodružství
— utkví)

Nová katolická revue ? V -Čes
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kém Západě: P. D. Staněk sděluie,
že se pomýšlí na přetvoření stávaií
cího listu (Nového Věku?) na týdenní
revui po způsobu »Přehieduc. My této
myšlence přeieme plného zdaru, ač
provedení pokládáme za dosti obtížné.
Podobným listem byla svého času
výtečná »Obranac P. Fr. Žáka, která
jeho odchodem k iesuitům bohužel
zanikla. Týdně vycházeiícího orgánu
pro akutní otázky dne, kulturní, ho
spodářské, politické, církevní atd. sku
tečně potřebuieme.

V den narozenin ]ulta Zeyera
na 26. dubna připabaiícidí, uveřeiřiuíe
Česká Akademie dle statutu Fondu
]ulía Zeyera, zřízeného z výtěžku ieho
literární pozůstalosti, výslebek soutěže
o požitky tohoto fondu. ——K otištění
v Bíblíotéce tondu ]uiía Zeyera, Českou
Akabemlí vybávané, pHiat byl výbor
z »Knlhy lyriky—,kterou napsal Frant.
Kubka, dvě prósy Rudolía Meoka
Nino: a »Zlatý věk:, a výborziyríky
]ana Vrby. ——Mimo to přisouzena
stipendia po 200 K: Frant. Gellnerovi,
Otakaru Hanušovi, ]oseíu Horovi,
]oseíu R. Hradeckému, Stanislavu
[.omoví, Anně Navrátilové, Heleně
Sládkové, Karlu Teichmannovi a Ant.
Veselému. O tyto podpory měli by se
hlásil též začátečníci družiny katolické.

„Bible Čooká“. Monumentálního
tohoto ;_dí|a vyšel právě sešit druhý.
V něm dokončena iest prvá kniha
Moižíšova a započata kniha druhá,
z níž podána značná část, lboucí až
ke kap. 13. l v tomto sešitě, iak text
překladu, tak i důkladný výklad za
sluhuií plné chvály. Papír, ienž od
některých pokládán byl za méně dobrý,
iest ble úsudku nestranných odborných
znalců trvanlivý, lehký, dřeva prostý.
Dobrá ieho kvalita a vhodnost ukáže
se zvláště přivazbě íednotiivých svazků
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Bible: budou to svazky úhledné, lehké,
opravdu příručné. O >České Bibli:
čteme v posledním sešitu »Kazatelec
tato pozoruhodná slova: »Konečně
má se nám dostati díla, o něž kněžstvo
přes 15 let téměř sepiatýma rukama
prosílo — totiž Písmo sv. formou u
hlazenou, duchu nyněišího iazyka
českého odpovídaiící. Neilepší lidé se
k této práci spoiíli. A na nás ienom
iest, abychom hojným odebíráním spl
nili ieiich naděii, že kněžstvo česko
moravské dovede udržeti svým pravi
delným přebplácením tak veliké a
nákladné bílo. iakým bude »Písmo
svatéc. Bylo by to věru hanbou pro
kněžstvo, kbyby nemělo smyslu pro
tento podnik tak na výsost důležitý,
a svou iiknavostí nebo svou »hyper
krttíkouc nechalo padnoutl vydávání
díla tak slibně započatého. Nebudlž
ani ieblného českého kněze, který by
díla toho neodbíral. Všecko může
ustoupiti, na llném se můžeme uskrov
nltl, ale tam. kce se iedná o »Písmo
sv.-, slovo Boží —--tam šetřili bylo
by hanbou pro kněze . . . Písmo sv.
patří na psací stůl kněze a čtení ieho
budiž oenním chlebíčkem ieho. Zvyk
něme si kažoého Dne pročítati aspoň
iednu ieho kapitolu s příslušnými po
známkami. iak nám ic podává výtečné
dílo »Bíbie Česká-, vydávané »Dě
dictvíni sv. ]ana Nepomuckého: Kéž
pravdivá tato slova naleznou ohlasu
mezi naším klérem! Kdo dosud za
odběratele se nepřihlásil, učíň tak co
neidřive, a doporuč důležité toto dílo
svým známým! Přihlášky a předplatné
budtež zaslány pod adresou: rAbmí
nistrace České Bible: v Praze-lV.-35
(Hradčany).

Zálem o náboženství stoupá.
Zdá se, že v příštím desítlietí budeme
svědky nového hnutí literárního a



uměleckého, iež naváže znovu na staré
tradice náboženské. A iest to zeiména
náš Dorost literární a vůbec inteligentni,
u něhož obievuie se žíznivá touha
po pravdách náboženských. Dokladů
k tomu iest celá řada. Posleoním iest
přednáška splsovatele F. x. Šaldy
o umění a náboženství, v níž vřelými
slovy oceněn byl vliv náboženství na
poesii. Poesie se neobeide bez ná
boženského cítění a tvorby aspoň v
neivyšších svých polohách.Náboženství
iest dramatickým prvkem kat-exochén.
Kde poesie dostupuie vrcholu, stýká
se, ale často l potýká se s nábožen
stvím. Věba snaží se iítlkneivšeobec
něišímu. kdežto náboženství podobně
iako umění ide k lndivlduelnlmu za
žltku, ke spáse vlastní buše. Velikou
cenu křesťanství vlčí p. F. x. Šalda
v tom, že ukázalo, lak každá lloská
duše má cenu nekonečnou. Způsob
ie možný několikerý. Buďto je tvorba
v rozporu a náboženstvím, 7—básník
vidí, že dobrodružství, iež prožívá při
tvorbě, není ve shodě s tím, co věří
o spáse duše (Tasso, Racine), nebo
básník prostě revoltule (Frlebrlch
Ntetzsche); nebo se setkáváme se
zvláštním druhem revolty, Iakési re
volty křesťanské (Dostoievský, Ber
děiev); bruhby pozoruleme věoomou
odvislost od Boha (Pascal) a konečně
akceptování náboženství národního »—
Paul Claudel. U Claudela ie podmínkou
tvorby víra v cosi, co ie samozřeimé
a o čem se již nedisputule Není to
tedy pouhy návrat k něčemu starému,
kbe by hrály hlavní roli dekorace,
svíce, kadidlo, nýbrž ide zoe o sku
tečnou. opravdovou tvorbu a právě
tvorbu žádáme především od básníka.
Tot hlavní myšlenky krásné řečl Šal
dovy, k níž napsaly »Národní Listy:
následuiící komentář: »Že pobstata

vystřizlivční z obietí neplodného ra
cionalismu a záiem o náboženství
stoupá u všech, kdož vážně se chtějí
vyrovnávati s životem, dokázala iasně
návštěva na přednášce dra F.X. Šalčy
o umění a náboženství. Přednáškový
sál Sladkovského v Obecním domě
poial tu na 300 lidí, z nichž většina
náležela generaci mladé. Z osob, které
navštívily přednášku, uvedeny budtež
aspoň tyto: Proí. Chodounský, spi
sovatelka pí. R. Svobodová. členové
Nár. bivadla pí. Laudová, pí. Naskova',
sl. Ostrčilová a sl. Suchánková, proí.
Voborník, doc. Fischer, or. Theer,
dr. Frinta, spis. F. Langer atd.:

V „Novém Včku“ v několika
číslech uveřeiňuie Miloé Babor pečlivou
studll »Barvy a záře v poesii K. D.
Lutinova.- Studle svědčí, že autor
& mravenčí pllí prošel vsechny práce
básníkovy a proto le povolán k tomu,
aby napsal studií o ideovém vyvoii
a obsahu díla, o stanovlsku k vlasti.
církvi, socialnlm otázkám, vlivu na
současnou dobu atd. ]inak plattla by
výtka, že »popisuie ucho portrétu, iehož
hlavy neznáme-. A co neldřlve mělo
by se přikročlt k monograíil o kato
lické moderně celé, po níž ie častá
poptávka, zvláště z kruhů stuoentskýdi!

P. Augustín Vrzal (A. G. Stín)
slavil 14. dubna 1914 abrahamoviny.
Narodil se 1864 v PopoVicich na Hané
a na radu proí. Fr. Bílého (nyní zem
ského lnspektora v Praze) vstoupil do
kláštera benediktlnů v Raihrabě, od
r. 1904 ie farářem v Syrovicích u
Raihradu. ]est neilepším českým
znalcem ruské literatury. Vyoal »Hi
storll literatury ruské XIX století: a
v Hlídce »Náboženskomravnl otázky
v krásném písemnictví ruskémc. Mno
gaia lieta!

0 „Danteu v Praze“ otiskl náš
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článek >Našinec< a šíří se o něm též
rNový Věka: >Lutin0v přichází se
svým snem právě v bobé, kdy čeští
katolíci zakoupili ve Spálené ulici Ova
staré paláce Bedřicha prince ze Švar
cenberku a chystaii se iich vydatně
použití k posílení své práce hospo
dářské a politické. Značná část snu
Dostálova vyplní se iiž zde. — Mohl
by tu velmi mnoho dobrého věci pro
kázali Monsignor Korbačlc — ]est
iiž svrchovaný čas, aby katolíci čeští
vystoupili ze své rinieriorityc a cho
pili se opět vedeni kultury české.

+ Děkan Jan Jelínek v Boiko
vicich, badatel v otázce rodiště Ko
menského. Zůstala po něm bohatá
sbirka starožitnosti.

Krlttka „Zvonu“. Redakci »Zvonux
nezaslal autor redakční výtisk »Osubůc,
a přece vyšla ve »Zvonuc kritika! Ta
ochota ie podezřelá, a obsah kritiky
ii vysvětluie: Něiaký politický odpůrce
nebo llterarní závistník napsal ne
posudek, ale trhavý PAmFLET,' který
už svým tónem prozrazuie nečlstý
pramen. Ač se ledná o básně vyda
vatele této revue, musíme přece v zájmu
veřeiné llterarní mravnosti případ tento
přibít. l-(rltlk »pac, aby mohl více
snížit, nabhazuie něco o bývalých am
bicích autorových.]aké ambice? Právě
ve eronuc povstal před lety klep,
že Lutinov se měří e Dantem. (Bylo
to zřeimé překrouceni Dostálova hesla
iako programu katol. moderny : Připra
vuime cestu českému Dantovi! —(To

nelibě nesl »člen družstva: p. Vrch
lický, který za českého Dante pokládal
sebe — hinc illaelacrlmae! Ležo Do
stálu-Lutinovu vandrovala pak do všech
iudovských novin, až konečně zablou
dila i do německé apologie Dra Theod.
Kohna, vydané Drem Botkem r. 1913!)
Kritik xpac neuvádí myšlenkového ob
sahu knihy, neuvádí ani iediného zda
řilého čísla, nýbrž ien šmahem snlž uie
a lže, že Lutinov v básni doznává, že
>tráví chlupy, kosti ! !: Vbásnl se praví,
že autor ie mistremv trávení bolestí !
— Nebudeme se s pamíietistou zaku
kleným hádat, ie tu zřeima zášt kon
kurrenční iako u »kritikac Lidových
Novin žida Stránského zášť politická.
Básník Lutinov musí obnášet, co »pro
vlnllc politik Dostál. ]sme pošklebování
starých pánů zvyklí: Bylo ve Vlčkové
»Osvétěc i ve »Zvonua. Na iakém
nlveau taková kritika stoií, ie zievno
: toho, že lt a chuti otiskla prosté
lovská protlkatollcká chronique scan
daleuse: »Hiasy z Hanél- Že pisatel
kritiky »Zvonuc lest politickým od
půrcem Lutlnova, le zřeimo z poznám
ky, že ieho kulturní bol, vnucený od
vyzývavých ]udů etc.. nazývá »novl
nářskýml tahanicemlc. O tomto kul
iumím boii Dostálově dočtou se čte
nářt více v knize »ŠLEHV A NĚHV-.
která se právě tiskne.

Eucharistie, nádherné dílo Verda
guerovo, vyibe do měsíce nákladem
rArchyc ve vérném překladu S.Bou
šky. Vázaný výtisk K 250.W

Tiskem Václava Horáka v Prostěiově. — Za redakci odpovídá Vllém Vysloužil.



cuovÁNí K vvššíMo svĚTo.
(Kapitola '; »tehenslumst: od Dra. ]. Miillera.)

ólesný blahobyt, Domácí Štěstí, rabost z povo
lání, příiemné vztahy k líčení nebávaií ieště
plného životního Štěstí. Má ti člověk všechno
to, lm ieŠtó slávu, (Wirtha, oustoinost, mm, ("Už
v lioinosti jen vyjímečné heroinu sveta iesl
piáno, užovikv ieŠte nero S(.'.háZÍ(Žlovek potom

' vžovrkv iešte volá se Satoniounem Všechno
jest marnost, není li žáktao života položen hlouběii. Z víru nei?
buiněiŠích rozkoší ma 50 požívari mrnívat hlas: Quaere su
per noál

Štěstí přehnň mmuže |i'riiíti / venku kvetv p(ltl7t' v HARMO
Ntl (tl/\RAKTLRU Unitiue It)/ttletý člověknemá orgánů, aby
rabost mu mohla (*hutnat. »Stóstí,c praví Chamfort, ,není snabnou
VČ(Í. lest velmi nesnaóno, nalézti to v sobě, a nemožno, nalézt
ie jinóe.:

Tentýž mučrc praví bokonce: *Chcelli štěstí se mnou začít,
musí se spokoiit pobmínkami, které mu ktaóe můi charakter.:

vskutku, nač ie nám Štěstí, které není nám přiměřeno? Nač
ie Bernaroovi hraběcí titul, nač Františkovi bohatství, ie-li chu
(\oba jeho pravou milenkou?

ští/tn“ “f:-N!
.— (

Cím ie Štěstí a čím není?
Svěoomím a rozkoší iest,
mtábím, bohatstvím a slávou,
moct, láskou, krásou, ctností,
ale také obříkáním.

(g(írdmch
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]e stará pohábka o iinochu, který na báiném oři iel bo světa..
Uviběl na cestě nábherné péro, chtěl seskočit a zatknout si péro:
za klobouk, kůň však promluvil: »Nech péro ležetlc ]ezbec za
razil se řečí koňovou a poslechl.

Koyž však kůň promluvil potřetí. zbvihl přece poslební péro„

zvolen za krále. První péro bylo by mu přineslo stav hraběcí, bruhé
péro vévobský. Kbyby byl však ble pokynu pohrbl i třetím pé
rem, byl by našel ieště vzácněiší, a kůň by mu byl řekl, at je
zovihne, že buče císařem.

Tak se má s rabostmi světskými. Koo pohrbne rabostmi nižší
mi a zachová si srbce oo nich čisté, ten buoe vnímavý pro bla
žené záchvaty, které vyžabuií povahy anbělské a které povzná
šeií vysoko nao rozkoš tohoto světa ku hranicím nabsvětí.

>Zanech všeho, nalezneš všechno:, pravi Tomáš Kempenský.
KDOnemůže pochopit tohoto vyššího života, ba kbo se nebo
vebe povznésti ani k myšlence Boha a nesmrtelnosti, natož ku
zievením víry, iak ie téměř praviblem v tomto věku malobuchém,
ten musí aspoň připustit, že velebuchové libstva, praví, ne Nietz
scheho nablióé, tohoto stupně bostoupili a tím stali se požehná
ním a občivem libstva.

Ani Comte nemohl bo svého kalenbáře heroů zařabit libi svého
směru — positivisty a svobooomyslitele —, nýbrž musil si vy
půičovat u náboženských geniů všech nárobů. Míti náboženství,
to jest (abych mluvil s Fichtem) vsabiti životu teprve buchovní
oko. »Teprve Bohem', pravi Eckhart, obostává všechno ráz věč
nosti, a život se rozzařuie v nesmrtelnost.

Náboženství iest to, které zakláóá nabpřirozenostvčase a bo
bává životu až 00 kořenů ibeálního zabarvení, které všechny
síly říbí k ]EDNOMU hluboce poiatému cíli a tomu cíli pobři
zuie všechno myšlení a snažení. Ovšem musí toto kotviti také
ve správném poietí života, v pochopení ieho kořenů, v iasném
osvětlení záhab světových. »Skepticismus nebopouští vytvoření
povahy, proto že vylučuie vůoči zásahy-, praví Noróau.

Moberní rozervanost, pohasnutí náboženských ibeálů iest ži
ravý ieo i pro štěstí a pohoolné útulné žití, aspoň pro buši
ušlechtilou, které nízké požitky nestačí. 'Sh sne-li polárka a
elektrický pol zmizí, přestane kompas sloužit. lověk musí věřit
v neivyšší, aby bosáhl vysokého, ba aby se o bobytí ien po
kusil! ]ean Paul.

Zachoval-li si však člověk smysl pro věci věčné, prohlébl-li ne
chutenství nauk positivistických a neubusiI-li v ňabrech svých
kořenů života, pak mu toto přesvěbčení bobává skalopevné obva
hy, aby snášel vše, co mu Prozřetelnost pošle, nebot on pak ví,
že »těm, kteří Boha miluií, všechny věci k bobrému slouží.
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Musí však ukázat také obětavost pro svůi ibeál, nebot wšechno
musí obětovat, kboovšechno chce získat-, praví Ekkeharo. A on
tuto obětavost i MUZE prokázat, nebot »poo potápěcím zvonem
mohutné ibeie isme ukrýli přeo celým zevním oceanemf ]. Paul.
Všechna hořkost. všechna pohroma, kterou svět zahrnuie mučeb
níka pravoý, nezbolá ztenčiti blaženost, klerá se rozlévá nitrem
bojovníka.

Petr bý neměnil s Neronem, E_piktet ne se Sarbanapalem.
\) takovém pozbvihování N D_SVET bvlo náboženství vžbv zá-_
roveň neivětší mocí VE SV TE.

'Nic tak úzce nespialo, ale nic také tak příkře nebvoiilo libi
iako náboženství; nic iebince tak neprohloubilo v sobě, nic tak
úsilně nevvpialo svéráznou povahu nárobů iako názory 0 bož
ských věcech. Cokoliv život má heroického, má neihlubší kořený
v náboženství. Nic neboveblo člověka až bo hlubin neihlubších
rozrušiti, co se nepoiilo k jeho náboženství a nebo nestalo se
samo iistým oruhem náboženství. Ba zbá se všechna víra člo—
věka o sobě, všechna bůstoinost a velikost libstva neobbělitelna
ob přebývání čehosi božského v ieho býtosti, věčných a nao
přirozených sil v ieho působení.: Eucken, Wahrheitsgehalt ber
Religion.

?lel. $( 9.

MILOSLAV )AVORNÍK:

NA PomEzí.
Na pomezí stojím a zraky mé planou
lak rovinou vlní se bohatství lích,
však mrazivé vlchrý sem s pohoří vanou
a rubáě nám spřábaií : pavučin svých.

Kam oko ien bohlédne, vše byla naše
od stříbrných proudů až k temeni hor,
však dusivá mlha se vplížila plaše
až na hrdlo sáhl ten zákeřný mor.

Kus po kuse urvalý cízúcké dlaně
iwlazvk nám ublla cizácká pěst
: mý tu ink v zoufalství uštvané laně
se vlnami zrábnýml dáváme nést.



]os. NEŠVERA A BOHOSLOVCI.
(DLE MÝCH VZPOMÍNEK)

ó, Mistře! ]iž blíš v kraiích nabhvězbných, kbe vlábne věčný
mír, láska a harmonie, kam nebosáhne malicherná zloba a zášt
libská, která na zemi tolikráte ztrpčovala Tvoji něžnou, citlivou
buši! Obešel's z našich českých slepičích poměrů bo světa lepšího,
abys mohl »v nebi se svatou Cecilkouc, iak řikával',s nerušeněii
chválit Svého Tvůrce a pěti hymny, iak to činil's na zemi.

O Mistře, iiž břímeš tvróě Svůi věčný sen a neslyšíš žal a
nářek Svých žáků, kteří Tě vroucně milovali a jimž ]si byl vžby
laskavým přítelem! Zanechal ]si nás sirotky, neboť v Tobě ztra
tili isme svého milého »tatíčkac, kterého isme si tak vážili, že
těžce neseme Tvoii ztrátu.

]os. Nešvera vyučoval chorálu bohoslovce k. a. semináře olo
muckého ob svého příchobu bo Olomouce r. 1880, teóy třiatřicet
let, takže většina kněží arcibiecese olomucké iest jeho žáky. 1 iá
isem byl žákem Nešverovým — bohužel ien krátkou bobu, neb
po té začal Nešvera churavět a zemřel.

»Naneivýš půvabné byly styky mistra Nešvery s bohoslovci,
k nimž bocházel bo semináře vyučovati chorálu. Přišel vžby
k šesté hobině, sám si na ročník, ienž byl na řabě, zazvonil, a
v mžiku roiilo se kolem něho půl tuctu mlabých kleriků, kteří
všemožným, někby i méně zbařilým způsobem svou úctu mu pro
ievovali. Kbyž vstoupil bo hubebny, zvoláno ble staré trabice
třikrát mocným hlasem 'sláva; . totéž při obchobu. Kohkrat pam
přebstavení semináře proievili zřeimě i nepřímo svou nelibost
nab tímto staromóbním aktem úcty, ieiž zvláště méně useblí pá
nové prvnich ročníků vykonávali zavby s horlivostí vskutku ohro
muiící „, ale co naplat — iakmile se 'pan mistr: 5 usměvavou
tváří obievil ve bveřích, burácely znovu vysoké chobby semináře
tak bůklabně, že méně šťastní páni kollegové ve stubovnách nač
svými pulty se usmívali. V hobinách byl Nešvera srbečný, sbílný,
veselý, a přes to, že chování naše neoópovíbalo někby požav
bavkům přísné Disciplíny, vžby velmi zbvořilý, ano uctivý. Měl
své bohoslovce ráb.: (Ab. Parma)

Ve čtvrtek po šesté hobině netrpělivě isme čítali minuty, čekali,
až se ozve hlas seminárního zvonku na náš ročník oznamuiící,
že přišel Nešvera a máme zpěv, rabostí zavírali isme málo zá
živné paragrafy z »Historia Philosophiaec a hebreiské slovníky,
ponechávaiíce ie svému osubu, a spěchali isme bo 'staré hub
bárnyt. »Stará hubbárnat iestmístnost s hrubými lavicemi, v níž
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se cvičili bohoslovci, kteří byly zpěváky a muzikanty, ve zpěvu
a hubbě. Sem chobil nás Nešvera vyučovat.

Přeb hobinou čekal nás iiž na chobbě mile se usmívaie, anebo
byl v hubbárně. Kbyž nebylo v hubbárně zatopeno (a to bylo
často), vrátil se oomů říkaie. 'Teplo ie život, zima ie smrt.“)
Den, ve který Nešvera nepřišel, byl 'bies perbitac. Vhobíně učil
nás zpívat žalmy a iiné zpěvy ble potřeby církevního roku. Přeb
pokláóal u nás iakousi znalost not, a proto isme napřeb zpívali
my, a byla-li někbe chyba, opravil nás sám anebo přehrál ne
snabněiší místa na klavíře. Teprve ku konci roku začal nás učit
notám a vícehlasně zpívat. Nešvera čovebl brzy a lehounce na
učit notám; proto jsme o něm žertem říkali, že bovebe naučit
notám za pět čtvrti minuty.

Neivíce isme se těšili na ieho rozhovory. Vyprávěl nám různé
anekboty, iichž byl nepřebernou stuonicí, svoie názory 0 hubbě,
všelicos ze svého života, přinášel nám kritiky jemu příznivé a
stěžoval si bo nepříznivých; zkrátka ničím se přeb námi netaiil,
byl k nám velmi sbílný.

ivě se s námi zaiímal o válku balkánskou, bokub spoienci
byli svorni. Říkával: 'Pán Bůh nechával balkánské Slovany
tolik staletí v porobě Turka, ale nyní iim bal příležitost, aby se
osvoboóili a sám iim pomáhá:. Neočekávané úspěchy spoiených
států balkánských v prvnímobóobí války připisoval Boží pomocl

]eónou nás napomínal, abychom řáóně stnbovali: »Pánové, iá
isem sebával často bo noci u loiové svíčky, zatím co moii kol
legové byli v hospobě, a šetřil isem abych si mohl zaopatřit bíla
vynikajících huóebníkn — a stálo mne to tisíce!

]inby opět pravil nám: 'Kbyž isem bostal v [.onbýně první
cenu, přišel ke mně kanovník (ieisler & pravil mi: 'Místře, ted
můžeš být na to hrbýmc. Ale iá isem mu řekl: »Ted teprve vím,
co mám bělat'. - - Pánové, iestli iest někóo, kbo si na takových
věcech nezaklábá, pak jsem to iác. Na iaře r. 1913 přinesl nám
anglické psaní z Ameriky, v němž mu oznamovali ze St. Louis.
že obbržel Ill. cenu v konkursu, iehož se súčastnilo přes 1200
sklabatelů; Nešverova komposice byla sice o iebnu minutu belší,
než přebepsáno, ale iinak byla výtečná. Nešverovi oznámili tuto
zprávu z Ameriky telegramem. který kbyž přišel na Moravu bo
13.,byl zpět vrácen s poznámkou. že na Moravě neexistuie žáoný
Nešvera, komponista. Poslali mu z Ameriky rekomanbovaný bopis,
který konečně obbržel a nám ukázal. V tomto psaní žábali ho,
aby iim zaslal svou pobobenku, životopis, nebot hoblaií ieho
komposici vytisknouti v mnoha tisících exemplářích. Zba tak
učinil, nevím.

') Nešvera trpěl revmatismem a proto se pečlivě šetřil.
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Největší cti a slávy Dostalo se Nešverovi při jeho sebmoe
sátych narozeninách. Tehby složil velkolepé bílo »Jobc, provebené
po prvé Zerotínem v Olomouci. Toto provebení se nezóařilo.
Nešvera stěžoval si nám, že bylo málo zkoušek a kus málo na—
cvičen. >Našinec< po té přinesl bvě nepříznivé kritiky, že )]ob
znamená úpabek Nešverovy tvorby. Pamatuji se bobře, jak ho
tato kritika roztrpčila. »Tuto kritiku psali bva pánové, kteří by
mne rábi utopili ve lžičce vobyt a na bruhy tyben přinesl nám
příznivé kritiky některých pražských novin a oznámil, že se r]obc
bube provozovat v Praze bne 3. bubna 1913. S velkou rabostí
nám vyprávěl, že v Praze chystají se pečlivě k provebení ]oba;
sám pak byl při provebení, které se pěkně zbařilo. Pochvaloval
si, že na proveóení byli vysocí hobnostáři Duchovní a šlechta a
že mu »elita přišla gratulovatc. Přinesl nám též kritiky >Prager
Tagblattuc a »Samostatnostiť, jež chválili Nešveru a zvláště »]oba-.
'Našinec' uveřejnil opět nepříznivou kritiku z péra svého hu
bebního a bivabelního referenta Fr. Šorma. Tato kritika nejvíce
roztrpčila Nešveru. Tázal se nás,'zóa víme něco určitého o tomto
kritikovi, kbo je ato. My však jsme nevěběli nic určitého. Pak
řekl Nešvera: v]á se bubu s ním bít? -— kousej mne bo paty,
jen kbyž já mám bobré kramílekyť) Šorm haněl též libretto,
'ale professor ] . . . . a z Plzně pravil mi: »Mistře, řekněte, že to
libretto se mi líbí..

K sebmóesáty'm narozeninám byl Nešvera různě vyznamenán.
Nemohl pohnutím ani mluvit, kbyž nám oznamoval, že je jme
nován čestným členem pražské Akaoemie. l>Pánové, 16 hubebnírh
spolků jmenovalo mne svym čestným členem; to asi proto, že
byla na poli velká úroóat. —»—

Naposleb přišel k nám Dne 3. července 1913. Kbyž jsme přišli
bo hubbárny, seběl na žibli zkormoucen;viběli jsme, že mu cosi
schází, vypabal nemocně. Konečně vstal a stěžoval si, že ho bolí
v nohou — nemůže spát a má strašnou žízeň. l>Pánové, tak jsem
to bořval! Nevím, co jeto; revma ? Neví se. Choóí ke mně všeci
boktoři, Remeš (zet) a primář Votruba. Votruba mi říkal: v]enom
mít trpělivosta ——»Ano, to se ti lehko řekne, ale já to trpím.dl
Votruba mi říkal: v]á vím, co je to za nemoc, já jsem ji také
měl, ležel jsem 6 neběl a řval jsem“. — »No, ty můžeš řvát jak
zvíře, ale já musím řvát harmonicky-. (My jsme kamarábi s Vo
trubou.) — Pánové, není nab zbraví; kóyž je člověk zbráv
neumí si toho vážit. ]á jsem byl vžbycky Pánu Bohu za to vběčen,
ale málo. ——]á nežiju ——žábné pivo nepiju ani víno, nejím žábné

') Vlastní výrok Nešv. jakož i ostatní uvebene'; dle my'ch stenograflckých
poznámek z jeho hodín. (nelibost mistrova ovšem není dukazem, že by kritik
neměl pravdu. (Poznámka redakce.)
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maso, zeleninu také ne všechnu. ]enom limonáoovou šťávu piiu,
sifon, večer mlékOc.

Pak isme zpívali, Nešvera hrál na klavír, zapomněl na své bo
lesti. Přeb obchobem pravil nám: >Pánové, až přiióete v prázo
ninv bo Luhačovic, navštivte mne v mé ville, iá vás ráb uvičím.
Nebubu-li iá boma. řekněte, že iste bohoslovci — však buóou
mít pro vás trochu bobrého vína.c —

To byl u nás Nešvera naposleb; po té začal churavěl. ]aro se
probouzelo. v přírobě hlásilo se vše k životu, církev sv. oslavo
vala vítězství Spasitelovo nač smrtí, všuóe rabost a ias » - a
v lv velebné chvíle zmiral v zemské nemocnici olomucké Nešvera

F. W. WEBER. Přel. ]OS. ŠORM:

DVĚ HVĚZDV.
Dvě hvězdy berou se nebem,
mníš, jednou drahou že lol iim přán,
a zallm mezi nimi
se světů dme ocean.

dvě hvězdy, dví—horouci srdce,
iimž dobrý burh slib dáli si vdých,
leč zloduch na sever iednn,
lo druhé pak zahnal v iih.

Dve hvězdy berou se nebem. IIIa—_na sebe palři v lnuze,
dvě bílé růže, ikhl' slvol ie lýž; však A-l, "h)bl napne ni lávka se kdes,
tak blízko, se zdá, však deli iinh lásce w—vírnýrh vlnách
ie prostoru nesmírná řiš

Dvě hvězdy, dva bledé kvňlv,
icž včnčí čárných paprsku lřpvl,
dva liší. leskliví chodci,
co ohnivý noci knl kmil;

se nikde netáhne 5102.

Ni s břehu praporcc nevlá,
ni pláče křídlem svým nehne v let.
by ieiich vzkazy a přání
zlnd přc.neslo lnm .1 zpět

Zrak maleřský al se kali,
zrak umlkv slunce pro dilek rmut:
iim neblahým ie lěkal.
nésl rozlukv věčné irud.W
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F. W. WEBER. Přel. ]OS. ŠORM.

mon ZEMŘELÍ.
]ak hvězby v nebes šerý svah Vžby o zašlých bobách hovoří ien,
se, poslové tiší, roií, stesk divný vlá slovy všemi;
tak veškeří ke mně v noci snách a ptám-Ii na věčna se den.
dou drazí mrtví moii. tu k zemi kloní se němi.

]sou bledí matný iak Iuny svit, Co dobrým as ien víže ret,
v rouch bílých halí se řasy; by slůvkem těchu hles mi?
itch věrné oči, v něž nelze zřít. S tam toho světa na náš svět
isou na vše zamčeny časy zvěst žádná snést se nesmí.

Obrazy bledi se zvolna llllÍ
iak mhy, iež přešly podle;
tu procita'm, kol noc a tmy,
a na den čekám se modle.
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OSUD.

Do větrů žití všcčniho
iá nesu kahan umělce
A se všech stran ici libé shášeii,
že nestačím iei chránit dlaněmi.
A nucen isem meč třimat pravici,
pod paždím svírat kalich, matriky,
a světlo moic větrem blikotá!
Kdo chápe moic těžké poslání?
Lhosteinost v pravo, v levo barbarství,
ze zadu nízkost, z předu nenávist!
Kdo chápe osud kněze umělce?
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KRÁL ŽlDOVSKý.
Neobyčeinou publikaci vydal Otto ve »Sborniku světové poesiec: Dílo člena
carské rodiny, dílo sotva dopsané. A dilo to, áboženské drama, provebeno
o Velikonocích na městském divable \; Plzni. » eský Západu není provedením
plně uspokoien, chválí Piláta a ieho ženu, ale provedení úloh a procesů ná
boženských iest mu chabým, iak ani ob autorů světských iinak čekali nebylo lze.
V červnu sám velkokníže pry přiiede do Plzně, shlédnout provedení svého bíla.

O bíle samém přínášeií mlaboboleslavské »České Listy: infor
mačni článek z péra p. Fáhnricha: »Rusky velkokníže Konstantin
básníkem! A bez obporu básníkem velikým. Náboženské brama,
které právě vyšlo 2 péra ieho, má název »Král žibovsky'. Pro
bvě místa, v nichž tepá básník puntičkářstvifariseiů a zahalování
božské pravby v oblaky kabibla a velikolepé obřaby, zakázal
sv. synob brama vznešeného básníka. Čtenáře snab bube zaiímati
obsah ieho, který na nás bez obporu učinil bojem hluboký.

První iebnání obehrává se přeb branami ]erusalema. ]evíště
přebstavuie vchob bo svatého města, v báli viběti olivové stromy
pob tíhou plobů k zemi se klonící, kamenité pahorky a zelená
pole. Stmívá se. Ohromny zástup libu s kyticemi a věnci čeká
tu na viezb Pána. Náhle zazní zpěv učebniků, vyznívaiící vžby
v mohutněiších akorbech. »Požehnán isi, synu Davibův, králi náš,
buboucí králi lsraele. Hosanah! Hosanahlc zní to z tisícera
hrbel. Počíná vášnivá hábka sabuceiů a íariseiů s libem. >Kbo
že to ?a — »Prorok z Nazarethalc »Prorok? K smíchu, pob
vobnik iesth ——Hábka vžby vášnivěiší. Lib vypočítává zázraky
]ežíšovy fariseové to obbyvaií vtipy. Nabávky lítaií sem a tam,
až konečně protivné strany se srazí, a vášně se vybiií v pusté
rvačce. Obieví se římská stráž, výtržníky rozežene a některé
z nich zatkne.

Zústanou členové žibovského synebria, ]oseí z Arimatie a
Nikobém. K nim přibruží se zahrabník prvého, Šimon Cyrensky,
ktery vypravuie, iak půičil ]ežíšovi ku bnešnimu viezbu svou

slici, a ]ežíš pry mu řekl: »Službu isi mi, imone, prokázal.
ekám ieště na iebnu.: Dosub pry všechny přebpověbi ieho se

splnily. Co to asi bube za službu?
Fariseové a sabuceiové popuzeni vypravuií, iak ]ežíš vyhnal

kupce a penězoměnce z chrámu a rabí se, iak by iei zahubili.
Lib iest na ieho straně. Proto opatrně! Takhle v noci za pomoci
zrábce ho zaimouti, postaviti přeb velerabu, několik křivych
svěbků a věc by byla obbyta. Lib, který tu řve bnes na ieho
oslavu, bube zitra řváti rabostí nab ieho smrtí!

Obievuii se otroci, nesoucí nábherná nosítka. V nich sebí
Prokula, chof římského vlabaře Piláta. Slyšela iiž mnoho o ]eží
šovi a bávno si přála iei spatřili. Ale vžby marně. Až pry bnes,
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kby jel kolem jejího bomu, pohleběl na ni svým zvláštním, mo
hutným pohlebem a na pohleo ten nemůže více zapomenouti.
josef se zmiňuje o úklabech farisejů a starost bopabá na buši
její. Oznámí to svému muži.

Prokula a její průvobkyně ]oanna vyměňují své názory 0 ]ežíši.
]oanna zná jeho Matku Marii a líčí ji jako bytost nabpozemských
cností. Prokula neví, kbo jest šťastnější: Maria, která bala život
takovému bítěti, či ]ežíš, který takovou miluje matku! Z učení
jeho nejvíce ji zajímá: láska k bližnímu, obplácení zla bobrým a
království nebeské, které slibuje tichým a pokorným . ..

Stmívá se úplně. Ukazují se hvězby. Z města zaznívá zpěv
učebníků. Nosítka zmizí. Seblák, jemuž ]ežíš vrátil zrak, pabá
na zemí ve zbožné moblitbě.

Druhé jebnání. Vychází slunce, levité pozbravují je stříbrným
zvukem trub a pějí pozbrav chvály. Sem také vřaběna jest roman—
tická episoba oojemné krásy. Láska otroka Alexanbra ku krásné
Lee, rovněž otrokyní. Oba byli v noci svěbky zatknutí ]ežíšova
v zahrabe getsemanské a boji se o jeho život. Přicházejí obě
ženy. Prokula a ]oanna. Prvá vypravuje o svém nočním snu,
který třikrát se jí vrátil. ]osef potvrzuje zprávu, že ]ežíš jest
zajat. A již tu běsná novina, že veleraba obsoubila jej na smrt.

Ěště bnes bube popraven. Prokula se ale nestrachuje: velkýím jistě nevinného neobsoubi. Přichází Pilát. A již slyšeli pustý
řev přeb palácem. Prokula zapřisahá manžela, aby nepovolil, _„
Chlabně obpovíóá: n]e-li ten žib vinen, bube popraven, jinak
ho propustínu Po chvíli se vrátí a vypravuje o soubním výjevu.
]ežíše že bal obvésti !( Herobesovi. ]et prý jeho pobbaným.

Než lib za chvíli se vrací. A Pilát zaso vyjebnává. jest slyšeli
výkřiky: »Barabáš! Barahášh n]á žábné viny na něm nena
lézám, ale bám ho potrestalic »jak to možno ?a táže se Prokula.

A přece stalo se tak. Alexanber pak vypravuje o hrozném tom
trestu.

Z venku slyšeti volání: »Propuslíš-li jej, nejsi přítel císařůvlc
Pilát žábá vobu, umývá si ruce se slovy: »Nevinen jsem krví
tohoto spraveblivého.c A nový řev: »Krev jeho na nás a na
naše synylc

Třetí jebnání pozůstává ze bvou obrazů. První obraz: Dům a
zahraoa ]oseia ?. Arimatie. ]osef a Nikobém pokračují v nábo
ženském rozhovoru a poznávají znenáhla vnitřní jeho význam a
cenu pro člověka. Zahrabník Šimon líčí krásu nastávajíclho jara.
Do této tiché iOyly jako náhlá rána hromu přichází zpráva
o obsouzení ]ežíše. »Slyšeti křik blížícího se bavu: :]ežíš Naza
retský, král žioovskýk A hle tu jest! Na něm plní se slovo pro
rocké: nA viběli jsme ho pohrbaného a neiposlebnějšího z mužů,
muže bolesti a znajícího nemoc. Z ouzkosti souou vyňat jest,
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vytržen iest ze země živých: pro nešlechetnost libu svého ubeři
isem iei.: (lsaiáš 53.)

]ežíš klesá pob břemenem kříže.Posměšný řev: :]iným pomáhal.
sám sobě pomoci nemůže!: imon pomáhá mu nésti kříž a
vzpomíná na nebávné proroctví. Za průvobem ibe matka, prová
zena ]anem.

Druhý obraz přebstavuie slavnostní hostinu u Piláta. ]est viběti
přeosíň. Stoly prohýbaiící se pob tíhou pokrmů a lahůbek, bra
hocenné poháry a vzácné příbory, otroci a otrokyně v pestrých
oběvech. Pilát leží ble římského způsobu na pohovce, proti němu
Prokula, preiekti a římští tribunové. Granátová iablka, vinné
hrozny, egyptské fíky. Ohnivé víno z ostrova Chios a Cypru.

Do hlučného a veselého hoóování zazní vážně a smutně hlas
Glašataie, hlasatele: »Moblete se za oósouzencelc

Prokula stále ieště boufá: na rychlo vyslaný posel mohl by
zabrániti neihoršímu. Pilát ii však obbývá: At neruší nálaby
veselé hostiny! Syrské tanečnice s lahobnými zvuky flétny a lýry
at zaplaší ii smutek s buše! Ubohá, cítí v tom okamžiku železné
hřeby ukřižovaného.

»Moblete se za obsouzencek
Náhlá tma za čirého one. Pustá, běsná tma. »Světla sem!:

volá tanečnice. Křepčí iako Proserpina přeb Plutonem, iako ženy
sabínské přeb ímany. Vše bívá se se smyslnou hltavostí na
graciesní, hbité ieií pohyby. Tu blesk ——a hromu rána, pobzemní
rachot, poháry se káceií, na scéně úplná tma —zemětřesení.

»Moblete se za obsouzencelc
Kbyž nastalo světlo, tanečnice na smrt polekaná pábí ven,

hosté leží ve mblobách. ]en Prokula pochopuie, co se stalo:
Pilát vyoal na smrt člověka nevinného. Krev celého světa nesmyie
s něho vinu. ]ežíš iest Spraveblivý, slunce Pravby, Syn Boží.
Prokula věří. On svou láskou, svým utrpením vykoupil svět.

tvrté iečnání: Zahraba ]oseia z Arimatie. Tam pochovali ]ežíše
bo skalního hrobu. Zármutek a pláč přiváóí sem věřící. Květinami
by rábi ozbobili ieho hrob. Římská stráž tu stoií, aby zabránila
možnému pobvobu. Vypravuií se iebnotlivé ubálosti, iak zběhly
se při smrti Kristově. Posměšné a rouhavé výkřiky luzy, hrubý
vtip lotra. Slova ]ežíšova ku matce. »Bože můi, Bože můi, proč
jsi mne opustil?c »Žíznímh »Dokonáno iesth »Otče, v ruce
Tvé poroučím bucha svého.c

Tu přiběhne římský centurio, iako šílenec vyráží ze sebe ieb
notlivá slova, že ten Galileiský vstal z mrtvých. Vše pábí k místu.
Ten zázrak se opravbu stal, to neuvěřitelné stalo se skutečností.
Nyní mizl i v buši Nikooémově poslební pochybnosti. Marii se
zjevil ieií Syn. Pán vstal. Ve slavnostním závěrečném akorbu
splývají hlasy všech věřících. ]ásavý zpěv a moblitba zakončuií běi.
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Hubbu složil Glasunov. Dle obborné kritiky iest nábherná a
trvalé ceny. Obraz, vytvořený na pestrém pozabí taiemného
orientu a přebstavuiící neivětší brama světa, ukazuie, že půvob
cem ieho iest skutečný umělec, zbožný, nabšený básník. Osoba
]ežíšova na ievišti se neukáže, ani ieho slov neslyšeti, ba ani
z učebníků ieho nikbo nevystoupí, a přece celý běi iest plynný,
bez mezer a ucelený. Na scéně vystupuii 133 osoby imény
uvebené. Car Mikuláš bovolil, aby se kus ten hrál v zámeckém
jeho bivable v Carskoie Selu přeb vybraným a co bo počtu
přesně omezeným posluchačstvem. Velkokníže Konstantin sám
hraie úlohu ]osefa z Arimatie. — Rovněž hraií ieho bva synové
a mnoho bůstoiníků 3. garb. pluku. Herců z povolání pozváno
ien několik málo.

Nab celým běiem vznáší se posvátné taiemný buch Vykupiteie
světa a hluboce boiat, obklábáš knihu. Potub p. F'áhnrich.

Náš úsubek o »Králi žibovskémc iest ne příliš nabšený. ]e to
práce zaiímavá svým autorem, ienž mimo to osvoiil si i velkou
znalost boby Kristovy, ale má nebostatek tvůrčí bramatické síly
Kristus vůbec nevystupuie, hlavní hrbina schází, schází i ieho
tragický zápas a proto brama rozplývá se v povíbání o něčem,
co běie se za scénou. Až na některé vzrušené scény (hobování
u Piláta, přerušené zemětřesením při smrti Kristově) iest bílo
mrtvé a i slohově ien málokbe vyšvihuie se na mistrnou výši.
]ako ukázku bikce básnikovy uvábíme kousek rozmluvy, v níž
ie neobyčeině plastické líčení snímání s kříže:

NlKODEM: Tan tam ie klib můi! Zklamán v naběii,
iež nesplnila se, iá ben i noc
sem a tam chobím se svou tesknotou.
Ten není slíbený nám Mesiáš,
ba není! Čekali pak jiného 
ne, k tomu buše nemá iiž bost síly. (Pláče).

]OHANNA: Ach, Nikobeme! Nezbývá nám než
se rmoutit, lkát a plakat. Přicházím
iak iiné ženy galileiské k hrobu
a tělo ]ežíšovo vonnými
chci mastmi namazat. Hle, zbe
mám brahé masti z aloe a myrrhy.
— Tys prokázal mu šlužbu poslební,
řeč o tom byla v bomě ]anově:
Prý s ]osefem isi sňal Ho s kříže?

NlKODEM: Ano,
tu smutnou povinnost isem vykonal.
My ke kříži isme přistavili žebřík.
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Hřeb vvtrhl isem ?. ]eho pravice.
Bezvlábná ]eho ruka na rámě
mně klesla. Hlavou zkrvavenou On
se skloníl ke mně; při tom 00 tváře
mne bobal ieho věnec trnový.
[ připabalo mně, iak Učitel
bv obiímal mne na rozloučenou.
Tv okamžiky stále na mysl
se vracejí mně; vzpomínám-li iich,
tu mimoběk mi slzy kanou bo očí.

MARA.
]da puslinami dospěl národ Páně
k prameni, ieižlo Mara nazvali.
neb hořce klamal ústa žíznivých.

Opodál od svých, hledě k moři sílí,
stál Moižlš zde, a ieiich lemné sleskv
iei drásaly. S horoucl vůlí hledal
zrak ieho Boha. Ale ienom strom
vrch před ním zvedal v oheň večera.

A hle . „ . tam k tomu slromu kráčel Moižlš.
ve žhavém bolu lámal ieho kůru
a rozechvěn ii metal v hořký proub,
iak byla by to slla z ieho sily.

A kůra padala A ssa'la v sebe mok,
strom churavěl Však sládl vobv křišťál
A všichni plll.

Moižiš icnorn zbled'.

() slubno Mara, hořký zdroii žití!
V tvé vlny vrhám rozechvěn hluboce
rok z roku silu síly neilepšl . . .

A neboli to. Vždvf mé Děti piii
a občas usměie se sytý ret:
»Proč rrpíš bolest? Paid! Zdroi slabký iesllc

CARL BUSSE. Přel. K. D. L.
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VITĚZ. PtŠE &. RONAj.
Z baleka zahlébl, kterak veliké stábo kavek, seřaběných v

ólouhý šik, neslo se k parku. Přebni kavka, letící iako vůbkýně
přeb svými bružkami, zabočila k zabni aleii mohutných topolů
za parkem. Zakrouživše kolem iebnoho velikána, snesla se na
ieho silné, oprýskalé větve. Sestrý ieií v klikatém reii kroužíce
kol topolu, sebalý k své vůokýni. ]an chvátal k aleii, aby tam
pozoroval štěbot a společenský život ptáků. Ale ti ]anovi se ob
poručili, 5 korun topolů se pozvebli a letěli k zlatému zápabu.
Tam ben co ben pospíchávali, aby tam v černých hlubokých le
sích obbali se bezpečnému obpočinku. Tam i sebali na cimbuři
zachovalého hrabu, vvsoko čnícího nač hory a bonášeli Do jeho
zimního klibu ruchu a života. ]an hleběl za stábem, až zmizelo
v zlaté záplavě zápabu.

A zápab hýřil v zlatě, až stromý vzbálených hor plálý v ieho
lesku a koupalý se iako v žhavé lázni. ím však více zlaté moře
ob svých horských břehů v bál se šířilo, tím více bleblo, až

úzký pruh zlatem lemovaných mraků bruhým břehem ie uzavnra .

]an nořil se v krásy zápabu. V tom zaslechl kroký. Nechtěie
sám býti rušen ani iiného z ieho sněnl rušiti, stoupl za peň
mohutného topolu a přitiskl se k ieho boku, ienž butě se hlou
bil. Kroký se blížily a iiž zračil se přichob bvou libi. — »— —
Kroký zacházejí.

]an pohlébne za kolem iboucími, a hle, spatřuie Františka obil
maiícího Uálinku kolem pasu. Válinka se k Františkovi něžně
lull.

»Můžeme se Ones bele pozbržeti ?. „ ptá se František.
rlen malou chvllčičku. Víte, že tatínek poněkub chorá a chce

mě mlti u sebe. Mamá se též brzy vrátí; zlobila by se, kbýbv
mě boma nezastihla.<

Více ]an neslyšel, ale viběl kterak František s Válinkou zmi
zeli za mohutným pněm jiného topolu, na iehožto spobnim suku
iako na sebátku na chvíli usebli a k sobě se přitulili.

V".

3le pravbou, že lékař Wesselý chorá, ale ani paní ani Vá
linka netušilý, iak nemoc ie vážnou. Taky ani jim ani nikomu v
městě nemohlo napabnouti, že ten širokoplecl muž s načerve
nalými lícemi ie stižen těžkou chorokou plicní. Kbýž pověst o
povážlivě chorobě tuberkulni roznesla se městem, nikbo ii ne
přiklábal virý. Teprve. až se ziistilo, že Wesselý na rabu věhlas
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ných lékařů chystá se na jízbu oo ltalie, zněl jebnostejný úsu
bek: »To má z toho ustavičného kouření. Nikbo h_obez viržinky

Nezbravé mlhy jarní jakoby ben ke Dni tím více houstly, čím více
slunce vystupovalo a teplejšími paprsky zemi zahřívalo. Lesní
nížiny a úbolí luk naplňovaly zbytky vob ob jarní povooně.
Rozbahnělá země se vypařovala. Nao lesy, lukami, řekou, městem
až k poleoni vznášíval se neproniknutelný závoj mlh. Wessely
věčěl, že za takových poměrů nemoc by se horšila ben ke Dni,
a proto poručil činiti přípravy na cestu bo Italie. Válinka jej
měla ooprovázeti bo smavých jižních krajů.

Stanoven ben objezbu. Vše připraveno. ]en Válince zbývalo
rozloučiti se s Františkem. Kterak jej uvěbomiti? Což mlaoé
srbce první láskou naplněné není vynalezavo? Což neměli způ
sob OOmluvy již oávno stanovený a osvěočený? — Tam bokem
opuštěného parku řaba topolů, starců, zlými bětmi otlučených,
mrazy potrhaných, zubem času vyhloóaných, ptáky šplhavci pro
sekaných. ]eben z těch bobrých starců ie oůvěrníkem i prostřeo
níkem mlabé lásky Františkovy i Válínčiny.

K tomu běžela Válinka a bo jeho otvoru vložila malý, nepa
trný lísteček bez pobpisu a na něm slova: »Čekám tě jistě zítra
k šesté hooinělc Ano, zítra musí se s Františkem rozloučiti,
nebo již po zítří jebe s tatínkem na jih.

u ého bne, sotva marná obešla, aby ještě posleoních věcí
k objezou nakoupila, špěchala Válinka bo parku k svému Fran—
tiškovi, jenž lístek bozajista již přečetl.

František na ni čekal. Zašli za park a přitulili se v zběný
kout, jejž tvořily silné zbi městské střelnice. Tam líbal František
černý Válinčin vlas, její běloskvoucí čelo. pobleblá líce, svlhlé
rty, tam jí tiskl k svému srbci. Tam Válinka tolik toho Fran
tiškovi říci chtěla, ale nyní slov pro své city nenacházela.

Konečně se : objetí Františkova jemně vymkla a hlabíc jej po
vlasech, pohlížela mu láskyplně bo moorých očí. :]iž musím
oomů spíchatic zašeptala. »Měj se bobře a mnoho vzpomínei na
svou Válinku.:

)A tytéž vzpomeneš na mě v krásné ltalii?< »—tázal se
František, tiskna ruku Válinčinu.

»Ve bne v noci bubu na té mysliti.:
»Abys častěji vzpomněla, přijmi tuto památku, jež je mi jako

ty brahác — a František pobával Válince svazeček svých básní,
překrásnou halligraíií psaných, jeho illustracemi zbobených.

Válínka se v bík k Františkovi přitulila a blouhým. vřelým
polibkem jej polibivši, obkvapila.

František po obchobu Válinčině zůstal belší chvíli na místě
tolik pro něj památném. Znova a znova v pamněti probíral celý
156



výiev loučení. Tak byl boiat láskou Válinčinou, že cítil sroce
bolestně se svírati. Byl by plakal i iásal. Smutek i rabost steině
bělily se o ieho sroce. Noční soumrak zcela obestřel již krai,
kbyž zabrán v myšlenky ubíral se bomů —- Má zítra ooeiíti na
náoraží, aby Válinku ještě posleoně přeo obiezbem spatřil?
Popubil by však tim boiista icii arrogantní matku, jež by vše
vytušila. Zameškal by vyučování, a příčina snab by vyšla na povrch.
František rozhobl se pro povinnost. Dopolební vyučování v ben
obiezbu Válinčina nepřinesla mu však pražáoného užitku. Tělo
blelo v učírně, ale buch Doprovázel Válinku.

Bylo na čase pro Františka. že Válinka z města se vzbálila.
František v prospěchu valně ochabl. Příčina neúspěchu byla vše
obecně známa a přinesla Františkovi mnohou trpkou výčitku se
strany professorů. Hrozili mu, že musí maturovati z přebmětů,
o nichž po septimě mohl se bezpečně nabití, že mu bubou při
matuře prominuty.

Po obiezbu Válinčině napial však František všechny síly svého
bystrého Ducha, by bohonil, co zameškal. Doháněla iei k tomu
nejen ctižáoost, nýbrž i láska k Válince, aby při matuře vynikl
a svým úspěchem respektu si ziebnal u Válinky i ieii robičů.
Láska hnala iei k úžasné píli, láska mu bobávala i neobyčejné
svěžesti bucha.

Tak plynuly týOny 3 měsíce a blížil se první červenec, kby
matura měla začíti. František se na ten ben těšil i se ho obával.
Těšil se, že ob toho Dne se Dokumentuie jako člen ve společ
nosti libské něco platící, že čobělá se úspěchů, jež mu bubou
otevírali brány paláce slavné buboucnosti, že se postaví přeb
Válinku, po přípabě i přeo ieii robiče iakomlaoý muž, ienž může
hubiti neipevněiší Důvěru bo buboucna. Obával se pak toho bne
iako se přeo nim vsichni i neilepší stubenti vžoycky strachovali.

Naběie Františka nHezklamaly. Vzpomínku na Válinku nesl ke
zkoušce ]eií světlý ziev iei boprovázel a bobával mu takové by
strosti buševni, že starý inspektor, mnich benebiktin, o němž
známo bylo, že si volí přeoseoati matuře ien na neilepších
gy mnasiich, unešen isa znalostmi Františkovými, ieho intelligent
ním přebnesem a celým ieho zievem, stiskl vřele pravici zkou
šeiícímu třtbnimu se slovy: 'Pane protessore, rabost iste mi
způsobil velikou, běkuii vám srbečně. Po skrutiniu oznámil in
spektor Františkovi, že maturoval s vyznamenáním, na vysvěo
čení pak aby 00 tři onů čekal.

František spěchal k bytu. rabosti isa bez sebe, aby horna ro
bičům i čomácim svým oznámil výsleček své zkoušky.

'Ano, raouieme se s vámi a gratuluieme vám:, potřásala ro—
bina Slunečkova Františkovou pravicí.

'Ale, víte-li, co nového ?: — tázala se paní — a nečekaiíc na
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Františkovo slovo, hneb svou otázku zobpovíbalai »Přišel te
legram, že lékař Wessely zemřel. Mrtvola bube sem převezena a
po zítřku ie pohřeb.:

Vlll.

Mrtvého lékaře Wesselého přivezli teby na jeho přání,iež přeb
svou smrtí pronášel, bo města. Pohřbu se účastnila veliká většina
obyvatel královského města. Smrt smiřovala obě náročnosti,
českou i německou, že stejně k pohřbu znamenitého lékaře se
bostavily. Za rakví kráčela včova v průvobu staršího pána, za
nimi Válinka zavěšená v rámě iakéhos mlabého poručíka.

Františka boblo u srbce, kbyž spatřil Válinku poneiprv ob té
boby, kby s otcem bo ltalie obiela. Je to ieho Válinka. Ale jak
se za tu krátkou bobu změnila! Či truchlivá uóálost pouze bo
časně tak na ni působila? Válinka ve tváři poblebla. Černý šat
zvyšoval ieště ieií blebost. Vlas iakoby ieště více zčernal, oči více
60 temna zuhelnatěly. Blebost tváři tragicky vystupovala z černého
toho rámce. l postavou iakoby Válinka vyrostla. Celá iakoby se
stala vážněiší a zkušenéiší.

Ale kbo by byl onen bůstoiník, průvoočí Válinčin ? To Fran
tišek nevěběl. ]ak Dustoiný Válinky byl to průvobčí! Ač František
nevěnoval mu tolik pozornosti, přece bo očí mu pabala ieho
krásná, vysoká postava, k níž přiléhala vkusně uniforma, přec
nemohl nevšimnouti si krásné, klibné, sebevěoomé tváře.

Sotva navrátil se František s pohřbu Do svého bytu, přivítala
iei bomácí paní otázkou: »Zóali víte, kbo byl ten krásný pan
laitnant, s nímž se Válinka vebla ? Ušimnul iste si ho? Krásný
švihák. že mu málo rovných. Kbe která báma, at mlabá, či stará.
byla by na něm nechala oči. Vite, kbo to ie? Neni to příbuzný
Válinčin. A víte, kbe k němu Válinka přišla ?:

Domácí paní, ač bez ustání otázky klaola, přece na žábnou
obpověbi nečekala. Františka všecky ty otázky brážoily. Ač iei
mlabý bůstoinik zajímal, přece způsob, iímž iei pani s ním sezna
movala, iei zraňoval a urážel.

»Nuže, vite ?. —' povýšila paní hlasu a postavila se vítězně
proti Františkovi. Ten mlčel a, obávaie se čehosi zlého, ani na
paní nepohlébl.

»Ani bych vám to neměla řikati. ]ste. miláčku, u Válinky ztracen.
Neběleite si žáóných naběií.:

>Kbo vás zasvětil bo těch taiností? Snab paní Weselá či
Válinka ? Či snab ten óůstoiník ? —-Proč mně to vůbec vyklábáte ?:
— tázal se František z ostra.

»Vyklábám to, poněvačž ie mně vás líto. Vy iste ieště mlabý
a světa neznalý. ]á. jakožto starší a zkušeněiši, mohu vás napo
menouti. Nechte Válinky, nemyslete na ni, nebo bube náleželi
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brzy tomu oůstoiníku. Vykláoalo se při pohřbu, že se tam na
iihu seznámila s tím krásným laitnantem. Prý čen co ben navště
voval lékaře Wesselého v ieho nemoci, byl iemu a Válince pob
porou a pomocníkem. Kbyž Wessely umřel, on obstaral převoz
ieho mrtvoly. To víte, že takové mlaoé a nezkušené Děvče, jako
Válinka, nevyzná se v takových věcech. On Válinku zarmoucenou
Doprovázel zpět bomů, koyž si Dříve vyprosil k tomu bovolení
ob paní Wesselé. A bnes, iak iste vióěl, iiž Válince přebe všemi
libmi bělal rytíře. Ten si Válinku může vzíti, protože ona má
pro něho peněz více než bost. A Válinka s rabostí sáhne po tak
krásném ofticíru. Toho ií bube kažbá záviběti. Uvibíte, že za ne
blouho bubou slaviti zasnoubeníc

Ani řezy operuiícího lékaře nevnikaií tak bolestně oo těla ne
mocného iako tato slova bezohlebné paní zařezávala se bo srbce
Františkova. Neisa schopen obpověoi, obešel František bo svoií
světnice Tam iako šílený pobíhal. Řeč paní hučela mu iako
vobopáb v hlavě. ]ako blesky tmavou nocí tak se mu hlavou
křižovaly myšlenky. Kažbá stručná, úsečná, začatá, nebokončená.
A na všecky Dával František steinou obpověó: »Nikby, nikby
ne.: Neirůzněiší výievy z posleóního půl bruha roku se mu vy
bavovaly z paměti, všecky tak milé, krásné lásku Válinčinu
Ookazuiíti že lrannšek nemohl nveiiti slovům paní. »Nikby,
nikby nec volal ustavičně. »Ostatně brzy se o lásce Vá
Iinčine ubezpečím, o omylu paní se přesvěbčím. Uvibime, kbo
z nás má pravótu _ František se utišil, scbl bo lenošky. Duch,
břive rozbouřený iako moře vichřicemi, se uklibnil- František
cítil se blaženým, a usmev rozlil se mu po tváři. Ale v tom
iakoby vichr znova zaburácel, Duch opět se rozbouřil, vypubil
iei z pohovky, a František rychlými kroky niěře světnici, volal:
»Což neiseni nyní Dosti samostatným? Nemám v kapse maturitní
vysvěóčeni, oprávňuiící k nejlepším naběiím bo buboucna? Což
přebstoupím-li přeo Uálinku, po přípabě i přeb ieii matku, a
řeknu-li: »Toto vysvěbčení Dokazuje, že též mohu pomýšleti na
karieru. A iá chci vážně, usilovně () ni se pokusiti. Láska a
věrnost Válinčina mně Doba síly |< práci, láska ieií vzpruží mého
bucha a požene jej k metám neiskvěleišim. Přičiním se, abyste
byly na mne hrbými i Válinka i vy, milostivá. — Tuto píseň
života musím tak vítězně zapéti iako iinc'w

František v nezbravém roziaření volán k večeři. O čem by se
při iíble mluvilo, než o pohřbu lékaře Wesselého? O tom, co
bnbe nyní bělati vbova a ieií beti, zvláště Uálinka.

»Což pak těm bube scházeti?a —- mínil raba Slunečko. ——
»KOOpeníze má, vžoy na pána hrá.:

»A snabno se vbá —a připoiila paní rabová. » »O ženicha
potíž nebuóe. Chci na to krk vsaoifi, že se Vilímka brzy zasnoubí.
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Ten _krásnýkóůstoiník čeká obměnu za to, že se staral o nebožtíka i Válmku.
»Maminko: — připoiila se k řeči Boženka — »iá isem viběla,

iak Válinka se na toho bůstoiníka krásně usmívala.:
František obcházel s roziitřenou ranou v srbci.

IX.

Druhého one přiiela si matka pro Františka.
Paní rabová s roziasněnou tváří vyběhla nabučitelové vstříc.

:]sem ráča, že vám mohu tak šťastnou zprávu zvěstovati. ]ak
se můžete rabovati nab takovym synem! To ie vysvěbčení
Samé výborné!

»Vím, paní rabová. František nám všecko v bopise vyložil.
]enom aby vžbycky zůstal tak přičinlivym a hobnym. Ale nevim,
iak mu to půióe v té Praze. Tam se těžko stuouie chubému
stuoentu. Na nás nemůže klásti velkych požaóavků, kbyžtě ob
prázbnin bubeme bvě bcery posílati bo ústavu učitelek. Bože,
to isou vyoaieic

»Paní naoučitelová, iá sama isem mnoho o tom přemýšlela.
Mám rába Františka, iakoby byl můi, a iestli by poslechl mé
bobré raby, postarala bych se o ieho buboucnost.:

Horáková pohlébla na Slunečkovou všecka překvapena. Ne
chápaia, co paní rabová zamýšlí.

»Divite se, paní nabučitelová? Všechny své plány a záměry
vám vyložím. Až si s Františkem všechno povíte, račte na chvíli
ke mně.: A paní Slunečková zavebla Horákovou bo světnice
Františkovy.

Matka se pobivila Fra tiškově zamlklosti a blebosti a nemohla
si toho niiak vysvětliti. ekala, že synáček buoe pln rabosti, oči
a tváře že mu buoou zářiti nab bobytym úspěchem. Co se Fran
tiškovi stalo? Zamlkle uklábala Františkovy šaty a práolo a
sotva, že sluha s Františkem chopili se kufru, aby iei obnesli
na vůz, chvátaia k paní rabové.

»Ten můi hoch se mi nelíbí: ,. začala rozho or — n]e něiaky
ubleoly, zamiklý a zbá se byti nevyspaiy. isnab ubělali si
stuoenti Dobrý večer?:

»To je právě to, o čem isem se chtěla zmíniti: —-navazovala
paní rabová na řeč nabučitelové. Klabouc na stůl zákusky a víno,
tlumeně pokračovala: »Víte, paní nabučitelová, co trápí Fran
tiška? — Láska. František ie hrozně zamilovany.:

»No, no! .
o. -— Do Dcery po nebožtíku lékaři Wesselém. Byblí na

levo v té ulici, kterou přiiížbíte Do města. a
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Horákova si vzpomněla na slečinku, iež přeo rokem z okna
kynula rukou Františkovi na rozloučenou a na jeho uzarbění.

»Ale láska Františkova ie beznaoěinouc — a paní rabová
všecko vyklábala o nové lásce Váliněině. — »Ale věčěla bych
o lepší partii pro Františka. Obpustte, že o tom mluvim. Myslila
byste, že ie taková řeč přeočasnou, ale není. František má
v úmyslu stuoovati práva. Kbo iei v Praze buoe vybržovati?
Vibíte, iá a můj muž bychom to učinili, kbyby František se nám
zavázal, že si vezme naši Boženku, až bube se stubiemi hotov.
Božence ie patnáct let, stubie Františkovy potrvaií alespoň pět
let a prakse též něiak' čas. Boženku báme na vyšší vzbělání,
aby se hobila k takovemu pánu, několik tisíc též ií můžeme báti.
Boženka ie i hezkou. Lepší a bohatší nevěstu stěží by František
našel. — Co tomu říkáte, paní nabučitelová ?

:V té věci nemohu sama rozhobovati.:
»Což kbyby František naší nabioky nepřiial, slíbíte mi, že mu

návrh rozložite a pro něi ho získáte ?:
»Tolik vám mohu slíbiti, že Františkovi oo buše promluvím,

aby nechal své bosavabni láskym
Dobře, to zatím stačí, nebo vím, že František pro začátek náš

návrh zamítne. ]e nyní oo Uálinky až po uši zamilován. — Hneb
ho zavoláme.

František na zavolanou přišel bo světnice. Paní rabová iei
pobibla k zákuskům. Ale František pooěkoval s pohlebem za
mračenym.

»Pane Horák, nehněveite se na mne. ]á to s vámi tak bobře
myslím, iako bych byla vaše vlastní matka. Právě jsem i vaší
matince všecko vyložila. Vzbeite se, pane Horák veškeré naběie
na Uálinku. ]á isem zkušenou a pravím vám, že Válinka za
krátko se zasnoubí a co neibřlve se vbá. Matinka vaše, iež to
s vámi boiista bobře myslí, ie téhož názoru.

vFrantišku, na to Děvčesi nemysli a k vůli ní se marně netrap.:
František při těch slovech ieště více poblebl.
»Pane Horák, nermutte se. ekněte si: pro iebno kvítí slunce

nesvítí. Sebněte si a poslechněte, co vám řeknuc
František si sebl, a paní rabová mateřsky, vážně a laskavě

přebváběla mu své myšlenky. »Nuže, co na to říkáte, pane Horák ?
tCo na to říkám ?: — zvolal František neivyš pobrážběn. —

»To na to říkám, že nikby a nikby se nebám za blbny groš za
probati. Kbybych to ubělal, byl bych horší než ]ibáš.< -—A Fran
tišek vzav klobouk, přistoupil k paní a políbil ií ruku se slov :
»Děkuii za včecku lásku, kterou iste mi po bvě léta prokazovai.
Zůstávám vaším Dlužníkem, ienž si ie věoom, pokub' tei voěčnost
váže.: — (Příštědále)
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O neimladších literátech kně
žích z Čech napsal Š. ]. Renata in
tormativni článek do >Našincec, ieiž
uvádíme doslovně: Zaháiili isme »Bo
haemica< ]. Š. Baarem, neilepšlmbe
tetristou katolickým a českým vůbec
v přítomné době. Bohaemica lI. vě
nuimež zase vice katolické poesii
v Čechách, a to těm neimladšim. Kon
cem minulého a začátkem tohoto de
síliletí obievilo se mezi neimladšim
kněžstvem několik slibných, mladých
Iiterálit. Od r. moe byl to v =Medlla
clch- bohoslovec Oloiich NOVOTNÝ,
|ehož verše upozorňovaly na mystický
založenou a středověkými mystiky
vychovanou duši. Knižně vydal roku
1911 >Krůpéie světla-, neisilněiši lyri
ckou knihu posledních let, drama
—Beatac a vSlavika sv. Bonaventuryc.
Sám dr. Arne Novak neosmélil se vy
nechali Oldřicha Novotného v »Přc
hledných čůiinách ceské literalurw
ve ll. přepracovaném vydání. Novotný
iako bohoslovec už snil o katolickém
Divadle v Praze. -- Nyni iest kate
chetou v Košlřich u Prahy. Vysvěcen
byl 1910. Narodil se 18. prosince r.
1884 v Praze. V téže době četli isme
v »Meditacíchc rozkošný luhačovický
román bohoslovce ]oscfa ŠACHA:
>Život ie hořkým: Také na sebe upo
zornil. A hned po vysvěceni r. 1910
spatřuieme ime'no ]oseta Šacha neien
v týdennícich. ale i v našich neilepších
revuích: »Evěc, »Nove'm obzoru<,

»Česke'm světěc i v »Osvétěc. Důklaoná
a informačni ie ieho stubie O nábo
ženském smýšleni ]ulia Zeyera v »O
světě: r. 1912, a O vlasteneckěm
smýšlení Zeyerově v >Novém obzoru
r. 1913. V Šachovi se nám kristaluie
druhý Baar. Nyní iest administrátorem
v Poříčí nad Sázavou. Vysvěcen byl
roku 1910. Narodil se 27. srpna 1886
v Rabošovirích. Václav POLEDNE,
vysvěcený v roce 1911, kaplan u sv.
Apollináře v Praze, psal neivíce své
nadšené básně již iako bohoslovec
do »Musea: a do =Vlastic, nyni obie
vuie s:— takě v »Novém obzoru..
Narodil se 19. záři roku 1888 v 0
lešce. Na Václava MAKOVCF., nynl
kaplana v Lhenicich u Netolic, naroze
ného 17. záři roku 1881 v Zahrádce
a vysvěcene'ho roku 1910, těšili isme se
z »Museac a odmlčel se jako mno
ho |iných známých z »Musear. Mu
žem práce a pláni: retormačnich ie
Bohumil STAŠEK, kaplan v Plzni, který
se narodil 17. února 1886 v Klabavě,
vysvěcený roku 1909. Pise většinou
literárně-kriticky l do vČasopisu kato
lického duchovenstva: a je buši —Če
ského západu-. V poslední době pra
cuje o to, aby se »Vlastc změnila v
katolickou revui mooerní, po případě
aby revue ta i iméno »Vlast- změnila,
by název konservativni revue mno
hých nezrazoval. Stašek za pět svých
kněžských let vykonal už poměrně
mnoho v životě literárně-kritickém.
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katolickém i osvětovém. Lonským
rokem, roku 1913, byli vysvěceni
mnozí, ieiichž práce znali isme iiž
z našich revui. To isou ti z mladých
neimladší. Václav DAVÍDEK, kaplan
v Přešticích, pod různými imény uve
řeiňoval své práce v »Českém lidu:,
>€věc, v rmeditacíchc, »t'nuseuc, >No
ve'm obzoru), »Obrozeníc, »Rozkvětuc,
»Studentské hlidcec a iinde. Pod
pseudonymem ]an ORAL roku 1911
vybal »Písněc, sbírku básní v duchu
české písně národní. Studie »Český
kněz a píseň národnlc otlskl iako bo
hoslovec v »Almanachu česko-buděio
vických bohoslovců>, odkubž ii pře
vzal dr. Čeněk Zlbrt bo »Českého
lidu: a Dr. ]. Šimánek do »Nového
obzoruc. ]e milovníkem české písně
národní a získává il přátele. Narodil
se 11. prosince roku 1889 v Lipnici.
]oseí E. ŘÍHA, kaplan v Třebízského
l-(Iecanech, psal své ohnlvé verše bo
»Museac, »Medltacíc, »Obrozeníc, »No
vého obzoruc a do »Vlastic. ]e to
žák Vrchlického a Xavera Dvořáka.
S knihou svoil dosud se neoblevil,
ač se na ni už tolik těšíme. Narodil
se 28. listopadu 1890 v Pobořt. ]an
Nep. ŠANDA, kaplan v Chotovinách,
slibule nám dosti. Pěkná ie stavba i
dikce ieho veršů. Tiskl itž v 'Museuc,
»Medttacíchu, »Našlncic, »Novém ob
zoru-, »Rozkvětuc. »Evěc, »Stubentské
hlídce- a ilnde. Také čekáme stále
marně na první knihu Šanbovu. Práce
Ieho isou iiž zralé pro světlo světa.
Narobil se dne 3. listOpadu 1889 ve
Vusí. Upřímně a pečlivě stavěné ver
se Václava ŽALUDA,katechetv v Mýtě
u Rokycan, čítali isme často v »Mu
seu: a »Vlastic. Básně Žaludovy, Ří
hovy a V. Poledne dodávaly »Vlastir
přece ienom mladosti a svěžesti! ]en
aby se nám Žalud neobmlčel! Naro
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dil se dne 10.března 1888v Komaticích.
V pražském semináři překládá z an
glické a francouzské literatury boho
slovec lll.ročníku ]an FOŘTEL, mladý
muž velice vzdělaný. Čekáme ob něho
mnoho. Arne Novák a Šalda velice si
ho váží. Ještě na iebnoho mladého
katolického literáta v Čechách byli
bychom skoro zapoměli. Je to 281etý,
roku 1913 vysvěcený a v Písku 24.
května 1886 narozený, kaplan v Kla—
tovech, Karel Bohdan ORT. Psal bá
sničky do »Seraíínského díla lásky-.
]ako bohoslovec vydal r. 1910 kníže
čku básní »Květy z mých zahrad-.
Od té doby vydal asi šesté vybáni
těchže básní. Kolik výtisků mělo každé
vydání. nevíme. Název knížky ie stále
týž, některé básně otiskuie znova,
některé vynechává a některé přioává.
Dá vždy novou úpravu knize, a už to
ide zase dál. Pošta přiváží balíky Or
tových básní do clrkevnich domů,
klášterů, pensionátů a konviktu. Také
tary něiakou tu korunku na to obě
tuií — a řemeslnicky se uspořádá nové
vydání ilné permutace básni starých.
Předposledně vytiskl knížku a dal ii
název »Veršec; isou však v ní ba'
sntčky z dřívěišlch vydání. A nyní
vydal opět »Květy z mých zahrada:
—-sebral staré, ve dřlvěiěích sbírkách
s týmž názvem a ve »Veršíchc otiště
né oeklamánky, něco přidal a nové
dílo věnoval Adoltu Heydukovi. Nakla
datelem vždycky ie sám. To že ie
poesie? Mučení poesie! V těch bá
sničkách není ani myšlenka, ani tor
ma. Myšlenky isou velice chudé a
všední. Ort chytí se myšlenky, stále
ii přemílá, zbytečně opakule, rozšla
pává — a při tom vlastně ii ienom
nakousne a pak nechává nedokonče
nou. On to cítí asi sám; neví iak to
skončit. Proto většinu svých básniček



končí první slokou. kterou začíná. Je
to až trapné čísti, ale ien, když ie
taková básnička na oko delší. Jsou
to verše školácké, deklamánky, rýmo
vačky řemeslnické, bez labu a skladu
— a někdy ieště méně než rýmova
čky. Rýmuie si verše, které chce.
Někoy nemá vůbec smyslu pro rým
a rythmus. ]índy zase pro rým obě
tuie a převrátí celou myšlenku. Špatný
slovosled, až to uráží. Nevystříhá se
velkých skupin souhlásek; také pět
souhlásek má za sebou. A tento libo
zvuk: ve buši, ve bolné, ve mě, ve
ben. ve oko ato. Taková báseň potom
zvoní! A Karel Bohdan Ort přece ien
chce býti mermomocí spisovatelem. At
už vezme Xaveru Dvořákovl : »Kon
templací- celou myšlenku neb i celou
sloku, poopraví ii podle své školy —a
urobil báseň. A Voborský přes to
lonl ve »Vlastlc dlouze se rozepsal,
že Ort ie opravdový a nabaný básník.
To ie neupřímnost, klamání čtenářstva
7—a řekněme to rovnou: nemrav
nost! Takové literáty, iako ie Ort, ty
musíme krltlcky stíhat bez mllostl. ]lnak
se kompromlluie katolická literatura.
Už mu to napsal Fr. Dohnal v »Novém
obzoru-, už ho popravlli iednou
v »Našinciv a v »Museuc bohoslovci
saml vyčetli mu plagláty. Nepomohlo
to však. Kdo ví, budou-li tyto řábky
co platny. Ort bude se dobývati na
Parnas dál a ubělá z těch deklamá
nek zase něiakou permutaci a vydá
nové »Květy : mých zahradu »Šaty
dělali člověka-, Ie snao heslem Orto
vým. Tlskárna Fr. Obzlny ve Vyškově
oblékala ty obohé dětl Ortovy duše
do dosti pěkných svátečních šatů, ale
lsou to pořád chudácll ]edlně v Or—
tových básničkách ie chvalltebná ieho
láska k matce.

Za zřízení llterárního muoea

katolického se přimlouvá »Český
Západc. Tento návrh iest vellce včasný.
Pozoruleme, že česká veřeinost vinou
své nevšímavosti a špatných informací
o práci i významných katolických lite
rátů ví velice málo A bube-Ii v bu
doucnosti oceňovati literární člny naše
dle informace různých Nováků, pak
se ocitne teprve ve zmateném laby
rintu. Mnoho z důležité koresponden
ce, z rukopisů a iiných památek po
nedávno zemřelých katolických spiso
vatelích se zcela ztratilo. Necht tedy
iest zřízeno museum, v němž by se
uschovaly neicenněiší dokumenty, ma
iící pro veřeinost důležitý význam.

Omyly v Novákových děllnách
české literatury. Dr. A. Novák a
br. Neiedlý tato dvě iména značí
nám posérské cesty pokrokářské nad
kritiky, která hledí drtlti zvláště zievy
konservatlvní, aby se o ní hodně mlu
vilo. Leč posub iest zbe dostatek
lntellgence, která se nedá uiařmltl ne.
domyšlenýml frásemi, ale dovebe stu
dovatl a usuzovatl samostatně. Přl
splsovánl bíla tak důležltého, iakým
isou běilny naší llferatury, iest zaliaté
zapotřebí nelsvědomltěiší pečllvostl.
Leč ozvaly se protl prácl Novákové
ilž před někollka lety obžaloby vellce
věcné. Nyní M. ]avorník v »Naštnclc
rozpíná řetěz vážných výtek řadu
článků dalších. ]avornlk dokazuie, iak
Novák macešsky odbyl vellce kusou,
neúplnou recensí Fr. Leubnera, Ada
ma Chlumeckého. Dále opravule, že
Baar není farář kloboucký, nýbrž lest
farářem v Ořechu u Prahy. 0. S.
Vetti neimenuie se Antonín Koudelka,
nýbrž Alols Koudelka. Novák praví,
že redaktorem »Anděla Strážnéhoc
iest P. Placlo Mathon (ačkoli tento
kněz iest llž před čtvrt stoletím mrtev)
a že vede »Ralskou Zahrádkuc V.
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Špaček, který se vzdal redakce té iiž
několik let před tím, než Novák své
dílo začal psáti. V životopisných da
tech naokrítik Novák upadl do celého
přeoiva omylů. Vždyt na př. píše, že
Blažek Matyáš zemřel r. 1897, Bílek
Tomáš 1900, Hrubý Timotei 1899. Dále
zcela špatně Novák udává datum ú
mrtí lblova, Šerclova, Zůnglova, Štast
ného, Tonnera, ]ahna, Malého, Len
zova. Špatná data životopisná uvádí
Novák při Markovi, Uhrovi, Tomanovi,
5troupežníckém,0ld. Novotném, Leub
nerovi, Brčiikoví, Menčíkovi a Bráb
kovi. ]avorník praví: )A to jsou uká
zky ien nahodilé. Kdyby kniha byla
podrobena důklabné revisi, pracné a
nevděčné, ukázalo by se, iak nespo
lehlivo niurare in verba magísiric (pří
sahali na slova učitelova)-. Věru ne
dbalost přímo úžasná při spise, který
má sloužiti iako moderní autoritativní
příručka a který iest houíně vyhledá
ván zvláště k vůli rychlému ziištění
životopisných dat. A přece mohl No
vák snadno zkontrolovali věrohodnost
svých zápisků nahléůnulím do Na
učného slovníku a iiných ciúkladných
pomůcek.

Družina literární a umělecká
lllŠ'J ve čtvrtek 28. května 1914 v sále
Katol. domu v Olomouci ustavuiící
valnou hromadu. Přeosedou zvolen
Adam Chlumecký, do výboru pp.:
Dohnal. Dostál—Lutínov. Hrubý, i.in
hart, Dr. Řehulka, Vévoda, Vyhiidal,
Zamykal. Revísory účtů pp.: Halouzka
a Bogar. Družina dostane do vínku
značný podíl 2 výnosu knihovny Dru
žiny (posud vyšlo ]. Vyhlídalovo =Znáš
onen krai, kde hanácké palmy kve
tou?c 2 »Šlehy a něhy: od K. D.
Lutinova. 3. číslo budou povíčky od
105. Hotera). Roční příspěvek členů
činných 5 K, přispívaiících aspoň 1 K.

Přihlášky přiiímá Lad. Zamykal, re
daktor >Evy< v Olomouci.

Podivný ctitel katol. moderny.
Divným filosofem iest lrnerius v .Pie
hleduc (č. 27.), kdež píše: »Miluii
Nietzscheho — iako básníka iiako
tílosota. Hlásám ieho učení. Přijímám
základyi stavbu ieho íiiosoíie. PŘI
TOM UCTÍVÁM KATOLICKOU M0
DERNU. Neikrásněiší chvíle prožívám.
klekaie v chrámu Páně a oddávaie se
mystickému kouzlu eucharistie. Nevě
říte? Myslíte, že to není srovnatelno
s Nietzschem a ieho velikými před
chůbcí? Naivní doktrináři! Proč iste
tak nudně důsledni! Podíveite se na
mne; hiedte, co činím, čtěte, co píši,
slyšte, co mluvím a přesvědčíte se,
tak velmi to jest možno. Či bych to
vůbec mohl činiti _ kdyby to možno
nebylo? Křestanství tone v kompro
misech. Obievilo se mocným proti
bezmocným , ale zcela bezmocným
proti mocným tohoto světa. Vydalo
stádo zbožných rabii v plen vzneše
ným dravcům. l'iebovedlo odhmotniti
egoismus silných, nemohlo odhmotniti
egoismus slabých, donucených k sebe
obraně. Mravní vývoi nesměřuie tam,
kam nkaznií idee nového zákona. Vý
sledkem ie západní velkolepá kultura
obchodní a průmyslová, která se v di
vém honu žene k užitečnosti nena
sytné a vražedné, a cestou rdousí po
sledni zbytky egoismu immaterielního.
Materialisticke' poietí děiln ie schema
tické, přímočárné, přiliš logické, málo
psychologické. Přes to chová zrnko
pravdy. Při každém zápasu mezi lib
skými skupinami boioval aleSpoň na
iedné straně materielni egoismus. Vi
tězem nikdy trvale nezůstala strana.
která věřila v ideové hodnoty a zápa
síla o ně — na místě, aby iich užila
za papírový obal vlastní pohnutky:
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sobecké touhy po bohatství a vládě.
Vítěz — lupič, proniknutý materielním
egoismem, dá podmaněným svoil spra
vedlnost, souhlasnou se svým záimem
hospodářským (a ovšem — nikoli sle
pou). Ale ien na tak dlouho, než pře
moženi nabudou moci, aby mu vnutili
svou (neméně bystrozrakou). Šel prů
vod proletářů. Účastnily se ho i sličné,
vkusně oděné ženy. i pštrosí pe'ra
bylo viděli a raiky na kloboucích. ]inl
pokřikovali po nich a posmívali se
proletářským ženám. l-(dosl le okřikl:
»Co činíte, pošetilí? Což nevíte, oč
těmto boiuiícím ide? Organlsuií se
proti měšfákům, aby se měštáky stali.
Nikdy nebude lépe, dokud bude čio
věk člověkem. Balvan Sisyíův se na
vrcholu nezastaví.: Nevěřte chiliasmu
dvacátého století. Zlo se světa nezmizí
a příchod kollektivismu mohl by býti
vším možným spíše, než příchodem
tisíciletého království na zemi.

Kulturnl význam úcty Marian
ské: Maria sama iest první básnířkou
křesťanskou. Velebný a obdivuhobný
hymnus »Magniíical- inst iejí bilo,
v němž shledáváme ozvěny starších
hymnů bible, (livukrásné poesie po
svátné. Maria má prhnál a patronát
katolické církevní hudby, ii ustupuie
něžnými legenbami obetkaná postava
svaté Cecilie. ]eslliže správně církevní
umění a liturgie dílem Ducha sv. se
nazývá, pak Maria, Duchem sv. napl
něná, položila základ k tomuto umě
leckému dilu :! k celé s tim souvisící
kultuře.

Ave, coeleste lilium.
Ave. rosa speciosa.
Ave. Mater humillum.
Superis imperiosa;
Deitatis triclinium!
Hac ln valle Iacrimarum,
Da robur, íer auxilium,
0 excusatríx culparum.

(Laus Beatae Virginis Mariae, in 5.
Bonaventurae Operum Tomus scxtus.
p. 468). ]. S. Hronek.

Vídeňský „Hagenbund“ vystavuie
v Domě umělců v Hooonlně. Toto bra—
tření na poli umění těší se sympatiím.
Hermann Bahr poslal ]ožovl Úprkovl
dopis: fie mně líto, že nemohu sám
přiiít upřímně Vám íednou stisknout
ruku a konečně říci Vám. jak Vás
z celého srdce už dlouho obdivuii.
ctím a miluií. S neikrásněiším přáním
Hermann Bahr.

Dr. Tobolka způsobil trapnou sl
tuaci uveřeiněnlm důvěrných dopisů
ministra Kaizia. Historik prot. ]. Pekař
o tom píše: »Uveřeiňovat důvěrné,
často ien ve chvíli rozčilení na papír
vhozené soudy o vrstevnících dosub
žiiících právem se pokládá za něco
nepřipustněho.: Podobných indiskrel
ností dopustil se učitel F. Pražák,
přítel Macharův.

Časopis volný rozpoutává utaieně
energie svých spolupracovníků, časo
pis obmezený ie obmezuie.

Pokrok a národ český. Tento
náš článek z 5. čísla »Archyc otiskly
na úvodních místech mladoboleslavské
»České Listy: a plzenský -Český Zá
padc. Důležitý článek proí. Horáka o
illustracich v »R. 2.: iest ieště igno
rován.

Věstník Sdružení katolické ln
teligence. Na podnět mnoha spiso
vatelů svolal výkonný výbor Sdružení
členskou schůzi na den Svatého Jana
do místnosti, propůičené Českou Ligou
Akademickou. Za značné účasti člen
stva zaháill předseda, pan rada zem.
soudu Rudolt Winter. schůzi o lt. h.
Dopolední. Po delší živé výměně ná
zorů usnesli se shromáždění, aby leště
na této schůzi uskutečněno bylo roz
hoonutívalné hromady ze dne 31.srpna
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1908, o založení pracovního obboru
literárního. Na to pan předseda Winter
prohlásil oficielně, že pracovni odbor
literární ie založen. Po tomto formál
ním aktu konala se ihned ustavuiíci
schůze literárního očboru, na níž zvo
len byl iednohlasně výbor, totiž dp.
íarář a spisovatel FRANT. ODVALIL
přesečou, akad. malířa spisovatel €mi|
Pacovský místopředsedou, inženýr a
spisovatel Vilém Bitnar iednatelem,
redaktor a spisovatel ]aroslav Novák
knihovníkem a inženýr Lubvík Skalický
zapisovatelem. Nově ustavený výbor
vzal prozatím na vědomí přání Mon
signora dra Kordače, aby odbor na
vázal přátelské styky s družstvem
,.Vlast“, návrh na dohodu s dr.G.Ma
zancem o úpravě týdenníku „Nový Věk“
v orgán všekulturnl a kritický, iakoži

oíicielní vzkaz pana nakladatele Václ.
Kotrby, který ústy pana ]aroslava Do
váka prohlásil: hodlá vybávati novou
katolickou revui a byl by ochoten po
stoupiti ii jako měsiční representační
orgán novému literárnímu odboru v
tom smyslu, že by si oobor sám se
stavil redakční kruh, a pan Kotrba
podržel by vlastnictví. Vzhledem k du
ležitosti svrchu uveocných návrhů u
stanovena první výborová schůze od
boru na úterý dne 19. května. Přečteny
byly došlé přípisy, mezi nimiž zeiména
telegram spisovatelky pani Anny Si
merské a vřelý _dopis dp. kaplana a
spisovatele Bohumila Staška z Plzně,
který přihlašoval dva nové členy lile
rárnlho odboru. „Česká Liga |Aka
demická“ vyzvána, aby si zvolila 2
přísedící výboru a vysílalaie ke schůzi.

Tiskem Václava Horáka v Prostěiově. - Za redakci odpovídá Vilém Vysloužil.



nn'ovF NAŠI isimNi nr smvn MIKUIA5 m (:S.

KAPITOLY z ČESKÉ REFORMACE.

Hl. NA ROZHRANÍ DĚllN.

Tak možno nazvati onu vSNWROUchvil, bv M ]an Hus zá sgvnitřní zápas- A-us ŘIT 5 c ÍIRKVÍANEBOvZDoŘN
SE S N ROZEMHT?Okamžikv tv rozhobovalv o osubu Husově,
o osubu českého nároba, ba celé střební Evropv Otiskuieme zbe
čokumentv onoho zápasu bva listv Husovy z Kostnice. Kbo
v nich umí číst snabno rozpozná, kbo smířlivě vycházel vstříc
a kčo pobléhal ohlebům bemagogickým. chorobné ctižábosti.
Husovv listv z Kostnice (vvbala »Samostatnosh r. 1901, otisk
z vvbáni 'Comenia- z r. 1891, upravil Bohumil Mareš) bopo
ručovali bvchom k beblivé četbě.
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LIST 80. 'OTCch)
R. 1415; po 8. červnu. (14l5, kolem 20. června.)

"„Vetřetím slyšení oznámil kardinál Florentinský, Zabarello Husovi, že mu
bu'dc předložena přísaha, mírně a opatrně sepsaná (viz úvod č. 71). Ale prve'
než k tomu úředně došlo, učinil vynikaiící, neznámý karbinál, iehož laskavost
při výslechu Hus byl zkusil (viz list 68 pozn 5), soukromně pokus. aby Husa
k odvolání naklonil. Za tím účelem poslal tento »OteCc, iímž byl sotva ]an
z Brogni, tím méně Matěi z Knína, Husovi mírnou formuli odvolání a poorobení
se k příietí, aby na základě tohoto, soukromně docíleného souhlasu, dále
úředně mohlo býti iednáno. Bylat pak tohoto znění:

»)á . .. Přes prohlášení mnou učiněná, kteráž tímto chci pova
žovati za obvolaná, prohlašuii znova, že byt se mi mnoho při
pisovalo, co jsem nikby nemyslíl, nicméně stran všeho mi při
psaného, at proti mně postaveného, at 2 knih moiich vyňatého,
at také svébků výpovědmi, pobbávám se pokorně milosrbnému
nařízení, rozhobnutí, napravení, svatosvatého sněmu obecného,
k obpřisažení, k obvolání, k zpět vzetí, k poostoupení pokání
útrpného a k učinění všeho i iebnotlivého, cokoliv řečený svato
svatý sněm pro spásu mou uzná milosrbně a k milosti své na
říbiti a neipokornéii iemu se poroučimc

ato Hus odpovídá přítomným listem, proč nechce a nemůže způsobem
navrženým sněmu se podrobiti

.

Všemohoucí otec, neimoubřeiší a neisvětéiší otci mému pro Krista
]ežíše milostivě račiž uběliti život slávy věčný! Ctihobný otče!
velice vběčen isem za vaši bobrotivou a otcovskou laskavost.
Neosměluii se poble znění pobaného sněmu se pobrobiti iebnak
proto, že by třeba bylo pravby mnohé zatratiti, kteréž, iak isem
oo nich slyšel, nazývaií pohoršlivými; iebnak proto, že bych musel
upabnouti v křivopřisežnictví z obpřisažení, přiznávaie. že isem
oržel bluby; z čehož veliké bych bal pohoršení liou Božímu,
ienž obe mne v kázání slyšel opak. ]estliže teoy svatý Eleazarusř)
člověk zákona starého, o něm (píše se)v knihách Machabeiských,
nechtěl lžívě přiznati, že požil masa zákonem zapovězeného, aby
proti Bohu neiebnal a potomkům špatného příklabu nezanechal:
kterak iá kněz zákona nového, třebas nehooný, k vůli strachu
přeo trestem, který rychle mine, měl bych chtítí, těžší hřích číně,
phstoupiti zákon Boží? po prvé obstupuie oo pravo, po Druhé
křtuou přísahu číně & po třetí bližním pohoršení Diva e. Opravbu

') Tom. 500 Pal. 525. ') leden : předních zák nníků židovských, který za

doby syrského krále Antiocha Egiíana, nutícího. lby k iezení svthakého masa(v olovici 2 století ř. Kr.) rad il volil mučednictví, a nepřístoupll na radu

[: el svých,a zd nlivě se příkazu královskému podrobil a se tvářil iakobyedl, neieda. :. a.kk 6l8. ') Vizč. 25; na tom odvoláni setrval Hus i ve vězení
vúčí komisařům ho vyslýchaiícím.
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prospívá mi více zemříti, než ubíhaie trestu okamžitého, upab—
nouti v ruce Pána a snab potom v oheň a hanbu věčnou. A po
něvaož jsem se ke Kristu ]ežíši, neimocněišímu a neispravebl
nělšímu soubci oovolalf) iemu ponechávaie při svou: protož
stoiím k ieho rozhoónutí a nálezu věba, že nikoli ble svěbectví
křtvých ani blubných, nýbrž ble pravoy a zásluh buoe souoiti
ieonoho kažoěho člověka.

LIST al. 'OTCch)
R. MIS, po 8. červnu. (1415, kolem 20. června.)

Na předcházející list Husův odpověděl »OteCc, člně námitky, vyvracuie a
přemlouvaie k odvoláni následovně:

"Co se týče prvého, neilaskavěiší bratře a neimileiší! necht
vas neznepokoiuie to, že byste zatracoval pravoy, protože nikoliv
vy, nýbrž oni oosuzuií, kteříž isou otci vašimi a také našimi
v přítomnosti. Měitež pozor na toto slovo: nespoléhei na mou
orost svou; mnozít zkušení a svěoomití mužové isou na sněmu;
synu můi, slyš zákon máteře své! To pokuo se týče prvého. ——
Rovněž. co se týče bruhého o křivém přisažení. Kbyby to bylo
křivou přísahou, nepabalo by na vás, nýbrž na ty, kteří ii vy
mahaií. Taktéž neisou kacířství při vás, ustane-li neústupnost.
Augustinus tviz č. 15), Origenes, mistr moubrosti (viz č. 9, pozn.
37 a 38! ato., poblonbili, s rabostt se vrátili. ]á vícekráte isem
myslil, že něčemu bobře rozumím, v čem isem pochybil; opraven
byv, s rabostí isem se vracel. —-»Také píši krátce, protože píši
vzbělanemu. Neustoupíte oo pravby, nýbrž přistoupíte k pravbě,
ani neučiníte hůře, nýbrž učiníte lépe, nebáte pohoršení, nýbrž
vzbélaní. Eleazarus byl slavný ]uoský, ]ubas (t. i. Machabeiský)
se sebmi syny a osmi mučebníky slavněiší, nicméně však Pavel
v koši ie spuštěn k obstarávání lepšího tviz skut. ap. kap. 9).
Soubce obvolání vašeho, Pán ]ežíš, bává vám apoštoly a iimi
isou tito: ]eště větší zápasy pro víru Kristovu bubou tobě Dány..

Na to odvětll zase Hus přítomným llstem; opakule příčlny, dříve uvedené.
rozhoduje se,že chce přl mínění svém setrvali a pravdu l smrtí potvrditl.

.

Toto všechno žáoal obe mne častěii sněm:') avšak poněvabž
to v sobě zahrnule. abych obvolal, obpřisáhl a pokání na sebe
vzal, při čemž musel bych oopřisáhnouti a tak křivě přisáhati,

přiznávaie o sobě bluby klamně mi připsané; po třetí bal bychz toho veliké pohoršení liou Božímu, iemuž isem káaal. pro až
by lépe bylo, aby vložen byl na mne žernov osličí') a iá ponořen

') Viz list. 10. ') Kámen mlýnka oslem pohybovaného. Ev. Mat.lB.-6. 8)Vlz 2.
Machab. kap. 7.
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byl v hlubinu moře; a po čtvrté, iestliže bych to učinil, chtěie
uiíti hanbě krátké a trestu, upabl bych v hanbu a trest neivětší,
kbybych přeb smrtí přetěžce nepykal. Pročež pro Posílení mě na
mysli mi tane sebm mučebníků Machabeiskych,) kteří chtěli
spíše po kusech býti rozsekáni, nežli poiísti masa proti zákonu
Páně. Na mysli mi tane také svaty Eleazarus, ienž — iakož se
tam píše -—nechtěl i ien říci, že požil masa zapovězeného zá
konem, aby nebal potomkům příklabu špatného, nybrž raběii
pobstoupil mučebnictví. ]akž bych teby iá, maie ony přeb očima
a mnohé svaté i světice nového zákona, kteří a které se obevzbali
mučení, nechtice svoliti k hříchu, ienž jsem také tolik let kázal
o trpělivosti a stálosti, měl upabnouti ve lži mnohé a křivou
přísahu a báli pohoršení mnohym synům Božím ? Obstup to obe
mne, protože Kristus Pán přehoině obmění mne, bávaie pomoc
trpělivosti v přítomnosti a slávu v buboucnosti.

.

Alea iacta est! Příště otiskneme Další bva listy steině významné
s malým rozborem psychologickým.

&'$

SVATOHORSKÁ.
(POUTNÍ PÍSENJ

Poslyš svého libu Tak mě tváře slunko
slova nebotěrná, pokrylo se stíny,
Panno Svatohorská, paóly na mne prachem
proč iest tvář tvá Černá? vaše černé viny

Tvář má, běti moie, Rozvesel se, Matko,
proto iest tak černá hle tu k tobě nyiem,
že isem Matka vaše skloň jen tvář tu blíž k nám,
po věky vám věrná. slzami tě zmyiem.

Vaše matka robná Slzami tě zmyiem,
byla kbys též bilá, Matko naše milá,
ale starost o vás polibky tě utřem,
plet ií zatemnila. bubeš zase bílá.

P. v. BĚLOHLÁVEK, o. CR.
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DR. ]05. A. OPLETAL: FILOSOFIE

LÉKAŘE v DEVÍTl KAPITOLÁCH.

samocená buše vyzařuie v temnoty, ve kterých pluie
světlo. Láme chléb blaženého poselstvi v nevyslo

gif—Ívitelné něze, nečekaiic lásky vzáiemné. Pobává své
'i'-"i »vyznání a svou poslebni vůli, běbictvic, >ovoce

. - života, plného námahy a práce, běby a utrpení,
zároveň však ovoce květu bytosti, bohaté bobrotou a láskou,
soucitem a spolurabováním' — protože ieho osub ie — třebas
neštastnym —- osubem libstva.

]en ieónou chce se otevřeně vymluviti, co během života iako
v rakvi skryto bylo a uzavřeno, pak at se zavrou, zblebnou a
oněmi rty rnekonečného osamocence prostřeo tisíců libi, opu
štěného, pro všechny řibkého pobivina, pošetilého snílka. snab
i skutečneho blázna! iak v Kahlstettenu u Víbně napsal o sobě
M. (i. MANDELIK, lékař v lloliči, ve knize »Selige Botschaft-').
Tu pobává »svym věrným bratřím, bratřím ieho bucha, by ie
pozvebla ze tmavých prohlubní smyslového života v zářné sféry
bušex, iež ie 'tak moubrou, iak úsměv nevinného bitěte, tak
svatou, iako lice zmíraiícího mučebnika a tak vznešenou, iako
myšlenka askety u vytržení,: :! přece tuší, že »svět vážně a

grakticky myslící svět —»potřese hlavou, pokrčí ramenya půibea ec.

To však ho nezastrašuie. Obpověbí na to bi: l>]bětea zeptejte
se osamělého, nepatrného kvitku pláně, nab nimž se nikby oko
libské nepotěší, proč kvete a voní, kbyž přece bez počtu náb
hernych květin na lukách a v zahrabách těší oči a srbce kolem
iboucich. ]běte a zepteite se sotva vibitelné hvězbičky, iež mezi
miliony zařícími hvězbami na iasné obloze noční se třpítí, zba
to stojí za to, by tak neužitečny život v nepoznání žila. Tažte
se nepatrné kapky voby v moři světovém, tažte se nepatrného
zrnka písku na poušti, proč žíií a isou jako nekonečně malé čá
stečky velkého bez konce vesmíru. Ano, tažte se sama sebe,
vy, ve Všemiru ještě nepatrněiší než kapka v moři světovém,
než zrnko písku na poušti, proč vy bycháte, myslíte a bouiáte,
k čemu vy iste se zrobili, žiiete a zmíráte ?:

') W. Braumůller. Wien und Leipzig 1912.
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A začíná po ieremiabě z části oprávněné, z části přehnané,
svou filosofii srovnáním mouorého Omara Chaiiama o krůpěii
a moři:

Krůpěi žalovala: l'Jak isem nepatrnou, a ty moře tak nekone
čně velikým! Ach, kbybych mohla býti tak velikou iako ty, neb
aspoň s tebou se spoiitik ! obpověoělo moře krůpěii: :]ak isi
pošetilá, a iak bezpotřebnou žaloba tvá! Ty a iá, isme steini,
isme iebno, isme Bůh ——a bubeme na vžby spolu spoieni. Dělí
nás pouze přec pranepatrný boo časunl ——

l'Teóy moii milí všemuorci, a také vy, moii moubří proroci,
vězte: Nepatrná květinka pláně, nekonečně vzoálená, sotva viot
telná hvězba, malá krůpěika, nepatrné zrnéčko písku ——vy a iá
a Dokonce i má kniha — my všichni isme právě tak Důležitými
a nutnými iako hvězonatá obloha, iako moře bez břehů, iako
celý vesmír; vžbyt všichni isme iebno, isme božskými a věč
nými, isme bohem. _.

Tim teoy začíná svou »stavbu svatého chrámu libského sbra
tření a lioského vykoupeníc.

Prvním kaménkem ie kapitola

*WELT UND LEBENGg

život a svět. V první části chce přemoci svět, ve bruhé vkláoá
iei oo skleněné koule, ve třetím přebklábá porovnání všubepři
tomného vobstva symbolem světové buše, ve čtvrté zvoní mu
zvony bomoviny ——-světoobčanu.

]ak přemoci svět? Uíme Dobře, že bosuo iebiný Kristus, ie
biný Syn Boží právem říci mohl: Ego vici munbum! ]á isem
přemohl svět! Právě tak ie jisto, že se o to pokoušelo tolik libí
tolika věků, tolika prostřebky. A marné pokusy, kbe se nebubo
valo na nauce onoho uhelného kamene — ieiž ovšem tolik sta
vitelů zamítlo.

Tu přichází lékař, ieuž chce zhoiiti nebuh, oo věku libstvo
tížící, lékař ienž o sobě a svém úkolu znovu bí: 'Neisem po
slebním ieště žiiícím potomkem iiž vyhynulého pokolení; neisem
slabomyslným velebitelem bávno zapablých bnů: neisem bezmy
šlenkovitým opakovačem přežitých nauk, boznělých evangelií 
isem spíše z bouřného oceanu přítomnosti vysoko vztýčeuá
skála, kterou obklopily vlny minulosti, a bouře buboucnosti ob
letuii. ]sem zvěstovatelem nového poselství, ieiž v neizazší bu
boucnost sahá a určeno ie pro mé, nezrozené, neznámé bratry
buše mé.c

Už ten úvob krásný iako báseň, ze sebevěbomí vyrostlý, z vlast
ního 'iác vytrysklý ——a proto ienom báseň, báseň krásná bez
obsahu, nás upozorňuje, že i to přemožení světa bube básní
krásných slov, bez obsahu. Ubohý, koo by vážně bral slova filo
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sofa-lékaře a lékaře-filosofa, že zvěstuie »ieDinou spásu
ieDiné vykoupení — přemožení světa.<=Zamítá neliDské přemáhání
světa způsobem inDického askety, nechce leDově mrazívého způ
sobu antického stoika, způsob střeDověkéhomnicha ie mu zoufalým.
]eho raDostné poselství zvěstuie sňaDňoučké, hravě, veselé pře
možení světa:

»Považuite liDský život za to, čím skutečně ie, za h u! Smyslový
svět buDiž vám tím, čím skutečně iest, obrazem! žiite a hreite
sí iako mraky na veselém nebi, iako motýl na květnaté louce,
iako Dítě na klíně své matky! Svět není hoDen szechu a iistě
ne slzy; nestojí za námahu a péči, sebetrýznění a askesí! Hreite
si! Hreite si hru raDostnou, nevinnou, ta ieDíná má smysl! Pře
možte tím svět a život — bthe Dobrými a hreite si! ——Musíte
přeběhnouti pozemské závoDiště v úsměvu a hopkování, nikoli
ve smíchu a tanci, poněvaDž takových proievů raDosti není život
hoDen! Němý úsměv a váhavý krok Dostačí úplně. Smích a tanec
ponecheite obyčeiným liDem. Usměv ieDině přísluší vám, moii
uvěDomnělí bratři Ducha mého. VžDyt byli v tomto světě zDání
není, ani truchlohra ani veselohra —- ie pouze bezvýznamná,
nícotná mezihra v Duchovním Dramatu věčnosti Dušea

Báseň krásných slov, ieDovatého obsahulMonistovi, iemuž vše
ie huh, i ieho kniha, i ieho báseň, iak i pískové zrnko a mráček
na nebi, tomu vše bez významu, vše hříčkou toho mrtvého boha
a ieho syna —' osuDu. Ale zDravý rozum IiDský, liDský cit se
vzpírá. protiví se názoru tomu, a skutečně hravě, beze smichu,
ale s úsměvem pohléDne na snílka těchto iDeí.

to že slíbené vykoupení? Zivot ie bezvýznamnou hříčkou?
SnaDno ie zámožnómu lékaři si hráti! Nevystihl hloubky životní!
]sa převysokou skalou, z moře života trčící, zahlěDl ien povrch
moře toho . . .. koDa, že sám prožil život skoro iiž úplně,
škoDa, že viDěl životní boie tolika! ]ak může zvolati: n]Děte bez
povšimnutí světem ,. není ničím!'[ ]aká ironie ve slovech, že
Dnešní svět, který nazývá sám barbarským, Dívá se na život —
přiliš vážně! Neni kažDý krok moDerního člověka spíše Důkazem
opaku? Hříčkou je mu nicotnou, Daleko bezvýznamněiší iak
by si ManDelik přál.

Zánik říší světových, zříceniny kultur Dávných nároDů velikých
opravňuií při otázce, co z tebe buDe, spíše ke všemu iinému,
než k tak lehkomyslnému závěru: »K čemu tvá námaha a práce,
všechny tvé starosti a szechy?c Popírá věčnost ——-DůvoDů ne
poDává! Vše ie mu pěnou, ničím, praničím! Rozumí se, že člověku,
Dru ManDelikovi, částce to toho mrtvého boha, ie liDská smrt
— »tak zvanou: smrtí: opona spaDla —-hra Dohrána — krátká
nebo Delší — vše ieDno . . .
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Ač takový názor mu záklabem, přece žábá pokroku v kultuře,
pokroku v technice, ano bokonce kategorický rozkazuie: »Buó
bobrýh Co bobro, na takovém záklabě? ]ak si možno »hrátic,
a býti při tom nbobrýc? Kažbý mravní požaóavek žábá sankce!
Bez bostatečné sankce není práva, není povinnosti, není 'bObl'OlVl,
leč té — nihilistické, monistické. Dr. Manbelik ničí naprosto kažbý
kel pravého »bobrac,k němuž sám počítá lásku k bližnímu takovou,
že se mu nesmí ani vlas na hlavě zkřiviti! Ničí kažbý výhon
naošení pro kulturu. Pravbou-li bý býlo:

»Svét askesí chtíti přemoci — toho není hohen.: iak možno
tvrbiti: »Pro svět se vzájemně nenáviběti, pronáslebovati, nebo
bokonce smrtiti — iaké bláznovství! — Za to teprve nestoií,
starati se, namáhati, lopotiti se, jako bychom zbe měli býti věčně
— iaké bláznovstvíh

]ak měkký, nepatrný, ba pražábný pojem tu o askesi! ]en ro
zumnou askesí ve škole Božského Mistra ie možno bospěti tam,
kam Dr. Manbelik si přeie: býti bobrým! linek, na záklabě ná
zoru světového Dra Manbelika, nemožný ni krůček v přeó, člo
věku se při kažbém krůčku ——pobrazí nohý! Příště dále.

„L

REINHARD ]OHANNES SORGE:

KRISTUS.

Sílý pln Do noci
záři výš, vstupuje.
slunce iest hlubokou
ieho háv. ziasňuie.

Hvězba moli
přeč Pánem,
paprsk plá,
zpívá vše.
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FRANTIŠEK DOHNAL:

]AK TA LABUT BÍLÁ . . .

]ak ta labuf bílá: Celý život snila,
tichá, němá plula mobrým iezerem;
snila v kvělném iaru, snila v léta žáru,
snila v bílé ráno, snila večerem —
af ias slunce pila, af ii bouře bila:

stále ienom snila
moie labuf bílá.

Až kbvž naposlebv v nevlíbnv' ben šebý
nao hlabinou mobrou s skleslou perutí
labuf umírala teprv zazpívala
bílá labuí má svou píseň labutí
a v tu píseň vlila vše, čím kOvsi žila

vše, co kbvsi snila
moie labuf bílá

]ak la labuť bílá i má buše žila:
celý život ienom bumal isem a snil,
buší zabumanou všeho světa stranou
vlastní svěl isem čarný sobě vvbásnil
a v něm ienom žila moie buše bílá

a v něm snila, snila
jak la labuť bílá.

Až led naposlebv, kbvž ziev iakýs blebý
buši mé v bál kvne bílou peruli,
tu se rozechvělá buše rozepěla,
zapěla svou píseň -—píseň labutí,
a vše, co kbvs snila moie buše bílá,

v posleb v píseň vlila
iak ta labuf bílá.

177



o KATOLlCKÉM AKTlVlSMU
PŘINÁŠÍ OLOMUCKÝ »NAŠllleC- ZAJÍMAVÝ ÚVODNÍK DNE

31. KVETNA 1914:

Pravčv vírv, jež připomíná Hoo Boží svatobušní, bosvěbčují
zřejmé, že učení Kristovo je náboženstvím nejhlubšího života
buševního, náboženstvím, v němž působí tajuplné sílý, jež sílu
přírooý převyšují a obohacují bucha životem naopřirozeným,
božským. Duch svatý je čárcem počinů, které jemně, ale mocně
působí na rozum i,vůli, bávají světlo a sílu, naplňují buši ob
vahou a útěchou. Učinký milosti Ducha svatého jsou křesfanský
heroism, který neleká se žábné oběti, vytrvalost mučebníků,
cuonost panen, horlivost u víře, nezoolná pevnost v utrpení, ne
pobbajnost v pokušení. Schoppenhauer ukázal kbýsi svému pří
teli obraz abbé-ho Rancé, zaklabatele trapístů,a pravil s bolest
ným úsměvem! »To je milost!“ Paulsen glosuje tuto scénu takto:
'Koo to považuje za lež, nezná Schoppenhauera a nezná také
lioské přirozenosti. Schoppenhauer bvl hluboce proniknut po
citem výbornosti takového života. Ze nemohl býti na něm účasten,
že nemohl své vůle sklonit k sebezáporu, že bospěl pouze k opo
vrhování světem a libmi,ale nikoli k obřeknutí se jich a kpokoji,
to pocit jen stupňovalo k bolestné touze po životě přiměřenějším
jeho lepší stránce.<<

Moberní myslitelé z jiných táborů, ano i z řao katolických ti,
kbož svého vlastního náboženství neznají, považují katolicismus za
světový názor umblených buší, které nemohou se zbavil pocitu
své málomoci. Dle jejich mínění staví katolicismus všeckv silv bo
služeb posleoního cíle; hlásá pouze obříkání, umrtvování a po
koru a tím spoulává chuf k práci a rabost ?. ní, poovazuje krev
kolotajicí v žilách a zastavuje cestv veboucí k úspěchům. Nej—
lepší a nejhlubší buchové katoličtí propaoají prý strohé kontem
placi. Zahrabávají se bo svých myšlenek a rozjímaií a v tichu
své obloučenosti pouze kritisují běh světa. který v jejich očích
není už proniknut Duchem Kristovým. Tato výčitka není ovšem
správná, je nespraveblivá a falešná. Snab jsou katolíci, kteří bo
konalost buše chápou nesprávně.

Než pravý životní ibeál katolický, jak ho velkolepě líčil na
Ietoší 60. valné hromabě »Společnosli sv. Štěpána karbinál arci
biskup ostřihomský, Dr. ]an Czernoch, nespočívá ve kvíetismu,
v kliču, snění, ohlušování se, pyšné samostačnosti a neplooné
kritice. Ne mblobné obříkání, ne touha po nirvaně, nýbrž har
monická činnost všech sil člověka, neustálá práce, věoomí nebo
konalosti a touha po zbokonaleni, naběje na stálé úspěchy a na
život věčný — tot katolický ibeál životní.
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Dle učení církevního ie zkušebním kamenem bobré moolitby
čin a život.Neplooná'mootitba ie bezcenná. Kbo pomobliv se

v moblilbě inspirace vise a rozkoše, klame se, nebot v moblitbě
musí hlebat sílu ke Zkrocení vášní, ke snášení všech strasti a
k plnění povinností. ]ako víra beze skutků ie mrtva, tak i moo
litba beze cvičení ve cnosti ie prázoná sentimentalita a maření
času. Klamou se teby, koož myslí, že vnitřní život připravuie
pouze pro život za hrobem a že pro svět tento nemá ceny.

První pionýři kultury, kteří káceli pralesy a vysušovali močály,
sílu k činu a ke své těžké práci čerpali ze svého vnitřního ži
vota buševního. Svatí církve, kteří benně se moblili třeba několik
hobin, našli vžbycky bosti času k práci, ieiímž velkým úspěchům
se bobnes bivíme. KDOby chtěl tvrbit, že sv. Bernaro. sv. Tomáš
Aquinský, anebo sv. Bonaventura nepracovali více než kpokoli

onen a užití sil k cíli poslebnímu, neznamená seslabeni libslva,
nýbrž vlití nových,nekonečných energií v ně. Církev posílá svoie
bílky oo oltáře bo světa lle, missa est tak k nim volá ben
co ben ]běle, kažbý v obor své působností a pracuite! Ob oltáře
pochází požehnání, ale také síla. Církev bílvěřuio těm, koož belou
sebou sílu chleba života. Z těch uebubou neplooní snílkové,
slabí, mblobní libé, kteří ien naříkaií nýbrž buiaří, obuševnělí
pracovníci, kteří nepozbývaií nabéie a buvéry, plaví katoličtí pra
covníti, horliví a aktivní členové církve. Snab někby zbloubí a
bubon potřebovali napomenutí ob autority, ale nikbo nesmí po
chybovali o iich noilepších úmyslech a nesmí ie stíhal bezohlečnou
kritikou.

Katolicismus svým učením stoii na puóě aktivismu životního,
které vebc k uskutečňování vnitřního obsahu života buševního.
Obsah buševní bává nám křestanslví samo v němž všecko vy
zývá k _práci a činnosti, k níž Duch svatý bává nám síluaoheň.
V tom ie plnost života, kterou nemůže poskytnouti žábná libská
lheorie, plnost znvola plynoucí ze zbroiů věčných. Obtuo čerpáme
svatý optimismus, ne optimismus íatalismu, nýbrž optimism práce
a tvoření, bez něhož nebosáhne se nic velkého a nového. A blaho
nároou a bobro společnosti vžbycky pošlo oo iebnotlivců, mužů
i žen, plných velkých myšlenek a obhoólaných obětovali ve svatém
zápalu všecko, i život, ie-li lo nutno. Tímto zápalem necht Duch
svatý naplní Ones naše nitro anabchne všecky, kbož poble vzoru
malého slábce prvních učebníků Páně chtěii získat Kristu celý
svět. Tot katolický ibeál životní!

©
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SOUTĚŽ ZNĚLEK o ]. VRCHLICKÉM.

180

Duhová vidma krásy ve blan chytal
a v mušli duše » moře pohádkové slíval,
a rudé květy v ghirlandu když barev splital,
krai celý v slunce stopen s ním se rozezpíval.

V oblacích lásky s orlem v modru lítal
a na svět dole se jak poutník díval.
Milenec krásy! Všechno rád tak vítal,
čím vzrušil se a o čem v rytmech zpival.

Svět ukázal nám a nás ukázal světu.
V oblastech cizích dlel a veršů trhal aleie
a domů nosil na'm vždy kytky květu.

Strom krásy zasadil k nám ve nadšení chvíli
a ostatní ien z vůně ieho lačně pili.
a zemřel tak, iak prorok bopěic.

gar. 305. óvoboda.

Dóm Petrův. Titáne. Tvúi symbol moh' by být:
lei nelze obsáhnout, kdo tváří v tvář mu stoií
a ieho velebnosl ien ten můž' pochopit,
kbo stoií pod klenbou. či : báli zraky koií.

Tvé duše hranolem duh deště padaii,
iak prška meteórů, pozdrav Kosmu blly
v noc moře sinavou, kdy plavci skládaií
své sítě do bárek, v nichž lov svůi hoiny skryli.

Ú věku příštích, orle, perspektiv!
Tvých krokův ozvěna v chod tisíc lavin budi,
když sama lavinou —-vše k sobě strhla dřív!

Vod věčných příboiem, jenž v každé duši hřmí,
isi boplul vyspy Dantův, kam ien duchem chudí
a věční bilem vystupuií ze přítmí!

91. Jířížovský.



ŽÍZNlVÉMU.

Tys žízeň ducha velkého vodami hasll ráie,
však neukoien přešels v Nilu zem ve chvatu,
a zklamán pádlls odtud k proudům Eufratu,
bys, opustiv ie, hnal se v čarné Gangu kraie.

Vypráhly hledals, kde kastalskych zřidelhudba hraie,
i krvl zaháněl isi žízeň na areny mlatu,
pro člši čerstvé voby chvátals pod domácí chatu
a hned uháněl pryč. kde cizi silné víno zraie.

Ze zřidel iasnych Danteho pils. z Carducclho kalu,
ze zářných fontán Huga, z pěvců, které dala Rhóna
i z mystických pramenů Lopeho, Calberona.

Též zlaté člše Goetheho tvé žlzni byly k málu — —
O kudy bloudlls žiznlvého ducha ve rozvratu,
než našels pramen vody živé v Kristu, svoiem bratu!

gun granafýr.

SONET o VRCHLICKÉM.

On orlem směle vzlét' nad české kraie
a změřil v mocném letu balné řlěe,
kbe spánkem stlngy stará Hellas býše,
od Nilu k sněžným vrchům Hlmalaie.

]ak slavík skryté opěval nam ráie,
meo včelkou snášel : clzlch luhů tiše,
a chloubou světů naše krášltl Chyše,
však v nízkém pěni slávy nehledaie.

ó, slyšl ]ak dosud šuml ieho křídla,
a přec ltž odlét' \; nebohledné světy,
zkab nevrátl se v novém pisni iase.

Však čerpat věčně budem : ieho zřtdlal
Hle, kudy kráčel, luzné buil květy . ..
Ty nezničíš iich, ienž vše deptáš, čase!

?. Šela.
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ZA ]AR. VRCHLICKÝM.

Poesie tvá, ó mistře, iako děva —
říza ieií splývá v ladných záhybech,
sladkým smíchem zvoníc, až se tail dech,
s krásou duše půvab těla v celek slévá.

Poesie tvá, ó mistře, iako réva —
sllu nadšení z ni cítlm na svých rtech,
že, když buch se svlií v krutých bolestech
iako olbřím vstává potom slabá Eva.

Poesie tvá, ó mistře, panorama,
kde se obraz střídá s novým obrazem,
aby národ poznal z děiln sebe sama.

Mistře, celý svět isl obial ve svých dílech —<
písni svoil naplnil Isl širou zem. ..
kdož se tobě může rovnat v takých cllech'H

ghar ťýnechý.

Vl.

náš český Kolumbe! V Tvé duši hřmělo moře
svých peřeil a dlthýrambů hromy,
Ty's otěž ieho třímal. řldll žhavé oře
všech ieho západů. kdy slunce v něm se lomí —

Náš český Saulel Z Tvých zraků hvězčných výši
blesk v obzor Fillštlnů počal Blrý —
lak Tamerlánu Krásna slunných říši
se brány otevřely dotekem Tvé lýry.

A ze zdroie, ielž Molžllovou holl
isl ze skal vykouzlll, kdy! národ pil —
v své velké duši abys zkolll boly —

lsl v Prazdrol věčný svého ducha VIII
a : Večeřadla vyb'el's opásaný,
hůl v ruce, — v Světla věčné stany!

.9'r. Jířížooaky'.



VII.

]ak legiónů ocelové kroky v duši
se budí ozvěna Tvých, mistře, děl
a vzpominka, iak živé echo. tuší,
že kdosi veliký tu kolem šel.

Ty — nový Ikaros, isi slunce v smělém letu
se vyzývavě dotkl křídlem svým
a nepad' v zem -—ien prška vonných květů
se snesla v Parnass proudem kaslalským.

Ti Věčný v snivou bušl pocel dal,
by Krás a Uměn velebný byl král
a míslo zraku hvězdy bal Ti v oči,

By pohled Tvůi. kamkoli iiskrou skočí,
vše začaroval v neodolný kruh
svých ohňostroiů a svých čárných duh —

Eranlišek Jířížouský.

VIII.

Svou plseň vyslupňovals's v bouři vznělů.
lež hřímá zpěl do zašlé krásy Illra;
Tvých blesků pflval plá bo záhad nllra
a dech Tvůi vlnl pláni rudých květů.

Tvé sochy plastické, však bel přebmělů;
zbe bumná tvář, zde rel se lklebl zchylra,
la úpl bolem, vášni hyne zllra
a líná v snách se nořl v tale svělů.

A ve všem ruchu. víru. v bouře mraclch
vzlél' llbský duch. lei! ve vloch varlaclch
lsl zachylll a vlesal v skálu věků. —

Nač vic Tl žil! ]ak glganlICký host
lsl přešel svět. ienž v příští věk má dost;
vždyt řekl's mu. co de6 ve člověku!

Zd. .Cepař.
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ZÁPASNÍCI DUCHA.

Na hradbu mračen, iež náš obzor hall
a duchu brání, aby iasně zřel,

se časem hérós iako Titan valí . ..
Na hradbu duní příval ieho střel.

iež mnohý balvan s výše v propast svalí;
vesmírem celým iak by hukot zněl:

»Ach, smrtelnícl, iak iste směšně mall!
Kdo kdy tak v hradbu věků burácel?!c

]sou malomocny blesky ]ovtšovy,
kbyž pod heslem »Chci vědět!: Tltan vstal,

by opanoval věčných taiů krovy . ..

Sup všednostl též nebude mlt moci
na reka, který oheň lidstvu bal,

když tlsnily ie chmury chladné nocl . . .

9'r. 3. onorný.

MIMO SOUTĚŽ.

mám razit mincl pro budoucl děie,
: nlž rellelem hledl hlava lvl.
Bronz ie moc tvrdá, zlato moc se stkvl —
necht tedy stříbro s démantem se sleie.

V tom oku mnlch, v druhém se cynlk směie,
na čele pečet velkých taiemstvl —
a z hrdla zapadlých měst zvony znl.
kaskády smlchů, hřlchů epopeie.

Vodotrysk báiný; masek Proteus
z růžových hálů a z náručl Mus
se v žalář zmltá a své rány čítá.

Od květu na květ jako motýl Iltá,
bez cile štvaný lltlc havěti:
Král na trůně -—i žebrák na smetl.
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VÍTĚZ. PíšE G. RONAJ.

»Pane Horák. zůstáváme bále vašimi upřímnymi přátely. Zaví
táte-li kby bo města, víte. kuby cesta k nám. Rábí vás vžby
uvibíme.:

František rozloučiv se ještě s rabou a jeho bětmi, vyběhl
všecek rozčileny na ulici. Ale jakoby jej přimrazil, tak náhle
zarazil krok. V tom okamžiku přeb ním se objevili Válinka a
vbova Wesselá zavěšená v rámě bůstojnika. František zmateně
pozbravil, ale bíků za pozorav se mu bostalo pouze ob bůstoj
nika. Válinka a její matka ani si Františka nevšimly.

X.

Františkovi se netížilo kažby tyben třikrát, čtyřikrát z vesnice
chvátati bo města. Nebbal bvouhobinové vzbálenosti. K třetí
hobině obpolebne vycházel a k beváté večerní se vracel. Celá
vesnice se mu smála, kbyž zvěběla pohnutky jeho cest. František
však nebbal. Otec napominal, matka prosila, leč marně.

V městě obcházival kolem bomu vbovy Wesselé. Často zahlébl
Uálinku u okna. Pohlébla na něj svym černym okem a belšlm pohle
bem na něm utkvěla. l vlíbné na jeho pozbrav mnohby běkovalaTak
činívala, kbyž niky'm z bomácích nebyla pozorována. ]inby však
rychle mizívala ob okna a již se při něm neobjevila, byt si Fran
tišek kolikrátkoli obcházel kolem oken. Ale již ty pohleby,
mnohby vlíbny bik na pozbrav, utvrzovaly Františka v naběji a
utvrzovaly jeho lásku. jenom kéž by ten bůstojnlk již zmizel
z města! Ale usabil se v hotelu a hnouti se obtamtub nechce. Den
co ben navštěvuje robinu pani Wesselé a za večera chobí s ní
na procházku. jak si kráčí hrbé, ta arrogantni paní, po boku
krásného, mlabého muže! František nechce jich ani potkali a
vyhne se, at si ho kterékoli uličky měl zabočiti. Ví, že Válinka
ho miluje, je přesvébčen, že na jeho pozbrav by mu mile obvě
lila, kbyby ne toho bůstojníka. Aby však na pozórav ani biku
se mu nebostalo, ne, ne, tak se František nezahobí. Smuten ob
cházel kažbého večera bo parku, tam 00 aleje mohutných topolů,
tam seoával na suku, jenž sloužival kbysi jemu a Válince za se
bátko. Možno-li, aby zapomněla? Ne, ne, zapomenouti nelze.
Ona jej miluje, jen se bojí po čas pobytu toho bůstojníka o
lásce své jej ubezpečiti. — A se suku starého topolu vstával,
obcházel za zed městské střelnice, koež přeb krátkou bobou
loučil se s Uálinkou, objížoějíci bo ltalie. Tam jej líbala, tam se
k němu tak vinula, že Františkovi při vzpomínce na to horkost
v hlavu stoupala. O, vráti, vrátí se opět ten krásny čas, jen kéž
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by ten bůstoiník iiž objel! Vžbyt Válinka boiista touží po Fran
tiškově lásce.

Ale uplynuly iiž skoro bva měsíce ob pohřbu lékaře Wesse
lého, a bůstoiník z města se nevzbaloval.

Byla srpnová neběle. Slunce pražilo a bylo busno, až bech se
zataioval. František uháněl bo města. Přihnal se asi na třicet
kroků ob bomů Wesselých, kčyž v tom okamžiku Wessela s bu
stoiníkem a Válinkou vyrazili z vrat a zabočili přímo proti němu.
Na vyhnutí nebylo lze pomysliti. František při pohlebu na Vá
linku zblebl. ]ak byla krásná! ]ak se změnila v posleóní čobě!
Vyrostla bo panenských vnab. ]e z ni celá slečna. ]ako by to
nebyla ta, iež přeo rokem v krátkých sukýnkách chobila. Ta mne
milovala, mě vyhlebávala a nyní mně uniká — myslil si Fran
tišek. A Válinka na něi pohlébla, iako by na něi hleběti samo
sebou se rozumělo, pohlébla na něi klibným, blouhým pohlebem,
ale na pozórav opět ani ona ani ieií matka nepoběkovaly.

]ako iinby, tak i nyní obešel František bo topolové aleie a
useol na přirozenou lávku starého topolu. ]ak mu byl strom ten
milým! Miloval iei, starého, bobrého tatlčka. Seoěl chvíli v ieho
stínu, seběl zabumán nab svou láskou. Ani nepozoroval, kterak
nebe černým mrakem se zahaluie. V tom zahučel v korunách
starých stromů vichor a lomcoval seschlými větvemi, až suché
halouzky se lámaly a k zemi pabal . A iiž bouřný vítr táhl celou
aleit a celým parkem. Teprve nyní František spatřil zápab zata—
žený hrozným mrakem, v němž šlehl blouhý, klikatý blesk a za
burácel bivoce hrom. Několik okamžiků,a těžké krůpěie abaly
k zemi. Vichor se utišil a z černého mraku počalo líti. Franti
šek pábil bo místnosti střelnice, postavil se k oknu, aby pozo

roval rozzuřený živel. Pohleoěl v prouby voo liilcich se oblaka hle kbo to pospíchá promočen k střelnici? Wesselá, Vá—
linka. oůstolnlk. A František vyběhl iako štvaný ielen ze svět
nice a v tmavé přebsini přikrčil se bo ztemnělého kouta Tři
osoby, přeo nimiž on. Zraněný, prchal, s hlučným smíchem vra

zllřbo řebsíně a obtub oo světnice ]eště ze světnice boléhalranti kovi ieiich smích
František stále krčil se v kout iako uštvaný. A co se vtemnu

ztrácel, pochytil myšlenku: n]ak' |sem malý, jak směšně malý proti
těmlc A ta myšlenka iei ieště více v temno koutu srážela Ale
hneb byla plašena myšlenkami vzpružu'ícimi. Ti tam musí se
po chvíli vraceti topolovou aleií, tou ale [, iež ie pro mě a Vá
linku tak památnou. Napiši listek. Vyličim v něm svou lásku
k ní. Kterak myšlenky na ni mne přeb maturou v práci posilňo
valy, iakých úspěchů isem se při zkoušce bobělal. Ubezpečim ii
že ieií láska a věrnost buoe vzpruhou mého Ducha, vznětem
snahy po slávě, zocelením sil, abych iako vítěz kráčel k metám
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skvělým. Spoií-li osuby svého života s mými, že nikby toho ne
bube želeti. S těmito vážnými úmysly, že isem hotov přeb ieií
matku přebstoupiti. Ano, tak-li promluvím, boiista zvítězím. Vžbyt
vím, že oheň lásky ke mně iistě hárá v srbci Válinčině. ]est však
násilím bušen. Ale iá iei mám v plamen rozbmychati. Uvibíme,
kbo zapěie tuto píseň vítězně.

František s nervosní rychlostí vnášel myšlenky na papír.
Bouře ustávala. František s lístkem obešel k topolu, bývalému
prostřebníku ieho lásky, a tam čekal.

Kbyž se nebe zcela vyjasnilo, vyšla Válinka se svymi z ho
stince. František přeb ní vložil ruku bo otvoru známého stromu,
jsa iist, že Válinka smysl ieho iebnání pochopí.

Náslebuiící ben nešel bo města, mysle, že Válinka ieště na lí
stek nebala obpověbi. Až přes ben hnal se k topolové aleií.
Vkročiv bo stromořabí, počal se chvěti. Srbce mocně bušilo.

Na celém těle se třesa, sáhl bo otvoru stromu. Lístek vytáhl
a ten křížem přeškrknuty — a na konci slova:

»Mamá ie nab vaší brzostí celá rozčllená. Nebubu-li míti ob
Vás pokoje, hrozí vše vyložlti mému ženichu — ten pak se
s Vámi vypořábá.:

Po přehlébnutí slov Uálinčinych nevěběl František, co se sním
stalo. Zavrávoral a klesl veble topolu v měkkou trávu. V pobiv
ném stavu, ienž nebyl ani mblobou ani věbomlm trval několik
minut. Bylo mu tak, lako by pob těžkou ranou o hlavy klesl
k zemi. Cítil ve spáncích hrozny hukot iako vallcích se vob. Po
chvíli se vzpamatoval a zkaleny'm okem rozhlébl se kol. »Co se
to se mnou běie?- zašeptal a zrak ieho pabl na lístek, ieiž smá
čknuty bržel v hrsti: »Co ie v tom lístku ?: tázal se sám
sebe, otvíral křečovitě zatatou pěst a nahlížel ve skrčený list.
Zbe slova . . . nab vaší brzostí . . .

František strašně zaklel. n]á teby se brze vtíral? ]á někoho
vyhlebával? ]á za někym pobíhal? ]á někoho bo tanečních ho
bin lákal?c František zatal pravici a rozběhl se, aby alespoň
pob oknem hřměl: »Ty bíbnicelc

Ale na konci aleie se zastavil. »Ne, ne, tak směšně se neza
chovámc -—mluvil sám k sobě a obrátil krok. Nevěba kam ibe,
kráčel topolovou aleií k staré rokokové střelnici a bále k zabní
ieií zbi. Tam na tom místě, kbe přeb půl rokem s Válinkou se
loučil, pabl bo trávy a obrátiv OČI k matce zemi, volal: 'Bože
můi, Bože můj, což není pomoci?! _

A po chvíli opět neštastný list otvíral, a hroznými slovy:
,. . . nab vaší brzostí . . .a znova srbce brasal. _— :Tato slova
splynula s ieiího péra, vyšla z ieiího srbce? Či byla nabikto
vána. — At ie tomu tak či onak -—těmi slovy uzavřela se m0|e
láska..
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A Františkem počal znova vztek lomcovati. »Teby »brzostíc.
—Tak končí moie láska. Ta, jež byla přebmětem moii neivrouc
něiší lásky, nazve city mého srbce »brzostílt

František hnal se 02) města k bomovu. Horky iižní vítr opíral
se proti němu, rozpaloval Františkovy tváře. »Drzostí' znělo mu
k sluchu a pronásleoovalo iei iako vztekle bzučící a borážeiící
vosa, iež k bobnutí útočí. František zatal pravici a volal: »Nikby
tě již brze obtěžovati nebubu, ale přiibe kbysi boba, koy bovíš
se o mě a — polituiešk

XI.

Druhého bne sebl František při mši svaté za varhany. ]iž
blouho tomu bylo, kbyž při nich naposlečy seběl. A ty varhany.
iakoby pob rukou Františkovou buši bostaly: Plakaly, iako pláče
matka, iež pochovává, co má neibražšího, naříkaly iako naříká
robička nab ztrátou iebnorozeného, Ikaly, že sivy kněz — ienž
za zemřelé mši sv. sloužil — ob chvíli slzu setřel. Ale koncem
mše bo pláče mísily se krůpěie pelyňku, nab žluč hořké, z nichž
obpor buše čišel.

Kbyž však kněz Neisvětěiší vystavil, zmizel obpor zahořklé
buše a z varhan tekly velebné prouby povznešena. A vznešeno se
sesílovalo. mohutnělo, až kněze, svatostánek uzavřevšího, bopro
vázela ob oltáře vítězná bouře varhan, že měchy oychati nesta
čily, bouře, iež nepabala k neštastné zemi, nýbrž nesla se vzhůru,
vzhůru.

(Pokračování).
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Družina literární a umělecká
v Olomouci zvolila předsedou Adama
Chlumeckého, mlstopřebsebou proí.
]os. Vévodu. iednatelem Rubolía Lin
harta, kaplana ve Velké Bystřici u 0—
lomouce, pokladníkem dra. ]arosiava
Řehuiku, reierentem odboru vydava
telského Ladislava Zamykala, reíeren
tem odboru pobpůrného K. Dostála
Lutinova. Přihlášky členů činných přl
iímá iednatel. Členové přispívaiící platí
aspoň 1 K ročně.

mon-g. Frantilok Snopek. k. a.
archivář v Kroměříži. slavil nedávno
své šedesátiny. Douláme, že oživlme
záiem () otázku cyrillo-methoděiskou,
když dáme nahlédnoutl do vědecké
dílny našeho neilepšího znalce uve
řeiněnim následulícího dopisu:

Velcdůsiolny pane a příteli!
Ráčil iste mi biahopřáti k my'm še

desátinám a vyslovili svoie přání,
abych Vašnosti přispěl něčím pro
Archu. Račlež mi dobrotivě promi
nouti. že za laskavou vzpomínku te
prve teď co neislušněil děkuii. Chtěl
lsem Vašnosl překvapili poiednání
čkem v]an Vlil. roku 880 nařlbil slo—
vanskou liturgiic, thema, o němž psal
isem v replice Dru. Brůcknerovl, která
vyšla roku minulého u Kotrby v Praze.

Ale žel Bohu isem k tomu nemohl
se dostati. Novy spis Brůcknerův. vy
dany roku minulého, mne zaměstnává
dosud; chtěl isem s německou odve
tou na ieho recense byti co neidřive

hotov; byla vlastně hotova zároveň
s českou, ale ieho »Wahrheit ůber
die Slavenapostelc lest příčinou, že
isem odložitl byl povinen ieii' vybání,
bylot ml vsouvaii do rukopisu, iiž
hotového, poznámky a psáti statě
nové. Bruckner, zeiména na základě
rusínského spisu Dra. ivana Franka.
nazval obievení ostatků sv. Klimenta
»pia íraus<. Bylo třeba studia no
vého, abych probral zprávy o sv. Kli—
menlě, které máme. Dlouho trvalo,
než isem se do pramenů vžil. Obtíže
měl isem s obiednávkou knih ke stu
diu potřebných. Ani v Praze, ani ve
Vídni nebylo některých. ]eben lsem
obdržel : universitní knihovnyz Bonnu.
]iný, na který isem čekal po měsíce,
isem obdržel laskavostí ovorního raby
hra. ]agiče tyto dny, a když ilž Isem
měl slibeno. že ho bude hledali, lak
mile se vrátí, obdržel isem : Mni—
chova zprávu, že lest v král, bvorní
knihovně

Můžete-Ii a chcete-ii v Arěe svoll
vyklad kratičký neipodstatněiší částí
latinského textu bully Industriaetuae,
račtež mi dobrotlvě oznámili; dám se
do práce co neibřlve možno. Kdyby
dělalo obtíže čtenářstvo latiny neznalé.
pak bych tuto stat vypracoval obšír—
něil pro list llny a pro Vás snad by
se našlo něco liného.

Dosud, mimo kněze ]aška, netázal
se mne nikdo, budu-li čísti o siezdě

velehradském; budou-li chtíti, pak četl
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bych o thematě výše uvebeném; potom
bylo by třeba odiožiti otištění studie
až po siezoě.

Divím se nadmíru, že si moieho vý
kladu v knížce před rokem vydané ne
všiml nlkbo. Jako by nám bylo lho
steino, zoa-li povolil pouze nebo trpěl
ienom (dle Brůcknera) ]an Viil. slo
vanskou liturgii. ]inde u nárobův il
ných by bylo psáno o takové věci ve
všech novinách.

Neračte si, prosím. mysiiti, že bych
přeceňoval práci svou. 0 mne neběží,
ale o věc svatou a přebůležitou pro
národ náš a pro všecky Slovany.
Bohužel, u nás platí vší měrou vca
tholica non Iegunturc, u pokrokářů
zvláště.

Můžete si pomyslitt, ale nedovebete
pocitlti. takou tíhu mám na sobě, dokud
nedokončím svého studia ilž nyni zase
třl plná léta a výše trvaiicího. Ale
mám naděii, že Dr. Brůckner, byii
se vykrucoval lak chce, nevyvlne se
z obietí — mých důvobův.

Podezíratl umí velice dobře svatou
stolici, naše svaté apoštoly, ale má-Ii
něco dokázali. na to nestačí ieho se
čtelost ve starých listinách.

Prose opět, byste mi prominull moie
opozděni, isem

Vaši Důstoinostl
ctitel upřímný

gr. ánopek.
Kroměříž, 21. června 1914.
V. Hanka teclt? Pan řídicí učitel

]oseí Hrubý z Brna (Lósslova 23)
nám piše: Pokusil jsem se řešili
kryptogram RK. Vynechav kličky a
háčky dobral isem iádra tohoto:
An Di Fat, t. i. Anno Domini Factum.
Ve zkratce (D)i Fat tuším chronogram
1491.

Výsledek soutěže. kterou vypsala
»Archac na neilepší znělku o Vrchlic
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kém, iest tento: Redakce >Archyc
předložila zaslané práce výboru >Dru—
žiny literární a umělecké-, kterýžto
přikázal posouzení zaslaných prací
Fr. Hrubému, Rud. Linhartovi a K.
Dostálovl. Za neilepší byla uznána
znělka se značkou K. 5., která však
nekonkuruie o cenu. Cena 20 K přír
čenaznělcep. ]ar. ]os.Svobody
Uveřeiňuieme řabu zaslaných prací.
Čtenářstvo nalezne v nich různě po
zoruhodné přednosti a vady a pobaví
se různým poietím iednoho thematu.

Jednotný zpěvník pro česko
slovanské chrámy. Rozvlnuvšíse
debata o nutnosti nového, duchu boby
! iazyka odpovídaiícího zpěvníku pro
české farnosti všech diecésl česko
slovanských nutí podepsaného k po
dání zprávy o přípravách, k uskuteč
nění tohoto díla dosud |iž vykonaných
i proiektovaných.

Diecesní kanclonálky mail dlece'se:
olomoucká, brněnská a královéhra
decká. Diecése pražská a českobudě
iovlcká nemali dosud svých zpěvníků.
V Praze se ustavila komise pro zpra—
cování novodobého chrámového zpěv
níku za předsednictví generálního vl
káře Dr. ]. Sebláka. Komise tato má
prý iiž materiál připravený. Tento fakt
však nemohl postačitl interessentům.
kteří měli na mysli kancionál ied
notný pro veškerý chrámyčeskě
a kteří háil názor, že věřící, ilmž ie
zpěvník určen, maiimitl účast na ieho
sestaveni co n eiš ir š i. Úzká komise
může totiž zpracovali dilo, iež snad
bude vyhovovaii názoru ieiích členů,
ale nemusí se líbitl statisícům intelli
gentnich věřících, kteří i při projevu
dobré vůle k spolupracovnictvi lsou
: komise vylučování snad proto, že
by nevyhovovali iednostranným poža
davkům komise. (]ei přece zpěvník



pro lib a ne pro komisi !) V té příčině
líbí se nám velice návrh bp. Bělohlávka,
proíevený v předešlém čísle »Archyc,
by katoličtí básníci a hudební sklada
telé ievili na obrodu české písně du
chovní záiem co neiživěiší.

]iná otázka však ie, bude-li se za
mlouvati věřícím návrh na vypracování
zpěvníku 5 úplně novými texty
i nápěvy (novými písněmi). Třebas
měly písně svatoianského kancionálu
dnes iiž velké nebostatky, zeiména
jazykové, přec vyznívá zieiichmelodií
hluboce procítěný náboženský buch
starých Čechů tou měrou, že napodo
bení iich a nahražení melodiemi vesměs
novými byla by tu iistě zlatá střední
stezka: zdařilá úprava opravdu krás
ných písní starších a v krev lldu
přešlých iak po stránce poetické, tak
i hudební.

A k tomu clll ustavila se komise
pro sestavení iednotne'ho, požadavkům
doby i kraiů českoslovanských vše
stran ně obpovídaiíciho zpěvníku
chrámového za účasti zástupců veš
kerých dlecést československých.
Kdyby ordinariáty approbovaly tento
iednntný zpěvník a prohlásily iedlně
iei za autentický, prospělo by to
i k zvýšení iednoty církve. (]e-livšude
iebnotný katechismus, proč by nemohl
býti v českých chrámech všude ieden
zpěvník ?)

V sestavení zpěvníku s písněmi
hlavně iíž známými, leč důkladné nové
době přizpůsobenými zřimeonu pravou
a správnou obrodu písně duchovní.
Výslovně připomínáme, že kromě písní,
v iednotném kancionálu uvedených,
lze případ ob případu zavésti tu onde
i iiné písně, v kancionále iebnotněm
neuvedené; leč krásné písně,všeobecně
známé a oblíbené musily by se všuoe
hráti i zpívati jen tak, iak by byly

uvedeny ve schváleném iednotném
zpěvníku. Tím bychom se zbavili va
rlantů iedné a téže písně, v různých
farnostech zavedených.

]iný bod programu ie zřetel k zvlášt
nostem iednotlivých diecésí, aby se
docílilo zpěvníku, který by se nezdál
libu v odlehlých částech zemí koruny
České žijícímu čílem cizím. (Tu iiž na
př. prohlásili zástupci českých farností
diecése vratislavské, že bude nutno
šetřili dle možnosti lieilch požadavků.)
Při dobré vůli však i zde lze docíllti
shody.

Katoltčtl básníci maií přiležitost uká
zati tu i svoii zdatnost překladatelskou,
iežto krásné latinské zpěvy církevní
(Pange lingua, Crux íldells, Vexilla
Regis, Veni Sancte Spiritus. Lauda
Sion a i.) bude nutno bovedně, ba
mistrně ztlumočiti k potřebě hudebních
sklabatelů, aby pisně tyto. maiící
z části ilž l vžllé nápěvylldové (Chval
iazyku, Chval Stone atd.) obpovldaly
všem požadavkům, klabeným na novo
bobou píseň duchovní. V té příčině
považuieme za neipovolanělší k tomu
naše duchovní básníky K Dostála
l.utinova a Xavera Dvořáka. (Pozn.
red.: Boušku. Odvallla. [.Inharla a l.)

Objem nového zpěvníku by odpovídal
biecesnlm kancionálkům olomouckému
a brněnskému. Milí naši kraiané ví
deňšti a američtí připoiuilse též knám
a tak stoiíme dnes před důležitým
mezníkem v historii duchovní písně
českoslovanské: před sjednocením ne
šiku katolického lldu českoslovanského
v zemích koruny svatováclavské i mimo
ně žiiícího na iednotné oslavě Hospo
dina krásnými, chrámu důstoinými a
liturgický, iazykově lhudebně bezvad
nými písněmi církevními. K tomu cíli
imenovala iiž i iednota hudebních
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stavů (ředitelů kůru a varhaníků) své
zástupce pro komisi k sestavení jed
notného zpěvníku pp. proí. A. Hro.
mádku zBrna, řed.B. KašparazPrahy
a B. ]eremiáše 2 Č. Buděiovic.

Aby práce pražské diecesní komise
nebyla marnou, stanoveny ieií přípravné
práce za základ iednotněho kancio
nálku. O splynutí obou komisí, t. i.
siednoceni se iich za předsednictví
vdp. gen. vikáře Sebláka, se iedná.

]en svorným působením. nesoucím
se za iednou a společnou metou, lze
dosíci výsleoků plně uspokoiuiících.

Že chceme poiati do zpěvníku
krásné a zdařilé pisně nové, dosud
neznámé. ie len výsledkem Ducha doby;
i zde musíme ukázati tvorbu nyněiší
pro časy budoucí.

Že by nebyl dostatek vhodného
materiálu ilž nyní. kdo rozumný uvěří?
Písní lest iistě Dosti, ale llch zpraco
vání a doplnění novými výtvory kato
lické poesie ie třeba iako soli. Pak
odpadne výtka, že komise chce podati
len, co bylo. A opomíiení starších.
uiatých a zakořeněných písní nebylo
by ani správné, ani odporučeníhodno
nebot u lidu by se toto setkalo snei
většim odporem. Chováme v té příčině
obavy i při veškeré péči o zachování
všeho, co ze starých pisni dobře se
hodí. bez pronikavých změn K čemu
ild opravdu hluboce nábožensky prod
chnutý přilne, toho nesnadno se zba
vuie. Nepodceňuieme v té příčině anl
těch. kteří zdali se vlažnými. Novota
i rozumná setká se přece u iisté části
věřících s nelibostí. Ale máme pevnou
důvěru v naši mlábež, která vchrámu
i ve škole bube cvičena iednotným
nápěvům i textům z iebnotného zpěv
níku; a tato generace při veškerých
překážkách a nepřízni doby iubilea
Husova proti všemu, co ienom ko
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stelem zavání, bude stále vedena po
šlépěiích, směřujících k oslavě Boha,
církve a vlasti. y(arel Cvrk.

Hus a Víklef. Proí. Kamil Kroita
podává v posledním sešitě »Vědy če
ské: vysoce instruktivní přehled bá
bání o neidůležitěiší otázce filologie
Husovské, totiž o poměru mistra ]ana
Husi k Vikletovi; ieho úhrnný reterát
zaslouží zvláštní pozornosti i mimo
odborné kruhy. Již před třiceti lety
zilstil německý badatel ]. Loserth, že
hlavní Husovo dílo, latinský spis »De
ecclesia-, je z valné části opakováním
steinoimeného základního spisu Vi—
klefova; důkaz svůi rozšířil Loserth
v dalších studiích i na liné spISy Hu
sovy, a věda přiiala se souhlasem
ieho výklad, že záklabní bohoslovecké
a tiiosoilcké myšlenky Husovy isou
přeiaty od Vikleia. Loserth uložil české
vědě problém veledůležitý, ale dlouho
nepřistupováno k ieho řešení. V na
ělch učených kruzích převládalo aprí
orni mínění, že závislost ta platí pouze
pro latinská díla Husova, koežto spisy
české pokládány za ieho samostatný
maletek hlavně po stránce formální.
Leč odborné bádání poslebních let
pooniklo i zde značnou redukci samo
statnosti Husovy. R. 1905V. Flaišhans
v »Osvětě- přiřknul dobrou polovici
české »Postillya Husovy s citáty a
s doklady. s vědomostmi historickými
a antikvárníml Vlkleíovým »Sermonesc,
Flalšhansovy výklady potvrdil novým
rozborem učený bohoslovec brněnský
]an Seblák. ienž od letoška vydává
zvláštní periodické »Studie a texty
k náboženským děiinám českýmc. Se
dlák provebl pobobný důkaz pro druhé
neivýznamnělší české dílo Husovo
cVýklad viry, Desatera a páteřec. v němž
shledává ohlas Viklefova »Dekaloguc,
kdežto ilž čřive Fr. Černý (v Čas. Mat.



Mor.: 1903) tu nalezl shoby s Vikle
tovým dílem »De ecclesia-. Konečně
rozebrán i Husův čůležitý traktát »O
svatokupectvíc; charvatský badatel O.
Prochaska (v >Čas. pro mod. íilol.:
1913) nalezl v něm volné zpracování
spisu Viklefova »De simoniac. Takto
Loserthovy názory docházeií obecného
potvrzeni i pokud se týče českých děl
Husových. Prof. Kroíta velmi pěkně
shrnuie Dnešní stav bádání o poměru
Husa k Vikiefovi v tyto pozoruhodné
věty: »Nemůže býti pochyby, že 2 u
čení Husova právě to, co by ieho pů
vobcl ziebnávalo nárok, aby byl po
klábán za samostatného, svérázného
myslitele, co by znamenalo vážný
krok v obecném vývoli myšlenkovém,
není půvočnim maietkem Husovým,
nýbrž pochází od Vikleta. Je to sku
tečnost, kterou ie marně zastíratl tvr
zením. že Hus slovy Viklelovýml vy
iabřoval myšlenky své, ač tvrzení
samo ilstě le správno potub. pokud
se iím naznačule, že Hus tak byl pro
niknut přesvědčením o pravdě myšle
nek přeiatých od Vlkleta, tako by to
byly ieho myšlenky vlastni. A možno
dodali, že právě toto hluboké pře
svědčeni Husovo, zvláště pak hrdinný
zápas, který za ně podstoupil s nei
vyšší autoritou církevní, neváhaie ani
mu obětovatl život, ziebnalo myšlen
kám Viklefovým, které by ilnak byly
zanikly bez účinku a snad docela
upadly v zapomenutí, ieiich veliký
význam děllnný, takže nemožno řícl,
vběčí-lt více Hus Vikletovl. či Viklet
liusovl za čestné místo, které oběma
náleží v běilnách lldstva.< (Přehled)

Vzruěulící scéna při provozo
vání erakelu v Berlíně. N.W.].
oznamuie z Berlína 9. června: Při
včereiším provozování »Mirakelu- v
cirku Buschově udála se episoda,

která vyvolala velké vzrušení. Syndik
svazu německých dramatických spiso—
vatelů br. Dinter vztýčii se při před
stavení, když hudba právě na chvíli
umlkla, ve své loži a volal do hledi
ště: Prosím o okamžik slyšení. Pro
testuii tímto iakožto katolík proti to
muto veřeinému hanobení křesťanské
víry; nesu těžce, že si musíme dáti
v Německu líbiti veřeiné profanování
svých neivětších citů a že křesťané
isou příliš vlažní a příliš zbabělí, než
aby proti tomuto protestovali.< Pak
přistoupil dr. Dinter k inspekčnímu
úřebníku a prosil ho o zilštění jména.
Ředitelství Německého divadla tvrbí,
že dr. Dinter ieště prohlásil: rl'lěco
takového si nepotřebuieme bát líbit
ob židů; což dr. Dinter popírá. —
Výstup buoe míti dohru. Dr. Artur
Dinter ie synoikem svazu německých
spisovatelů dramatických a požívá
všeobecné vážnosti.

Návrhy dr. Kybala k roku 1915.
V posledním čísle »České kultury:
otlsknut ie dopis doc. dra Vlastimila
Kybala, datovaný v Římě 12. dubna
t. r. a nadepsaný :]ubileum Dantovo
a ltusovm. Kybal upozorňule tu na
návrhy prot. Nicoly Zingarelliho, které
učinil tento učenec na oslavu smrti
Dantovy, od níž r. 1921 uplyne 600
let. Proi. Zlngarelli praví, že bude
vtom roce iiatě spousta přednášek
o Dantovi, v nichž každý bude po
sluchačům líčit svého Danta, že vy
roií se řada spisů a letáků, že sta
věny budou pomníky Dantovl atd.
Na trvalé uctění památky Dantovy
navrhuie však prof. Zlngarelll několik
bobrých věci, o nichž opravou lze pro
spěšně uvažovat vzhledem k brzkému
půltlsicileti smrti Husovy. Navrhuie
při universitě římské zřídltl dantov
skou katedru, která by byla středi
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skem studií dantovských celého světa
a kromě toho opatřiti kritické vydání
spisů Dantových. Pro usnadnění této
edice, která iistě vyžaduie obrovské
práce a nákladu, navrhuie proí. Zin
gareiii praktický způsob: fotografo
vati všecky rukopisy děl Dantových,
aby pomoci reprodukcí usnadněna
byla práce kritických vydavatelů Dan
tova díla. Doc. Kybal aplikuie tyto
návrhy na iubileum Husovo, pokud se
týče vydání spisů Husových, a praví,
že k studiu Husovu iest nutno sou
střediti na iednom místě celý ruko
pisný materiál husovský. Toho lze do—
slcl iediným a při tom snadným a
nikoli brahým způsobem, totiž foto
graiováním rukopisného materiálu hu
sovského. Reprodukce bylo by možno
pořlditi v několika exemplářích. Sou
středění husovského materiálu na př.
v Museu iest unum necessarlum pro
trvalou oslavu iména Husova v če
ském nárobě. S návrhy prot. br.
Kybala úplně souhlasíme a isme ilstl,
že katoličtí odborníci v otázce Husově
milerádl budou k uskutečnění iich
spolupracovali.

Leoě ]anlček, ieben z neioriginái
nělělch naěich hudebních skladatelů
slaví 3. července šedesátiieiě naroze
niny. Narodil se r. 1854na Hukvaldech
u Příbora na Moravě. Prvého vzdě
lání dostalo se mu u otce učitele.
věrného soudruha Pavia Křížkovského,
dalšího v Králově klášteře na Starém
Brně. kdež ! ]anáček iako sopranista
od 10. roku věku svého působil. Když
KřižkOvský povolán byl do Olomouce
za kapelníka arcibiskupského, zastu
poval iei ]anáček v Brně. R. 1874
navštěvoval varhanickou školu Sku
herského v Praze, načež, složlv zde
r. 1875 státní zkoušku z hubby, byl
r. 1816 učitelem hudby při českém ů
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stavě pro vzdělání učitelů. Roku 1879
navštěv0vai lipskou konservatoř. roku
1880 konservatoř vídeňskou. Ob roku
1881 ie řiditeiem varhanické školy v
Brně. V letech 1885-81 vybával v Brně
»Hudební listy-. Věecky ]anáčkovy
četné a zaiímavé práce vznikly v br
něnském prostřebí. a to iak starši
nedokončená »Šárka- a pozděii zni
čený »Počátek románu: (premiera r.
1896 v Brně), tak i nověiší »leií pa
storkyňa: (premiera r. 1904 v Brně)
a »Osudc, slibovaný až do nebávna
Vinohrabským divadlem. ]anáčkovy
opery nepatří u nás k populárním,
za to známěiěl — ač ne daleko iešiě
iak známy, iak by si zasiuhovaly —
isou ieho práce vokální. >Čivero muž
ských sborů moravskýchc, sbory na
texty Bezručovy (Maryčka Magdónova,
70.000 atd.). smíšený sbor »Amarus:
a »Otče náš-, leiichž iiaté známosti
přispěly iednak naěe učitelská pěve
cká sdružení, lednak pražský »Hlaholc.
Velkých zásluh získal si Leoš Janáček
' lako dirigent i lako pedagog. pře
devším ovsem sběratel nároonlch pí
snl, : leiichž ducha originálně trakto
vaného vyrůstá všecka ieho podnes
šíře nechápaná individualita. ]ako
spisovatel prolevli se řebitel lanáček
v kritických a propagačních rubrikách
starých »Hudebních listů:.iež v letech
soty'ch redigoval, v>Hlldcec, iednak iako
autor »Nauky o souzvucích a spollchc,
kde výrazně a nově řeěí účln harmo
nických celků. ]ako sbormistr »Br
něnské besedy- propagoval zeiména
hudbu Dvořákovu.

Dykovo „Zmoudření dona Oul
chota“. Městské divabio Král. Vlno
hradů vypravlio za celou salsonu lednu
českou činoherní novinku. Volba při
tom padla na Viktora Dyka. Těžko
říci, zda právem. Tak, iak vinohradšii



vypravili ieho bílo »Zmoudření dona
Quichotan, nebyl spokoien ani autor.
Zdá se, že vinohradštl předkládaii
problém, iak by toplii českou drama
tíckou literaturu, zamítají práce diva
belní, bramaticky cenné, krevnaté, a
sáhaií po básnických dilech, sice lite
rární hodnoty, ale ne dramatického
života. A chtěií-Ii svůi problém usku
tečniti, museií sáhnouti k takovému
násilí, že pomálu osoba spisovatelova
ie tím trhána. Dykovo knižní vydání
vaoudření dona Quichoiac ie docela
různým dílem od vinohradského drama
tlckého provedeni, v iehož realisaci
má velký podíl režisér Zavřel. Chtíii
: básně vysoce slovni tendence pře
rodilí drama, ie stvořltl zrůdu, a při
vyuměikovanosti a vyrovnání nepřiro
zeností vybarví se přece ien uhlazený
kreten. Dilo Dykovo mělo zůstati edici
knižní, v níž se presentovalo lako
báseň smělé iantasie a výtečné kritické
paradoxnosii, iako drama :povrchnělo
v mnohém výrazu a sestoupilo siěch
výšin, z nichž tak náladně zadychtily
po sobě milenkaa milenec. Vdramalé
nelze ien krásně mluvit, ale musí se
přísně příčinné lebnat. Po té stránce
vinohradské »Zmoudření bona Qui
choiac prokázalo vážné slabiny a ir
hiiny, iakých vlastně v kreaci dila
autor nebyl schopen. On skládal dílo
v ilném ovzbuší, v liných výškách a
v jiných vidinách ]isié neviděl svého
Quichoia iako iigurku několika vzduš
nich pohybů a gest, skromné ingrebien
ce, s takou musí na Vinohradech vystu
povati. To není symbol, nýbrž paňáca,
který neiedná, nýbrž poslouchá a na
tahuie uši; to není rytíř, ale mluvka
s posunčinou, iíž má nahrabiti obzor
svého charakteru. Mnoho mu bylo
škrtnuto, mnoho vzato, bezmála nic
mu nezůstalo. ien ty sentimentální

vzdechy »Duicinea<.— Režie Zavřelova
skiamala, ne poprvé. Nevidím žádný
pokrok, tím méně budoucnost v tom,
že pomoci všerůzných draperií a zá
věsů látkových utvoří se proscenium
a postranní scenerie tak všeobecně,
že herec může přicházeti, kudy se mu
libi, zrovna tak odeittl, kudy se mu
namane, konec konců snab i mluvitl,
co mu napadne. Návrat k mluvenému
slovu bez význačné, přísně modelované
scény nezdá se mu býti schopným
trvalého ůčinu, tím méně života, naopak
zdá se spíše výpomocí z nouze pro
díla, která v přísném dramatickém
rámci nebyla by proveditelna. Ale po
té stránce radéil také výpomoci se
zříci. grantišck eform.

“SE"

2 NOVÝCH „ŠLBHÚ“ R. D. L.

illy mysleli, že lašiověnky milé
k nám přilétaii z lásky k naší vlasti.
ó iaký klam! Ted zůstávaií dole,
kbyž malí se už na čem pásli!

Starost mladého genia.
Dva miliony let už sioli svět
a za dva miliony už má zledovéil
Kdy! lidstvo vymře ó lá stude

hořim
Kam přiidou velebiia, kierá sivořím?l
Stoii to za to, tvořit díla velebná,
když nesmrtelnost Ie tak smrtelná?

Quis. qulb, ubi . ..
Vše hodnotíse podle stavu apodle nace
Kbyž báby sbírail to. isou to klepy.
když páni, isou to — informace.

Těžká prace.
Radš komandýrovat blechy,

než organisoval Čechy.
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ZLOMENÉ NADĚJE.
(Ku královraždě sarajevské 28. června 1914. K. Dostál Luílnov).

Hrad Konopištský vysoko zdvihá svou věžní hlavu
a hledí do dálky tisícem oken:
Kdy přijde můj pan, obrovitý jako moje vězí
ó hrachu! Marne čekání!
Jen z dálky strašný otřes země,
jako když Kampanila se sřítí,
jako když říše a království v zakladech praská .
A kolem hradu nesčetné růže si šeptaji vůní:
Kdy přijde královna našel
Kde, paní, tak dlouho dliši
lakasi úzkost nas ovíva, a! v srdci to vadne .
() růže konopištskýoh sadů!
Vaše královna už se nevratíi Je podtata kosou!

A kolem růži chodí v neblahém tušení ditk\:Kdy vrátí se naše dobra Mntll —
0 dětičky! Marne čekání.
A miliony zraků občanů \ěrných,
kteří s naději a touhou hleděli k hradu,
že nové jitro vyjde říši z jeho bran,

37 zraky kalí ae slzou, a rukama lidé lomí:tragicka suclbo!
('o tu jedinou šílenou rukou
zničeno možne hrdosti a odvahy \\ zkušené síly!
Co pohřbeno velkosti, dobroty, něhy!
Po zlolneno nadeji, co ulroeno srdcí!
Jako když. těleso nebeské vymkne se z drahy..
A narod slojí spovzdechemjako rolník nad širým lanem,
jen! zdeptan krupobitím ní do kořen . . .
Asúzkostným vreskem nadjeho hlavou dvojhlavý orel líta',
: u nohou s řevem zoufalým lezi raněný lev.
A vě! konoplštska \' neklidu teeknéní
rozhlíží se v dalky .
a místo radostneho dusoín povozn svého pána
slyší jen hrana a hrana.

Narodove rakouské říše!
Ú kól bych mohl vystoupit na nejvyšší horu
a zavolat hlasem hromů a moří:
Nejsou-li falsí vaše slzy, a je-lí upřímný vaš žal
a chcete-ll uctít oběti podle, mučednické hlavy:
Přes tyto rakve podejte si ruce!



INTER ARMA SILENT MUSAE.

V lomozu zbraní mlčí Musy.
Mlčí, ale neusínaií.
S výtřeštěným hrůzou okem
hlebí ztrnule na litice válký,
iak ten, kbo na Mebusv ziežené habý patří,
a s býchtivoslí krvavou sleouií
orgie barbarství, v nirhžto se svíií člověk,
pokroku rek a kultury mohla.

Musý. bcerý Zeva a Mnetnosvný,
vioí vše a tiesoucím se šeptaií rtem
ve véšteckém vvběšení Sýbill:

URANIA.

0 km: isi, večerniro zářivá ?
]en Mars krvavým světlem září,
a měsíc magickým světlem
shlíží na bálné planiný, poseté mrtvolami
libí a koní a běl.
Dým požárů plíží se vzhůru.
Velký Vůz stoií připraven,
bý obvezl mrtvoly nárobů.

KALLIOPE.

O koe jsou tvé bobý, Homere božský!
kbý pro krásnou Helenu povstala válka trojská,
kbý vévoóil Obvsseus, Achilles, Hektor,
kov Faiáci žili a kouzelná Kirké
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a Siréný pělý zobatým looím!
Dnes hraií ien falešné biplomatů notý,
stroiové pušky, torpéba, miný,
a mathematik suchý vytlačil epos.

KLlO.

O iak se třese rýblo v mých prstech!
Šíleným letem vlak běiin se řítí.
Nestačím těkat po boiištích a čítati mrtvé.
Tisíc naieónou vybuchlo sopek,
a v tisícerých Pompeiích bubou kopati
buboucí věký.

MELPOMENE.

Excelsior! Výš! volal člověk.
Výše přes pvramioý Egýpta,
přes Olýmp vý ,
výše přes Golgatu,
přes kathebrálý výš,
k libskosti čisté!
]en stále ku přebu, pokrok za kažbou cenu!
A ted leží iak Ikaros se zlámaným kříblem
pob troskami své babelské věže.
Nabčlověk pob zvíře klesl!
Tragebiante — Commebiante!

THALIA.

Všichni ióou pro vlast, svobobu, Boha
bo litých seči -—
a vespolek vražbí se, pálí a plení.

komebie božská pro toho, kbo bivá se s výšin!
A my, sestrý Musy, se krčíme v koutek,
iako kČVŽ táta se opilý v noci vrátí
a biie nám matku a zrcabla, hrnce
a žible a stoly,
bý zítra ie zase pečlivě klížil.

ERATO.

Místo hubiček laškování
hřmí rachot běl a šrapnelů —
ach krásné bylo milování
a shaslo v iebnom výstřelu.



Teo klečí oívka přeb obrazem
a spíná ruce v moolení —-—
a zatím z bálký smutným vzkazem
smrtelný ienom chropot zní.

EUTERPE.

2 bouřlivých kraiin stěhuií
se zpěváčkové v tichý krai ——
v troihranu čápi vesluií,
z požárů laštovký v iiný prchaií rái —
za puchem mrch a třeskem ran
havrani pluií ze všech stran.

TERPSVCHóRE.

Ted za kulisy, baiabérý!
Ted kostlivec si tančí šerý
svůi tanec smrti šílený.
A výbírá si tanečníky
a nepřiiímá žáoné Díky
a trhá muže ob žený.
A tančí s Rusem krakoviáka
a tančí s Němcem reibováka
a tančí čarbaš s Francouzem
se Srbem valčík, bunl zem
a prach se zovihá, sál se třese —
kbo zatančil si, nezbvihne se.
Veliké koště loutký smete.
Pít nepůibou, než leba z [-elhe.

POLVHVMNIA.

libstvo se svlií v zmatku a v boOP'na nezvratném trůně s výše hleb Všemocný.
O vlábu světa zápasí nárobý.
a zatím ien trestaií neřestl svoie

Po zlatých lablclch vztahuil své ruce,
ale bubon iisti ien žal. co naseli.

leský rob nese klubko,
ale konec niti bržl Hospobin.
Alleluia!
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DR. ]os. A. OPLETAL: FILOSOFIE

LÉKAŘE v DEVÍTI KAPITOLÁCH.

Askese Kristova bávno iiž, téměř přeb bvěma tisíci roky volala
právě po tom, co svítá věcného v monistické básni Manbelikově.
Aspoň něco řekl rozumného řka: »Přes veškery zázraky v technice,
přes veškeru vysokou kulturu a pyšnou věbu ie způsob života
— moberního — barbarsky. Osubny omyl spočívá v tom, že po
važujete svět za schopný osvoiiti si veškery síly libské, že může
svět úplně uspokojiti bucha vašeho !

Ano, ie to ten osubny omyl, ale kbo má trochu soubnosti,
nezvolá s inbickym mubrcem: ]běte bez povšimnutí světem ——
není ničím!, nybrž s Kristem: 'Čiňte si přátele 2 mamonylt Svět
není proto, bychom se mu zcela obětovali, není naším poslebním
cílem, ale ie přeoůležitym prostřebkem k poslebnímu cíli, věčné
spáse u Boha osobního, u Boha Tvůrce a Zachovatele, u Boha,
iehož Prozřetelnost vebe kroky iebnotlivce a říbí kroky nároóů!

Svět ie sice pomíiivy, ale »cely pomíiivy svět smyslů“ není
'pouze zbánlivym obrazem, zháním-, není »hříčkoubožství., není
»snem světové buše-. V pomíiivém světě tom velikém ie koruna
tvorstva, ie člověk s buší nesmrtelnou, ieiíž rozum a svobobná
vůle svítí cestou života, nemaiíce ovšem zcela celého světla
vlastního, nybrž osvětleny isouce Světlem — Kristem! Toho-Ii
pantheismus a monismus pochopiti nechtěií, stavíce právě svět
barbarství, at chápe to Dr Manbelik, ienž chce hlásati reformu:
'Dobré zacházím s nimi Dobře, zlé — zacházím s nimi také
bobře: Ctnost ie Dobrá! Věrné isem k nim věrny, Nevěrné —
isem k nim také věrny: Ctnost ie věrnál<

Manbelikův záklabní názor »—raoostného poselství -—ie ti
těrnou hříčkou. Hrál si! A my se tomu nebubeme smáti ale
usmíváme se Ztleiehoi vule. . 'Nebral to vážně!- myslíme si.

Postavil si názorĚvů| bo skleněné koule, kterou hlavě lzerozbíti,iako CELV SV TVLOŽlL V DUTOU KOULI SKLENÉNOU.
Filosoíuie totiž: isou bvě bosuo možnosti.
Bučí svět vznikl a zase zanikne, není nekonečný, nybrž konečný

v prostoru a čase. Ale co ie za tou hranicí? A co zase za tím?
Musili bychom iíti bo nekonečna, což nemožno. Proto nemožno
si vesmíru mysliti v prostoru a čase omezeného. To ie 'tak ab
surbní myšlenka, že kažby školáček nao tím s opovržením
potřese hlavou.

]e teóy vesmír bez počátku a konce, ie věčny, nekonečný v pro
storu i čase, sklábá se z nekonečné řaóy různych soustav slu
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nečných. Kčvbvchom chtěli si tuto přebstavu všeho bůslebně
mýsliti a bokonale si přisvoiiti, musili býchom bo věků bružiti
iebnu soustavu sluneční veble bruhé v myšlenkách, ale k tomu
život náš, neisa věčný, nestačí.

Proto i tu ieví se nerozluštitelná protiva, záhaóa prostoru pře
chází v záhabu času nemýslitelnou a »věčný, nekonečný vesmír
ie buchu našemu strašiblem bez masa a krve, není ničím.Vesmír
a rozum náš isou bvě veličiný, které se nikterak nebaií přivésti
v čisté myšlenkové spoiení. Kažoý pokus, nekonečný svět po
chopiti konečným rozumem, poiati iei obvozenými poimý, tebý si
iei mvsliti, ie pošetilost bětinská, která nestojí za to, by se ii
filosofická hlava ni okamžik obíralax

To ie ta butá koule skleněná, v níž isme všichni, ale již isme
si věbomi ien tehbý, kbýž při kažoém pokusu bostati se z ní
ven, narazíme hlavou na ieií stěnu. ]e »průhlebnou, ie nevi
bitelnou, ale ie neproniknutelnou hranicí, překážkou. za kterou
se nikbv nemůžeme bostati.c Uřeoní mučrování ve školách nás
přesvěbčuie, že i tak zvaná exaktní věča konec konců ústí v me
tafysice, ano bokonce v mvstice svými konsekvencemi. Věčnost
světa popírá, učí zániku zákonem entropie (Clausius), výhasnutím
slunce (Svante Arrhenius), ale zase vzniku snab nových
až bo věku ? Zase ona skleněná koule: nekonečnost si přebstaviti
ie naprosto neschopna i neiučeněiší hlava moberního přírobozpýtce,
protože by k tomu potřeboval věčnosti a té nemá isa smrtelným.
A mýsliti si věčnost času, přebstaviti si ii. to převýšnie schopnost
kažbého, na neivýšším stupni věbeckého vzbělání stoiícího intel—
lektn libského.

Kbvž pak _qenialní»nemravac Nietzsche snaží se rozetnouti suk
ten svým zákonem no věčném návratu steinéhOc a tak zachránili
věou celou i s filosofii přeb siingou věčnosti ——přece nemůže.
Zase tu »věčný- návrat zase ona skleněná koule zase nic
nezískám [)l0 řešení naši záhabý ani tímto světovým kolotočem.

Tebv všecko veliké nic! Exaktni věba poskýtuie a prokazuje
obbivuhobne' službý, pokub se týče naši oběžnice, nebo části
vesmíru, naší sluneční soustavv, ale výpovíbá službu svými pro
střebký, chceme-li vniknouti v taiemství světa.

Vesmír a náš intellekt isou bvě veličiný, iichž nelze přivésti
Oo vzáiemného nexu. Nemužeine intellektem vvstihnouti a poro
zuměti světu, poněvabž intellekt náš vůbec k tomu není určen
a ie spoután řetězv prostoru a času a zákonem příčinnosti.

Skleněná koule, v níž svět uzavřen, zůstane na věky lióskému
buchu neproniknutelnou. Hlavou ií proraziti nemůžeme, ale mů
žeme iasně vibící buší prohlébati ií. Vnitrným, buchovým okem
t. i. buší pozoruieme a pochopíme vesmír, což ie snabné — ovšem
ne všebním libem, iimž schází orgán k tomu. »Duchového na
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zíráníc nelze učiniti pochopitelným tomu, kbo ie ho neschopen.
Schopnost ta nesouvisí však s rozumem, nýbrž se srbcem t. i.
s ethickým obsahem člověka. Proto se i praví v evangeliu: »Bla
hoslavení čistého srbce, nebot oni Boha viběti bubou.: A to ie
to »vibění Boha:, o kterém isem mluvil. Boha viběti značí poznati
svět, býti vnitrným, v ieho taiemství vniknouti — onu skleněnou
kouli prolomiti, přemoci. A ien světec může úplně pochopiti ta
iemství světa, vzeiíti ve vesmíru, s nim, nebo lépe-li se to komu
líbí, 5 bohem býti iebno, sám býti bohem.

To jsou však prázbná slova, Duté íráse pro všeoní libi. »Pro
vás však, moii brazí bratři bucha mého: ie to nejen srozumitelným,
nýbrž bokonce samozřejmým.

Dr. Manbelik nechápe světa konečného v času a prostoru,ne
chápe však ni světa nekonečného. Důslebně. Osobního Boha,
věčného Tvůrce, vyloučil — proto se balo čekati, že bůslebně
význí ieho metatýsika starým poselstvím pessimistů a materialistů:
Nevíme a nebubeme věběti! lgnoramus et ignorabimus! Chce
sám býti s bratry bucha ieho bohem a tím pochovává intellekt
svůi a utíká se k sroci. lntellektu ieho schází kus filosofie psv
chologické a logické. Právem se bovoláváme přírobních věč,
iebná-li se o stanovení, zba svět ie věčný, čili nic. A zákoný přirobní,
ívsické hlavně, hlásaiízievně nám: svět není věčný v čase. A rozum
zbůvobněně přibává: svět není věčný ni v prostoru. Skutečná
nekonečnost v prostoru ie holou nemožnosti, obporuiíc záklao
nímu praviblu mathematickémn samozřeimému: část ie menší
než celek!

Kbýbý býla skutečná nekonečnost prostoru, býla bý a musila
bý býti kažbá ieií část rovněž »iebním koncem: nekonečnou, teoý
přece nekonečnou a tak část —- isouc nekonečnou — rovnala by
se celku — nekonečnému. Třebas mathematika počítá se zna
mením nekonečna 00,nepřebpoklábá skutečnou nekonečnost, nýbrž
pouze neurčitost. Řabý ieií ičoncí »bo nekonečna- značí pouze
»bo neurčitac.

Přírobní věbý hlásaií, všecky věbecké hýpothese o vzniku světa
učí: svět vznikl, nebvl vžbý, není věčný, v minulosti bez počátku,
začal. At už to byl třeba »prapl na (Urgasball) anebo to byla
»prahmotac, hmota, něco tak nebo onalého, nemůže býti samo
ob sebe, ielikož by v tom přípabě musila býti, by si mohla báti
existenci, a zároveň nebýti, by bylo třeba, by si bala existenci.
To však ie holá nemožnost. Nemůže býti věčnou: iak možno
připisovati hmotě věčnost, něčemu, co v sobě tak nebokonalé,
neinebokonaleiší ze všeho. Poiem věčnosti -—tím samým poiem
»sama ob sebe: ve smyslu, že sama by byla bůvobem (kbýž ne
příčinou, což shora iako nemožnost vyloučeno) svého býti. za—
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hrnuje v sobě pojem býtosti nejbokonalejší, pojem všemohoucnosti.
nejvýošší moučrosti, pojem zkrátka nejbokonalejši osobnosti. Koo
to může srovnati ve svém rozumu se hmotou, ječnotkou to ne
hýbnou bez vnějšího působeni, mimo ni a nač)ni jsoucího?(l_ex
inertiael)

Všecko volá k nám ve vesmíru proti optimismu Leibnitzovu
zároveň: nejsem tvým bohem! A na všech stránkách účelnosti
přírooý a vesmíru psáno tak srozumitelně: účelnost a zákoný
přeopokláoají Pořaoatele a nejvýš moubrého Zákonobárce a
Uoržovatele! A v Písmě Zjevení zrovna na počátku: »Bůh stvořil
nebe a zemi !c

Monista ovšem a materialista a pantheista polkne všecko to,
a nevibí za hranicí světa —- Boha, jeho bůh je hmota, a to všecko.
Proto si nemůže mýsliti svět v času a prostoru omezený, konečný.

Mýslí-li si jej však neomezený časem a prostorem, neboveoe
si ho zase »oůsleOně mýsliti a ookonale přebstaviti. přisvojitic,
což milerábi připouštíme a chápeme, je mu »strašiblem bez masa
a krve, ničím-. V tom ólužno hlebati bůvoo, nikoli proto, že
'býchom bo věků musili bružiti jebnu soustavu veble Druhé v mý
šlenkáchc, k čemuž nživot náš, jsa konečný, nestačí:.

Rozum náš je konečný, nebovebe jako takový vvstihnouli,
obsáhnouti něco nekonečného, ne proto, že není nekonečný v času,
nýbrž proto, že je konečný v sobě. Vččnosl je popřením hranic
času, rozum počítá s časem. věčnosti obsáhnouti neboveoe. Do
vebe však si mýsliti, má pojem věčnosti, »Casu<<bez počátku a
konce. Má pojem Boha, nejvýš Dokonalé bytosti v sobě, a získá
si pojem ten na záklaóě logického mvšlení. Tím právě se tyto
bvě veličiny, vesmír a rozum přivábějí ve spojení a to věru stojí
za to, bý se tím filosofická hlava obirala nejen okamžik, nejen
jako hrou, nýbrž jako otázkou nejzávažnější, oo níž obvislý je
názor na cíl a smysl vesmíru a života. Komu by to bylo »poše
tilostí bětinskouc, má zůstati u svého pitevniho nože a usmrcování

iebovatých bacilů, a n'epouštěti se bo filosofických, metafýsických,psychologických úvah!
S vběčností přijímáme a úplně souhlasíme že přirooni věbý,

i tak zvané exaktní, neprolomí stěn oné 'skleněné koulet, že ni
genialní nemrava Kitsche nebýl sto jich přetnouti, že přeopojatý
intellekt libský nevnikne v tajemství světa. Náš nepřeópojatý
intellekt však nemůže vniknouti v tajemství intellektu přebpoja
tého. tvrbiciho, že libský intellekt není určen porozuměti světu.

Příště dále.%
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CHVÁLV MARllNV.
Kolik chvály máme shrnouti na Tebe, Maria? O bívko nepo

skvrněná: p panno neporušená; tys chlouba žen, tys jas bcer
libských! O Máti, Panno svatá, tys požehnaná mezi ženami; tys
chválena pro nevinnost svou; tys vyznamenána v panenství svém.
Tys vyvážila zatracení Abamovo, tys zaplatila bluh Evin. Tys
nejčistší obét Abelova; tys rabost prvorozených; tys obět nepo
skvrněná. Tys nezahambená naběie Enosa v Boha, tys Enochova
milost nejčistší, tys jistá cesta v život věčný. Tys archa Noachova,
tys prostřebkyní bruhé spásy u Boha. Tys nejkrásnější ozboba
království i kněžství Melchisebechova; tys pevná bůvěra Abra—
hamova, tys jemu slibu buboucího potomstva poslušné splnění.
Tys nová obět, rozumná obětina lzákova; tys příčina bo
nebe sahajícího žebře ]akubova, tys nejplnější výraz stá
lého vzrůstu nároba ve bvanácti pokoleních. Tys bcera moc
ného ]uby; tys čistota ]oselova, tys ale též zkáza starého
Egypta, totiž žibovské synagogy. Tvs NEPOSKVRNĚNÁ! Tys
Mojžíšúv psaný zákon Boží, kbež ubána je spása ve vykoupení;
v Tobě jakoby psán byl nový zákon jako na Sinai, kbe nový
nároo israelský sproštén je hnusné poroby Egyptské, nárob. který
na poušti mannou a vobou zásoben byl, vobou ze skály, skála
pak byl Kristus, který vychází z lůna Tvého jako snoubenec ob
snoubenky své. Tys kvetoucí prut Aronúv; tys bcera Davioova
oběna v zlatohlav, skvoucí a překrásná.

Tys zrcablo proroků, tys výslebnici jejich proroctví. Tebe Ezev
chiel v prorockém nabšení nazval branou uzavřenou, kterou ne—
projbe nikbo krom Boha samého, by uchoval bránu uzavřenou.
Bohonabšený prorok Izaiáš jmenuje Tě prutem ]esse, z kterého
vypučí květ Kristus »——-a vymýtí pak veškeren plevel z kořene.
by zůstaly na vinici Boží jen sazenice poznání Božího. O Tobě
pěje ]eremiáš: Hle, přijbou ónové, praví Hospobin, a učinim
s Domem lsraele a s bomem luby novou smlouvu, kterou učinil
jsem s otci jejich, čímž jasné naznačuje pi'ichoó a půvob Tvého
syna, čímž též volal pohany, by uctívali, by klaneli se Bohu zóe
i onče až po okraj země. Tebe jmenoval Daniel, muž tužeb, ve
likou horou, ! které vylomen buóe Kristus co záklabní kámen;
Ty zničíš onu mnohohlavou saň a potřeš ji bocela. Uctívám
Té co ovečku čistou, slavím Té, milosti plnou, pěji na Tebe hymny
slávy, příbytku Boží, čistý a neposkvrněný. jisto jest, že tam,
kbe velké bylo provinění, větší ješte byla milost Tvá. Skrze ženu

Die V. iníra Octavam lmmaculatae Conceptionis B. M. V. modlí se knéz
v církevních hodinkách -»—Matutinum, lll. Noct. hymnus na Pannu Maru,
dle udání pocházející ob sv. Tharasia, biskupa.
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bána nám byla smrt v úběl, skrze ženu byli isme Bohu vráceni.
Skrze haba bostalo se nám krmě trpké, skrze Tebe bošli isme
chleba nesmrtelnosti. První robička porobila Kaina, půvobce
závisti a neřesti; Tvůi ieonorozený Syn bube prvorozený v životě
i, ve vzkříšení! ó neslýchané proroctví! O poóivuhooná novino!
O moubrosti nesrovnatelná! —

My pak, nárob Boží, nárob svatý, shromážoění Boha příiemné,
synové holubice, potomstvo milostné, chceme ve bnešní svátek
Panny s čistým srbcem, neposkvrněnými rty, mnohoiazyčně Tebe
chváliti v unášeiících hymnech: Tento svátek, slavnost anbělům
tak milou, hobnou nejvyšší slávy u nás libí, chceme slaviti s oním
Ave! Zbrávas! Gabrielovým, volaiíce rabostně, u svatém nabšení:
Buó zbráva, chloubo Otce věčného, skrze kterou proniklo poznání
Boha až bo neivzbáleněiších končin země! But! zbráv příbytku
Syna Božího, obkubž vyšel, z Tvého těla vzav počátek! Bud zbráv,

Cheruby; bud zbráva slavněiší nač Serafy;bučl zbráva obsáhleiší
nab nebe, bud zbráva, iasněiší nab měsíc! But! zóráva, Ty iasnosti
hvézoy převyšuiicí! Bud zbráv, Ty lehký mráčku, ienž nebeský
nám béšt přinášíš. Bud zbráv, ty lehký vánku, který obhání ob
nás bucha nepravosti. Bud zbráv, Ty čistý zóroii proroků! Bud
zbráva, nebol Ty isi onen hlas apoštolu, slyšený po celém světě!
Burt zbráva: Tys krásným vyznáním pro mučenlky; bud zbráva,
ty chvályhobná iilřenko patriarchu, věštící příchob Slunce
Krista; bud zbráva, neikrásněiší ozbobo svatých. Bud zbráva,
příčino spáSy všech smrtelnikii; bud zbráva, královna, pani mlru;
bučt zbráva, ty neporušené ozbobo matek! Bud zbráva, prostřeb
nice všech, kteří pob nebem isou; bud zbráva, ty spáso celého
světa! Zbráva, milosti plná, Pán s tebou, který byl přeb Tebou.
který z Tebe vzal počátek, kterýž 5 námi iest. ]ernu bubiž sláva
s Otcem i 5 přesvatým, oživujícim Duchem, nyní i vžby, až na
věky věkiiv. Amen. Volně převebl Al,.OlS ]AŠEK.
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EVROPA v LÁZNl.
Babizna stará, vrásčitá
(plet černá, ňabra visutá)
bv rába býla panenkou.
Ob hýření a neřestí
poslební vnačý pozbýla.
Vzpomíná krásných mlabých let,
kov, zlatý křížek na hrble,
v panenských bílých šatičkách
oo chrámu Páně chobila,
neisličněiší všech světa bcer
svou něhou, věóou, uměním.
Moc milců měla, ctitelů,
kažčý ii iinak poprznil,
kříž strhli s ieií čelenký
teč ošklivou ie stařenou.

Zkoušela léků tisíce.
l s ooktorý i s babami
se raoila, a hlebala
u filosofů omlabý:
Spinoza, Voltaire a Rousseau
a Schopenhauer, Nietzsche, Kant
a nepřehlebná řaba iich
s ní zkoušela své umění.
Ni Moižíš, Bubóha, Mahomeb
ií osvěžili neooveo.

Tož výhleoala kartářký
a Sýbillý: Mabame be Thébes
ii porabila zkusili
krvavé lázně. (Tak ii kbvs
už Napoleon traktoval.)

Sešli se ieií synové,
koruný šoupli na kuráž,
a matce lázeň chýstali:
Mošný vzali všem žebrákům,
koupili za ně mužů květ
(sto milionů mlabých těl),
krev bo bassinu vpustili,
a Evropa se koupala.

iak se smála Rebekka



svou kolozubou hubičkou,
kóýž v teplé lázni seběla,
a za záclonou koncert hřměl
brebnotů, běl a haubiců,
isa boprovázen líbezné
varhaný pušek stroiových!

Kbýž hubba ztichla, Evropa
šla z lázně s tváří růžovou,
pak obmýla se beštěm slz
sirotků, vbov a matiček __
a býla krásná! 0 sto let
iiž mlabší. prubší. zbatněiší
zas k orgiím a neřestem . . .

6. 8. 1914.

*
F. ). POKORNÝ:

TAEDlUM VITAE?

Mý chceme vzkříšení, ne úpabek!
Kbo vznést se umí, ten iest pravý rek,
ne kbo v prach znaven s resignací klesá.
]en vzlet iest otcem velkých myšlenek,

ien vzletný buch iest iasný, sílí, plesá
a umí žili, život v obět nesa
velikým cílům, iimiž plane věk
ON iiskrý pravbý z tvrbých kamů křesá . . ,

Duch úpabkový sesláblý iest nubou,
iest negaci všech nesmrtelných snah
on tihna k hrubě ——věčně bube s hrubou.

Nabšenl neotravuie; ien buši chubou
neschopnou výčerpává, ale blah
buch silný, iemuž vzplane září rubou!

„L.
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z BÁSNÍ: VE MLÝNĚ SVĚTA.

FUERAMUS PERGAMA.

Za bubnů, zbraní rachotu.
běl třesku, koní busotu,
za všeho mužstva iásotu
ibe Vítěz v staré město.
]ak starých časů přelubý
zří s bómu ]ana, Gertrubv
roi svatých v boiu osubý.
ó triumfální cesto!

Leč naráz z bomů, sklepu, střech
to hřmí a blýská v plamenech,
a iezbec chví se ve třmenech —
obevšaó pušký pálí.
A z Vítězových zástupu
muž s mužem pabá na kupu,
trup hromabí se na trupu
a v krvi své se válí.

Boi strašný býl. Uzbor ubupán,
a nyní ve svui soubný stan
seb rozhněvaný Vítěz pán
a tento vvnes ortel:
Za zrabu, iež tu spáchána,
buó tato peleš bo rána
se zemí pustou srovnána.
To sklioi za svůi fortel!

Přichází svatá Gertruba
a kleká přeb Vítěze:
]á nestřílela bo tvých vojsk!
Stav hněvu svému meze.
A po kolenou leze.
Leč Vítěz ii ien obkopl
a ortel pobpisoval.



Přichází z bómu svaty ]an
a uklání se hluboce:
]á nestřílel isem bo tvych řab,
šetř moiich kleneb prastarych —
at pyká člověk za svúi hřích,
leč starych mistrů výtvory
nech bez pomsty a úkory!
Leč Vítěz se ien zamračil
a mečem o zem třeskl.

]bou z universi, z rabnice
knih, obrazů ibou tisíce
a klaněií se Vítězi:
My nespáchali žábné zraby,
nech klibně státi naše řaby,
my svěbkové isme věb a let,
nás nezaplatíš penězy,
neb my isme libstva poklabem!
My pokorně tě prosit ibem,
měj smilováni s námi!

Než bomluvily -'—granáty
ohnivé městem pršely,
v mm paoly bomy, kostely
se svatymi a ančěly,
s obrazy, okny, sochami,
i s pergameny, knihami
a po všem bylo veta . . . .
A v kouři, rumu, prachu střel
pláč mrtvych mistrů tiše zněl
a vzlykot všeho světa.
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OBET PISNI.

Překrásná kniha: Obsahem, formou, úpravou.
Rok 1914, který zaplavil Evropu požárem strašné války, polo

žil také na její stůl knihu vzácné poesie, která zásluhou F. Ba
leje vyšla bůstojně i v českém rouše: Gitánbžali — Obět písni
ob bengálského básníka RABlNDRANATHA TAGORE, jemuž
přiřknuta byla letos cena Nobelova, a tak neznámý posuo ge
nius postaven na svícen světa.

A zasluhuje toho! Poesie jeho je sestrou poesie amerického
Walta Whitmana, ale nemá jeho překotné útočnosti a titanismu;
je sestrou poesie našeho Březiny, ale mnohem naivnější, přístup
nější, plyne jak čistý potůček a občerství stejně bítě jako vele
oucha. Proubí v ní prostota a kouzlo evangelia. jsou to vlastně
žalmy, a celá kniha není ničím než intimním rozhovorem s 130
hem, jejž básnik vibí a cítí ve všem a všube. Teoy vlastně poesie ná
boženská v nejširším smyslu, a to poesie křesťanská, ač básník
křestanem není. V kažoém verši tu cítili pravou Tertullianovu:
Anima humana naturaliter christiana. Duše libská je rozenou
křestankou. Všechny 103 básně mohl by pobepsat i katolík. ]e
biná (ll.) zbá se tomu obporovati, nebot básník v ní praví:

»Zanech toho prozpěvování a moblení a říkání růžence !
Komu se koříš v tom osamělém, tmavém koutě chrámu, je
hož bvéře jsou vesměs uzamčeny! Otevři oči své a viz, že Bůh
tvůj není přeo tebou!

]est tam, koe oráč orá těžkou zemi a kbe štěrkař tluče ka
mení. ]est u nich na slunci a bešti, a jeho roucho je pokryto
prachem. Obvrhni svatý svůj plášt a jako on sestup na prašnou
půbu.

Osvobození! Kbe nalezneš osvobození? Pán náš sám rabost
ně vzal na se pouta všeho stvoření; na vžby jest s námi spjat.

Vyjbi ze svých bum a zanech svých květů a kabioell Co ško
bí, rozebere a poskvrnl-li se tvůj šat? Vyhleoej ho a staň veble
něho v práci a potu čela svého !“

Uvážíme-li, že básník mluví o pohanském chrámu inbickém,
v němž není Nejsvětějšího, i tu můžeme souhlasili. Ale nám se
tu nejebná o oogmatiku a filosofii básníka, nás naplňuje rabosti
jeho intuice, jeho jemný libský cit, jeho vznešené vyjabřování,
jeho bětinná láska k Nevibitelnému, jeho smysl pro krásu
příroby.

Překlab Balejův je sice pořízen bez metra a rýmu, ale ne bez
rytmu a belikátnosti ve výrazu. ]e mistrovský. Kažbým slovem
prozrazuje výborného znalce češtiny a jemně vzbělaného muže,
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a zamlouvá se nám lépe, než překlaby rýmované, které lépe za
chovávají schéma, ale méně bucha.

Z úvobu Baleiova uvábíme:
»Tagore, bnes muž bvaapaóesátiletý, pochází z robiny, která

iiž po několik generací bává nárobu znamenité umělce a filo
soíy. Ze žijících členů robiny té isou Gogonanbranath a Abinan
branath Tagore malíři; Dwiienbranath, básnikův bratr, iest íilo
sof, připomínaiící nám svatého Františka z Assisi: veverky při
bíhaií k němu a šplhaií mu na klín, ptáci se mu sletuií na blaň.
A tak Rabinbranath již iako hoch v robině rostl v ovzbuší lite
ratury a hubby, moubrosti a krásy. U věku Devatenácti let pro
slavil se povíbkou, a bivabelní hry, které začal psáti neblouho
potom, hraií se v Kalkutě pobnes. Pak to byla lyrika, v níž na
lezl umělecký svůi výraz: ob pětabvacátého bo pětatřicátého
roku věku svého napsal neikrásněiší poesii milostnou, iež v ia
zyce bengálském byla kby stvořena. ]ak se buch ieho prohlu
boval, zauialy mysl ieho náboženství a filosofie.

A tak asi ob r. 1895 vyslovuii písně ieho neivyšší tužby a nei
hlubší city libské. V té bobě napsal sbírky, Naivébya, Kheya a
Gitaniali, z nichž tato přeložená kniha pobává výběr. V originále
bengalském isou prý písně ty plny rytmu neskonale iemného a
barev, iichž něha ie nepřeložitelná. Ale i anglický vlastní převob
básníkův (z něhož překlábal Baleil, třeba ie zbaven rytmu pří—
zvukového. buší takovým rytmem vnitřním myšlenkovým a ci
tovým — a ie pobán řeči tak mohutnou a slaókou, že anglická
kritika řabí bíla ta k neikrásněiší lyrice, iež iazykem anglickým
byla napsána.

Ve svém nárobě Tagone požívá legenOární úcty světce. Kbyž
měl nebávno Duchovní přebnášku v neivětším chrámu kalkutském,
neien že chrám byl přeplněn a libé se tísnili v oknech, ale bavy
libu ucpaly skoro ulice.

Tagore ie prý stejně velkým hubebníkem iako básníkem, a ieho
písně a ieho nápěvy se zpívaií po celé oblasti bengálského
jazyka v lnbii. ]eho působení v literatuře bengálské ie tak mo
hutné, že boba ieho nazývá se obbobím Rabinbranathovým.:

Máme-ll pobat některé ukázky, iest volba velmi těžká. Ušube
hovořl s Neivyšším veliká buše.

7.

M01E píseň obložila ozboby. Nemá pýchy oběvu a výstroie.
Okrasy by rušily naše spoiení; vešly by mezi mnea tebe; chřest
ieiich by přehlušil můi šepot.

Marnivost básníkova hyne stubem přeb pohlebem tvým. Dopřei
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mi jen, abych učinil život svůi prostym a přímým iako flétnu,
kterou ty naplníš hubbou.

9.

O BLÁZNE, ienž se pokoušíš nésti se na svých vlastních ra
menou! O žebráku, jenž přicházíš žebrat ke svému prahu!

Zanech všechno břemeno své v rukou toho, ienž unese vše,
a neohlížei se po nich s lítostí.

Žáboslivosf tvá ihneb zháší světlo lampy, které se botkne
bechem svym.

]e bezbožná — neber svych barů ieiíma nečistyma rukama.
Přnmí len to, co pobavá svata laska.

10.

TAM iest pobnož tvá a tam spočívají nohy tvé, kOe žiií nei
chuoší a neinižší a ztraceni.

Chci-li se skloniti k tobě, moie poklona nemůže Dosáhnouti
bolů té hloubky, kbe spočívaií nohy tvé mezi neichuošími a nei
nižšími a ztracenymi.

Pýcha nikoy nemůže se přiblížiti tam, kbe ty kráčíš v šatě
pokorného mezi neichubšími a nejnižšími a ztracenymi.

Srbce mé nikby nemůže nalézti cesty tam, kbe ty obcuieš
s vyobcovanci mezi neichuošími a neinižšími a ztracenymi.

19.

NEMLUVÍŠ-Ll, naplníln srbce své mlčenim a bubu to snášeti
Bubu tichy a buou čekati iako noc ve svém hvězoném bělení,
kbyž s trpělivostí nízko sklání hlavu svou

]itro přiioe iistě, temnota zmizí a hlas tvůi, prorážeie oblohu
skane zlatymi prouby.

Pak slova tvá vzlétnou zpěvem z kažoého z mých ptačích
hnízb a písně tvé vyrazi ve květy ve všech mych háiích.

41.

SEDÍM v trávě a zírám na oblohu a sním o náhlém iasu pří
chobu tvého — všecka světla hoří, zlaté korouhve vlaií nao vo
zem tvym a oni stojí na okraii cesty užaslí. koyž vibí tebe se
stupovati s trůnu, abys mne pozbvihl z prachu a posabil po
boku svém, tu otrhanou, žebravou bívku, bázní a pychou se
chvěiící iako svlačec v letním vánku.

%“
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„Bahno.“ Occasione »Šlehý a né
hyc.

Fl! Slříká to a maže a lepl, a kam
dopadne kus na bělostnou tógu, tam
zanechá iiž důkladnou stopu! To má
být krásná literatura? Pamllet, trhavý
epigram, rvavý posměšek, rouhavé
převráceniný, potměšilé interpelace 7-
nu bláto, hotové bláto!

Nu ovšem bláto, a třebas i bahno.
Proti blátu bláto -—tak zni ieden va
rlant devlse. Ono ie totiž na světě
bláto dvoií: iedno zúrodňuie břehv
nllske, aby vybalý lioinosl pšenice
pro stůl i oltář a iiné pustošl lu
činy, že : kyselé a plané pice iellch
bostane bolenl l hovádko. ]edno lepí
cihlu k cihle, aby vzeplala se do výše
stavba pob rukama ublácených zed
nlků —-a na jiném uklouzne iak na
mýdle noha k pábu tlm mrzulělšlmu,
čím více sl darmošlap vyšel vylintčný.

Neni bláto iak bláto, on už i ve
složení ie rozbil. ]e iedno bahničko,
složení úplně modernlho, usedllvka
splašků neičerstvěišiho bneška, libo-li
lakový Botič. Neni ho mnoho, ale vy
dál Mohlo by se říci: úsporný. Stačí
přičlchnout z daleka - což teprv ko
mu popřáno ponořit se do něho až
po braou!

A ie bahnlsko iiné, úplně nemoder
nl. přežitek dávno odumřelých vege
tací ve slatlnách. le ! bahno sopečné,
2 úplně nekulturnich, ale vřelých do

sud proievů matky země. Vskutku
nemoderní — ale moderni lékaři ie
applikuii mooerním nemocným v Pi
štanech i Marianských Lázních. ]edni
se iím brobí, iini se museil celí pěkně
nechat oplácat — dle toho, iaký kdo
mrzáček, revma-Ii ho mučí následkem
zachlazenl, aneb snad i z přiliš krme
ného bříška mrtvá vlna sádla hrozí
zavalit srdce . . . .

Tak vida! Proč pak by literatura
neměla napodobil přirobu? Botič
nelmoberněišich splašků a smrabů ge
nerální korýlo uplatňoval se už ko
lik let. Proč nevýrýl i trochu toho
bahna, v němž téměř až k nepoznani
rozpadla, ale blahodárnou silu bosud
ievlcl, lli vegetace staré křeslanské
kultury, a vzpouzeiicimu se, nebezi
pečně nemocnému paclentu appllko.
vat, aby ztučnelé a sesláble' srdce do
stalo zas zdravý tep? Proč nezachýtit
trochu toho bahna sopečného, které
přece tu onde musí ještě vvvřít bouř
nou revoltou ze žhouclch a nezodpo
vědných hlubin srdce lidstva, neni-li
totiž iešlě to lidstvo úplnou mrtvolou !
Proč nezachvtlt a nekurýrovat ilm ne
dužlvé úbý lidských spolubratřl, iež
nesprávné vebeni života neb povážli
vé zachlazenl : nedostatku lásky o
hrožuie a ochromute?

Ano, lest i bahno léčivé. Komu nic
nechybi, může nad ním pokrčit nosem
a z daleka se mu vyhnout. Ale kolik
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iest iich v dnešní mrzácké době trvale
zdravých iako křen?

Není tedy bláto iako bláto. Záleží
iiž na ieho složení. A kdyby konečně
bylo i z iedné kaluže, záleží ieště l
na ieho upotřebení. Totěž třebas bláto
— miliardy komárů a mušek se v
něm líhnou —- ale neviděli iste, iak
někdy miloučká Vlaštovička z téhož
bláta ulepí si hnízdečko až radost,
aby odtub od rána až do večera ne
unavně pobníkala výpaby, které zhou
bu šíří v toho hmyzu heinech?

Ten, iehož neisvětěiší iméno uváděli
nechci v tomto sousedství, »plivnuv
na zem a udělav ze sliny bláto, po
mazal (slepému) blátem oči . . .

Byl to tentýž palestinský prach, ienž
ilnby není očím právě zdravý; roz—
mělněn a aplikován mocí vycházeiící
z úst Přikazatele, otvírá slepému zrak.

Není-liž až do dnes možno slepým
a zaslepeným dát takovou náplast ,_
prach zhoubné ulice, promísený mocí
a duchem, vycházeiícím z těchže Úst?
— Bláto? Nevyléčí ovšem samo o
sobě, ale vyléčí toho, ienž obchází
od této podivné procedury, aby omyl
se v rybníku Síloe, |. |. Poslaný.

9. Odvalil.
(Pozn. rebakce: 0 knize »Šlehy a

něhyc iakožto bile vydavatele této re
vue šířlt se nemůžeme. Podotýkáme
ten, že le nezbytná pro každého, kdo
chce poznat život a snahy K. D. Lu
tlnova z pramene authentlckěho. Ro
zesílá »Evac v Olomouci za l'BOK)

Odkaz protessora ]ana ]ežka.
Byli Isme již z mnoha stran dotazování
po bližších podrobnostech závěti ze
snulého spisovatele ]ana ]ežka, pokud
se týkaií jeho velkolepého odkazu na
zřízení duchovní české akademie. Ze
iména isou to laičtí spisovatelé kato
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ličtí, kteří si činí iakěsi naděie na
podpory, nutné k nákladněiším literár
ním prácem. Abychom mohli všem
pánům botazovateíům pravdivě zprávy
podali a marně naděie raděii zavčas
rozptýlítí, otlskuieme zde opls authen
tického znění příslušné části závěti
]ežkovy:

»Nazřízení dud'tovní české akademie
při české Akademii věd odkázal isem,
co isem bud sám nastřádal nebo od
iiných spolubratří za 301etpříležitostně
vyprosil, itstlnu 100.000 K. Duchovni
českou akademii bude řídili sbor de
vítí českých kněží spl50vatelů, kteří
za vrchního dozoru k. a. konststoře
pražské bubou tu iistinu svěbomitě
spravovali a dobré české knihy vydané
od českých kněží katolických obmě
nami z ročních úroků ilstiny vyzname—
návatí. ]edna odměna za vyšlou dobrou
knlhu českou nesmínlkdy přesahovati
výši 600 K, zpravidla buď 500 K, aby
rok co rok hodně odměn mohlo býti
uděleno a tak mezi duchovenstvem
ruch spisovatelský se podporoval. 0
odměnách rozhodule většína hlasů
sboru katollckých českých kněží spl
sovatelů. Kdo není čes. katolickým
knězem a spolu osvědčeným spiso
vatelem. nemůže býti členem rozhod
čího sboru výše zmíněného. A člen
rozhobčího sboru smí v desítlletí ob
bržetlpouze icdnou odměnu za vyůanou
knlhu. Spisovatel musí za odměnu
pobatí žádost odůvobněnou (bez kolku).
Mlmo odměňování knlh bude míti sbor
devítl českých kněží spisovatelů na
péči zasloužilým katolickým českým
kněžimsplsovateíům bubovatl pomníky
nebo zasazovatl pamětní desky nebo
vydávali ielích životopisy (iako letáky)
s podoblznou, po případě výbor : ieiich
spisů, což sianíž se vždy neiděíe v roce,
koy zemřelí. Místo odměn může sbor



vydávali dobré spisy české a na knize
bud' poznamenáno, že pomocí nebo
nákladem duchovní české akademie
(]. ]ežek) vydáno. První Sbor devíti
českých kněží spisovatelů ustanoví k.
a. konsistoř v Praze, načež po ůmrtí
nebo vystoupení člena ze sboru, bude
se sbor sám doplňovali kooptací. Ve
sboru má zasedali: ieden kanovník
spisovatel ob sv. Víta, ieden pražský
íarář spisovatel český, třl čeští kale—
cheti středoškolští spisovatelé, ieden
venkovský íarář spisovatel. ieden ka
techeta spisovatel ze školy měšťanské
v Praze. podobný ieden z venkova,
konečněieben pražský nebo venkovský
kaplan spisovatelPode iménempražský
rozumí se z policeinlho obvoou praž
ského neboli 2 budoucí velké Prahy.

Sbor devíti českých kněží spisovatelů
měl péči l o vydání spisů zemřelých
kněží, po přlpadě o ieiich uschování.
dokud by se nenašel nakladatel.

Sbor zvolí ze sebe předsedu, místo
předsedu, pokladníka, iebnalele, zapl
sovalele, dva referenty do novln a bva
revisory účtů. iež po uplynulém roce
solárnlm předloží se k. a. konslslořl
ku schválení.

Sbor bevlli seide se za rok člyřlkrát
vždy prvni pondělí počátkem každého
čtvrtletí, což vždy při první schůzi
roční ustanoví se předem. Schůze se
mohou konali buď v křest. Akademii
nebo po případě ve íarní kanceláři
nebo v budově školní.:

Nadace Karlachova. Proíesorský
sbor české theologlcké íakully v Praze
vyplsuie soutěž na požitky z nadání
probošta Karlacha při téže takultě
zřízeného na rok 1914 až 1915 0 the.
matu : křesťanské soclologle : 0 lřldnídi
protlvách dneška a prostředcích ieiich
nápravy. Soutěže mohou se sůčastnltl
všlchnl čeští kněží. Práce neiméně o

čtyřech nebo pětl tiskových arších
rozsahu maií zadány býti neide'le do
30. června 1915 děkanství theologické
íakully.

„Drobná“ práce Ilterární. Zaií
mavým zievem v naší čtenářské spo
lečnosti iest podceňování drobné
práce literární v každém ohledu. —
Veřeinost dosud iest zvyklá kochati
se velkými díly, souvislými celky uza
vřeného obsahu velkolepých románů
a rozsáhlých prací veršem psaných.

Zvlášť při verších tato nemoc iest
patrna. Výbory básní, díla psaná v
kratších básních, ano anthologie byť
i výborných básníků se nečlou, nebo
alespoň velmi povrchně, a básník ta
kový iest ničím a nikdo neuváží, že
pestrá směs básní iest pestrou směsí
íormy a myšlenek, čili dle malých
básní neilépe možno poznali vnitřní
hodnotu autora.

Tolo lehké snižování pravé ceny
básnické iest zakořeněným zlem, které
nese iíž trpké ovoce. lgnorance ze
strany čtenářstva má nemalý vliv na
skladatele, Ieilchž drobná práce poií
inána iest nlkollv tako snaha: v
několika rysech zachylnouli umělecky
pravý tón života, ——nýbrž spíše iako
pokusy o íormu a věc.

A nepochopení takové záhy usmr
cuie tak mnohý žlvot v ocelových pé
rech a naděil ve vítězství uveoené
snahy; a výsledek pak iest samozřei
mý: Drobná práce iest pokusem o
íormu a věc básnlckých žáků a nedo
uků!

Větší autority básnické opouštěil
toto pole, a tím odstraněna iakási des
iníekce, a nákaza šíří se všesměrně
a bez překážek. Dere se mocně i 00
poesie duchovní a proto úplně chápu
výkřik P. V. Bělohlávka v 5. čísle
»Archy- t. r. — »Žádný katolický bás
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ník a žádný katolický církevní skla
datel bez nově složené české duchov
ní písnělc —

Ano, v duchovní poesii iest široké
pole působnosti kat. literátů, nebot
iest iiž na čase zastaviti šířící se ra
kovinu. Každý vědomý katol. básník
musí doznati, že vrchol ieho činnosti
iest v poesii duchovní, a zásaba ieho:
dáti libu umění -—iest v tomto oboru
právě neiplatněiší! Vždyt kde může se
básník neivíce přiblížíti k lidu jako v
písni duchovní. Čas volá, proto ne
váhat!

Na příkladě, který mám právě při
ruce, ukáži cenu dnešní písně duchov
ní. (Píseň byla vybána při svěcení
kaple P. M. 2. srpna 1914 v Líšni.)
Autor neznámý.
Wario, Wario, mailo Šoží milostná!
]. Maria, Maria, Matko Boží milostná,

liako slunce na nebi,
dítky tvé tě velebil

Maria, Maria, luno iasná, stříbrná,
isvlt tvé těchy, pomoci,
mírniž bol náš za noci.l

Maria, Maria, hvězdo spasná, zářivá,
lsvit nám žltl na dráhu,
veď nás zorou ku blahu.|

Marta, Maria, lilie ty bělostná,
lvonný květ nevinnosti,
obrazem ie tvé cnosti.l

. Maria, Maria, růže vonná, líbezná,
lz Nazaretu svěží snět,
ovinuie širý svět.l

Maria, Maria, studně čistá, chiadivá,
[duše plníš milostí,
svatým klidem radosti.l

Maria, Maria, patrno štíhlá, ztepllá,
lve tvém stínu všaký ret,
o lásce tvé bude pět.)

. Maria, Maria, královno tý nebeská,
lu Syna isi ochotnou,
mocnou naší záštitou.l

9. Maria, Maria, Mátí naše bolestná,
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liak se ret tvůi bolem chvěl,
na kříži když Sýn tvůi pněl.l

|O. Maria, Maria, pomocnice laskavá,
[budiž matkou v žití nám,
ved' nás k raiským končinám.

Nevím, stoií-li píseň za kritiku. Ten
rythmus! (4,)_ kulhavý rým (B.) a ty
věčně staré, již na všech spráchnivě
lých klavesách obehrané tígury, my
šlenka :? — to všechno prý se hodí
k moderní písni Duchovní!

Díky Bohu, že ienom »prý-l Snad
kdyby školák opsal z Bečákova a z
iiných starých kyncionálů, : různých
písniček verše, sestavil by také tako
vou, možná, že i lepší!

A nyní uvažme: »básníkc se nepo
depsal. Není to vítanou příležitosti ne
příteli-kritikovi plivnouti po poctivých
snahách katol. literatury? Vžbýt není
možno si myslití širokou vzdálenost
mezi básní mariánskou a kat. poesiil
—-a přece nemusí býti autor takové

pisně naším stoupencem. Nechci se
zadívati do buše tohoto anonyma, ale
pochybuji, že by řinula tato píseň ze
srdce. Vždyt píseň mariánská —-zá
chvěv srbce, ta v duši vznešená hudba
andělská musi rozechviti ilž při pou
hém čtení naše srdce.

Než neodsuzuii botyčného »básnika
a nemohu itnak, než iemu poděkovat.
Upozornilt naše literáty na široké me
zery české katol. poesie. Volá nás sice
do drobné, ale nutné práce literární.
Nemůžeme a nesmíme se spokoiiti s
bosavabním stavem duchovní písně a
poesie. Doba pokračuie, lid a umění
s ní, a ti žádaii po nás velkých činů.
Katolická poesie musí vzkřísiti tytéž
šperky, kterými se honoslla před sto
letími a česká poesie českému, pro
umění zrozenému lidu vybrousí dra
hokamy poesie duchovní neicenněiší.

Našemu lidu deime do rukou umě



lecký kancionál! Neivyššího uctíveime
uměním!

Dlabe-li české díáto ]emu umělecké
sochy a oltáře, maluie-íi český štětec
úchvatné obrazy, pěie-li česká lýra
hymny andělské, — musí česká poe
sie vydechnouti vůní ód ceny neivětší
a zvlášť uvíti věnec granátů, démantů,
lilií na čelo Mariino!

Proto zpět k drobné umělecké práci
literární. Dosavadní duchovní poesie
čeká na svoii obrobu v umění!

Umělecký kancionál bude neivětším
pomníkem, neirázovitěiším obrazem,
neimohutněiším hymnem české, kato
lické poesie! . cPa'le/c.

Za sebm let. »lnter arma silent
Musae.: Toto všeobecně platné přísloví
neplatí za nyněiší světové války: za
sedm roků bude tomu 6oolet, co zemřel
Dante; už nyní konaií se přípravy
k oslavě tohoto data.

První, která začala, iest Italie iakž
iínaizř V ltalil všechny strany hlásí
se k Danteovi.

Městská inteligence oslaví Danlea,
ienž městům své doby sváriivýín a
nesvorným tolik ostrých výtek učinil.
Dantea oslavuie církev italská a Vatikán
přes to,že Dante tepal nekázeň a ne
pořádky církve středověké a proti
nehodným papežůín své doby užil
velice příkrých slov. Dantea oslavuii
italští národové, vztahulíce, ač neprá
vem, Danteovo nadšení pro světo

siednocenou říši. A tak se stalo, že
poeta a zápasník pro ideály politické
a náboženské, který za žíva byl sám
pro sebe, nyní všemi stranami iest
oslavován.

První, kteří s oslavou Danteovou
na veřeinost se bostaviií. byli italští
katolíci. V Ravenně vyšly už třlsešíty
sbírky: »Bolietino del Comitato catio

lico per l'omaggio a Dante Alighieri:
s mottem : >Onorate l'altissimo Poěta.:
]est to časopis, který přináší Dante
ovské literární příspěvky od různých
učenců, * L * ' '

V Raveně, kde poslední dobou anar
chisté vzbouřili se proti králi a vlábě
a nezastavili vztek svůi ani před sta
robylými slohovými chrámy, utvořil
se 14. září roku l9t3 první komitét
katolický k oslavě šestistého výročí
Danteovy smrti. V čele výkonného
výboru iest arcibiskup ravenský Msgre
Pasquale Morganti. V čestném komí
tétu zasedá deset karbinálů, dva arci
biskupové, biskup, šest řádových ge
nerálů, tři předsedové velkých kato
lických organisací a členové městských
rad všech větších italských měst.

Komíté toto příialo s velkou radostí
zprávu, že Pius X. dílo ieho schválil:
»Povzbnznii a žehnám zpusobu, iak
Msgre Morganti chce oslavili výročí
smrti božského básníka,- čteme v listu
papežově. Také zármutek prodělalo
komité, ielikož zemřel mu člen zviáší
vynikající: kardinál Rampolla. A iak
chtěii italští katolíci oslavili Danica ?

Maií na to celý program hotový.
Předně chtěii znovuzříditl starobylý
františkánský kostelík v Ravenně, v
němž Dante ve svém exilu tolikrát se
byl vroucně moblil. Potom chtěii co
neivice rozšířili »Bolletino- a ieho
články a illustrace, potom chtěií konati
přebnášky o Danteovi a recitovatl
úryvky ieho básní.

»Bolletino- v původních článcích i
v překlabech probírá ohromnou dan
teovskou látku: iaký byl vllv Danteův
na umění renaisanční, také měl tílo
sotické a theologlcké zásady, co z něho
kořistí historie, iazykozpyt, literatura:
božská komečie Danteho iest tu hlavní
předlohou.

. . a .
|| EIIIYIIII
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Neinověiší číslo »Bolletinac vypisuie
tuto literární cenu: v]aký byl Dante
iako filosof abohoslovec a ze kterých
pramenů čerpal.c

Rozluštění této těžké ceny iest sta
noveno do 31. ledna 1920. a přiiímá
ie sekretář vlašské společnosti pro
studia filosofická a psychologická v
Miláně. 0 cenu mohou se ucházeti
banteovští odborníci všech národů a
může býti sepsána kteroukoli řečí
evropskou — celá evropa čte Danteho,
bud v překladě, bud v originále. 5000
lir iest vypsáno za neilepšl práci.

»Přidám 1000lir ze svého; prohlá
sil kardinál di Paola Cassetta. Popud
k vypsání ceny vyšel od universitního
professora, učeného františkánského
kněze P. Agostina Gemelliho.

A co iiní národové?
Pokud víme, založila se v Němcích

»Nová německá Danteovská společ
nost,- v Čechách máme Vrchlického
překlač Danteovy Božské komedie,
čeští kněží, v ltalli studovavší, přivezli
si domů svého Danteho a znám ieb
noho z nich v Praze, který Dantea
cltuie nazpamět v originálu, na Mo
ravě katoličtl literáti už zaznamenali
ieho šestistolete' výročí, docela leden
z nich učinil návrh na založení Dan
tea v Praze, iež by slučovalo všechnu
naši katolickou společnost, lell umě
lecké, vědecké l poetické i sociální
snahy . . .

A tak slyšíme třesk pušek a hřmění
děl a válečný ryk, ale do toho hluku
iako zvonění velkým zvonem zapadá
Dante Alighieri. Do sedmi let, dou
fáme, lltlce válečná se usadí, potom
vstoupí na svůi trůn nesmrtelný tvůrce
božské komedie a kolem něho seřadí
se národové, palmy mírové maiíce v
rukách.

v »Čechuc as. a. 14.
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0 Dnešní poesii slovenské rc
feruie v Nár. Listech Fr. Votruba. Za
vlastního básníka dnešního Slovenska
pokládá ivana g(rasko (vl. iménem ]an
Botto): Vydal v Turč. Sv. Martině 1909:
Nox et solitudo, 1912 Verše. — Va
ianský se vyslovil o ieho moderní
poesii, že rnieie nadýchaná tatranským
vetromc.Botto studoval technikuv Praze
a bekadentní naše básníky veble Hvie
zboslava. Už ob dvou let se odmlčel.
— Vladimír 9203;ie v začátcích ohlasem
Kraska, )esenske'ho, Galla a madar
ského lyrika Adyho. Katol. kaplan
lgnác Grebáč Orlov vydal 1914 v Mar
tině »Piesne a bumkyc. Výběr není
dosti přísný, ale zamlouvaií se prosté,
upřímným citem prozářené písně a řada
iednotllvosti nutí přiznali, že hlásí se
tu opravdu talent. Mimo to zasluhuie
být imenován liptovský rodák ev. farář
Martin Rázus. Slovenskou poesii ohro
žuie vpád maďarismu do slovenského
iazyka. Intelligence myslí maďarsky —
ztrácí ryzost mluvy.

]ak oe maluje kostel? Malbako
stela není vždy okrasou kostela. Ně
který kostel ie neikrásněišl, když ie
čistě — vybílen. Některému svěbčí
vkusné tónování, některému polychro—
mle. Barevná okna iiž mnohý jasný
kostel zkazila. Chceme-li malovat
kostel, poraďme se napřeč s osvěd
čeným umělcem nebo znalcem, se zá
stupcem ústřední komise pro zachování
památek, aby malba byla slohová.
Chceme-li do kostela pořídit obraz
nebo iiný předmět, dbeime rovněž
hořeiší rady. Pozlacovač nebo malíř
řemeslník nemůže nám býti autoritou,
byt měl sebe více pochvalných uznání
od — neodborníků a neznalců. ]eden
vídeňský malíř uveřeiňuie inseráty,
v nichž nabízi řemeslně obrazy na
plátně k přllepení na zdi chrámové



od 40 K výše! Po slohu chrámu se
netáže. Je to zřeiméšarlatánství, které
do chrámu nemá býti připouštěno.
Kdo potřebuie rady, nechť se obrátí
na Literární a uměleckou družinu
v Olomouci.

Válka a literatura. »inter arma
siient íTlusae.< Knihkupci propouštělí
svůi personál a prodávaií ien mapy a
noviny, tiskaři rovněž. Spisovatelé trpí
světovou krlsí, zvláště ti, kteří isou
na péro odkázáni. Ale to iest len pře
chodné. Válka bude mít, doufáme,
i na literaturu a umění viiv obrodný,
přinese hoinost podnětů a myšlenek
a vyrostou životná díla. Literatura
vskřísí se ze zpianění a zbahnění, do
něhož zapadla s naší miserií politickou.
Veliké činy bubí velké myšlenky.

Záchranu německého Židovstva
vidí rabín Dr. Arthur Kahn z Berlína
Charlottenburgu v návratu k -ro|
nictvi. Založil k tomu zvláštní spolek.
Aie nebaří se mu: Kdežto -Zentra|
vereln deutscher Staatsbiirger iůbischen
Glaubens-, který chce Židům pomoci
k důsioinickým epaulettám, k státnímu
sekretářství, k ministerstvům a univer
sitám, má 35.000 členů s ročním přílmem
150.000 marek a včas voleb | více, má
nVerein zur Fórderung der Boden
kultur bei den deutschen ]uben- 1600
členů s ročním příimem 6000 marek.
Židy to netáhnek hroudě. ale k mam
monismu a světové nadvládě. Leč toho
cíle asi nedoldou. poněvadž isou ko
Ioasem na hliněných nohou, národ
degenerovaný.

Rozklad německého žldovstva
probírá gfans $a“ !; .gťochlandu' č.
tt. Dokazule statisticky, že žldovstvo
se přestává rozmnožovat a degenerule.
Zavábí systém dvou neb iednoho dí

těte, hlavní ideál iest mu kapitál, proto
se židé pozdě žení a plodí málo dětí.
Alkoholismus vniká do židovstva po
zvolna, za to ie decimuie cukrovka
(diabetes), která iest nemocí lidí buině
žiiících a mnoho se rozčilullcích. V
Prusku trpí cukrovkou 7krát více židů
než ilných občanů, v Nov. Yorku dva
krát více. Dále řádí mezi žiby nemo
ci: Kornatění tepen, křečové a zlaté
žíly (haemorholdy), haemophllle a dys
pepsie, špatné trávení, což souvisí
s obchodním chvatem. Často vyskytulí
se i slepota a daltonlsmus, což obvá
či se od sňatků mezi příbuznými. Velmi
časté isou poruchy soustavy nervově.
Neurasthenie a hysterie vyskytuie se
u mnohých mužů. Slabomyslných maií
žlbé i třikrát více než křesťané. Též
choromyslných maií více. 5 mizící ná
boženskostí obievuie se u židů hoině
syíliis, paralysa, samovražba. Židů test
v Německu 600.000 a ielikož kapitá
lem a tiskem vykonávaií veliky' vliv
na nárob, iest vIlv degenerovaného
židovstva zhoubný. Autor pravi: Otáz
ka židovská iest otázkou sociální
vůbec.: '.

Válku vypověbělo Rakousko Srb
sku 28. července l9i4, měsíc po za
vražděni následníka trůnu Františka
Ferbinanda a ieho choti. Ze zápletky
té vzplanula válka evropská, ba svě
tová. Němci dobývali Paříže a Rusové
Lvova. Bůh chraň císaře a vlast!

]. K. Šlelhar, iehož románová
práce »Kuře melancholik: v letech
devadesátých budila velký záiem v
kruzích České Moderny, drobno
hledný pSycholog ponurého chorob
ného zabarvení, zemřel Dne 4. září
1914 na Král. Vinohradech.

221



BENEDIKT XV.

Dne 20. srpna 1914 zesnul v Pánu Pius x. ]eho pontifikát byl
sice v ohlebu politickém (hlavně asi působením státního sekre
táře Merrý be Vala) protichůbný činnosti Lva Xlll. (Neústupnost
vůči Francii, obklon ob slovanského Ruska), ale v ohlebu ná
boženském pokračovalv bíle Lvově: Přísné konstituce proti tisku,
bezohlebné potírání moberních blubů, poopora biblických stubií
a očista církevní hubbý, kult filosofie perennis a Eucharistie.
Cobifikace církevního práva začata ohromuiícím převratem (sesa
zování farářů na přání i nehobných farníků). Osobně býl Pius
bobrý a zbožný člověk, ienž měl úmýslý nejlepší. Have, Anima Pia!

V konklave Dne 3. září 1914 zvolen velkou většinou kompro
misní kanbibát, na kterého se nemyslelo: Bolognský arcibiskup
]akub bella Chiesa, ienž přiial iméno BENEDlKTA XV. ]est
obchovancem a stoupencem Lva XIII. a karb. Rampollv, šlechtic,
znalý literatury, hubbý, přítel tisku, biplomat, nakloněný prý
Francii a Slovanům. Státním sekretářem imenoval karbinála Ferratu.

Lev Xlll. býl přebpověběn iako Lumen be coelo, Pius X. iako
Ignis arbens, Beneoikt XV. iako Religio oepopulata po níž má
přiiít Fibes intrepiba.

A skutečně nový papež zaseóá na stolec sv. Petra v bobě
zpustošeného náboženství, kbý nárobové evropští isou ien ble
iména křestanskými, kbý Evropa ie mořem barbarství, vražbý,
požárů, loupeže a zrabý.

éž nový Svatý Otec na konci svého pontifikátu může se
rabovat, že ieho součinnosti zavlábla ve shnilé Evropě: Víra
neboiácná!

]ako první čin očekává se ob Benebikta XV. appel k vlábám
evropským, aby v záimu humanit zastavily válčení

DOMlNUS UlVlFlCET ET BEN DlCAT BENEDlCTUM!
OMNES GENTES AUDIANT UOCEM EIUS, VOCEM VERI
TATlS ET PACIS CHRISTI! AMEN.

*
Tiskem Václava Horáka v Prostěiově. — Za redakci odpovídá Vllém Vvsloužil.



PAPEŽ BENEDIKT xv.
VŠEM KATOLÍKÚM NA SVĚTĚ.

]akmile isme ustanoveni byli na stolici svatého Petra, ačkoliv
iasně včbomi isouce, iak nerovní isme s takový úkol, sklonili
isme se hluboce přeo taiemným úrabkem Boha Prozřetelného,
ienž nízkost Naší osoby k takové výsosti hobnosti povznesl.
Kbýž pak přes to, že neisme vyzbroieni přiměřeně slavnými zá
sluhami, přece vibíte Nás uiímati se s bůvěrou správý neivvššího
Pontiíikátu, chopili jsme se ho ienoni v bůvěře v Boží bobrotivost,
nepochybuiíce, že nám ubělí potřebné síly a pomoci, jenž vložil
na nás neitěžší břemeno oilstoinosti.

Sotva že isme 5 tohoto apoštolského vrcholu rozhlébli se
po veškeréni stáóci Páně, Naší péči svěřeném, ihneb uchvátilo
nás hrůzou a bolern nevýslovitelným ohromné bivablo celé této
války, kóýž isme spatřili tak velikou část Evropý, spustošenou
ohněm a mečem, zbrocenou krví křestanů. Uklábát nám Pastýř
Dobrý, ]ežíš Kristus, na jehož místě Církev říoíme, abýchom
veškerý ieho beránký a ovce, co iich iest, srbečnou otcovskou
láskou obiímali.

Poněvabž pak poble příklabu Páně musíme býti a také isme
hotovi, za ieiich spásu i život báti, rozhooli isme se, pokub bu
beme moci, všechno možné pooniknouti, co bý konec této po
hromý urýchlilo.

Zatím však — bříve nežli poble zvýku a obýčeie římských pa
pežů po nastoupení na Apoštolský stolec na veškeré biskupý
okružníkem se obrátíme — nemůžeme než přejali poslební slovo
umírajícího našeho svatého a nesmrtelné památký hobného přeb
chůbce PIA x., které mu, iakmile tato válka zaburácela, takřka
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vynutila apoštolská péče a láska k pokolení libskému. A proto
zatím, co Sami, očí a rukou k nebi pozbvihuiíce, bubeme Boha
prositi, vyzýváme a zapřísaháme všechny syny Církve svaté,
přebevšim pak posvěcené, tak, jako ie přehorlivě vyzval přeb
chůbce Náš, aby pokračovali, naléhali, závobili soukromí pokor
nou moblitbou a veřeinými častými pobožnostmi, aby Soubce a
Vlábce všehqmira, Bůh, pamětliv milosrbenství svého, obložit tu
METLU HNEVU, kterou trestá hříchy nárobů.

Připruž se ku společným prosbám našim a pooporui ie PANNA
BOZl RODI KA, ieiížto blahoslavené narození, které bnes
slavíme, zazářílo strábaiicímu libstvu iako zoře míru, nebot měla
porobiti Toho, v němž Otec věčný chtěl smířili všechno, \) POKOJ
UVODE SKRZE KREV KŘÍZE ]EHO | CO NA ZEMl,l CO NA
NEBl ]EST. (Kolos. 1, 20.)

Těch pak, kbož řibí osuoy nárobů, prosíme úsilně a zapřísá
háme ie, aby už poiali úmysl upustiti ob svých neshob veškerých
ku blahu společnosti lióské; nechat uváží, že iiž příliš běó a
zármutků provází tento život smrtelný a že netřeba činiti ho
mnohem běoněiším a truóněiším; bosti iim bubiž už rozvalin
způsobených, bosti libské krve prolité!

Nech si teby pospíší porabit se o míru a pobat si pravice!
Tak zaiisté kažbý sobě i svému libu přeslavn0u ob Boha získá
obměnu a neskonale zaslouží se o občanskou společnost. Nám
pak, kteří hneo na počátku apoštolského úřabu svého z tohoto
světového zmatku neobyčeiné obtíže trpíme, věztež, že se ne
smírně zavběčí.

Dáno ve Vatikáně one 8. září na slavnost Narození Panny
Marie roku 1914. BENEDIKTUS p_ |)_ XV



PROROCTVÍ sv. FRANTIŠKA SERAFIN
SKEHO : ŽE BUDEv CíRKVl VELKÝROZKOLA SOUŽENÍ.

Krátce přeb smrtí svolal bratry a o buboucích souženích napo
mínal, řka:

Mužně iebneite, bratři, buóte silni a spoléheite na Hospobina:
Kvapem blíží se boby velkého soužení a útrapy, v nichžto

časně i buchovně rozvooní se zmatky a rozpory, láska mnohých
ochlábne a překypí nepravost zlých.

Moc buchů zlých rozpoutána buóe více než iinby, a neposkvr
něná čistota náboženství našeho a iiných b be znetvořena tak,
že pravého Neivyššího Velekněze a Církve ímské velmi málo
Křestanů pravým srbcem a láskou bokonalou poslouchati bube.

Někbo nezákonně zvolený, v průběhu onoho soužení Pa
pežství bosáhne a mnohým prohnaností svého blubu smrt chy
stali bube.

Tehby rozmnoží se pohoršení, rozbělí se naše náboženství
(religio, též řáb), mnozí z iiných též rozlomeni bubou, protože
nebubou blubu obporovati, nýbrž s nim souhlasili.

Bube mínění a rozkolu tolik a tak velkých v libu i mezi ře
holníky a klérem, tak že, kbyby poble slova Evangelia nebyly
ukráceni ónové ti, by možno bylo, v blub by uvebeni byli i vy
volení, kbyby vtom bouřném víru nesmírným milosrbenstvím
Božím řízeni nebyli.

Rehole a život náš tehby ob některých neiostřeii napabán
buóe. K tomu příibou pokušení nesmírná. Kóož tehby se osvěbčí,
bosáhnou koruny života.

Běba však těm, kbož spoléhaiíce iebině na naběii náboženství
(řábu) zvlažní, nebubou statečně čeliti pokušením, která ku zkoušce
vyvolených bopuštěna bubou.

Ti však, kbož Duchem vroucím z lásky a horlivosti pro pravbu
ku zbožnosti lnouti bubou, bubou iako neposlušní a rozkolní
pronáslebováni a křivby snášeti; nebot stihatelé ieiich, zlobnými
buchy zmítaní, bubou říkali, že jest velkou poslušností k Bohu,
libi tak morové zabíieti a se světa hubiti.

Bube však tehby souženým útočištěm Hospobin a zachrání ie,
poněvabž bouíali v něho.

A aby hlavě své se zpobobnili, bůvěřivě iebnati bubou a smrtí
život věčný vykupuiíce zvolí raběii Boha více poslouchati než
líbí a smrti ani bost málo nebubou se báti, nechtíce souhlasiti
s íalší a zrabou.

Pravba tehby ob některgch kazatelů zakrývána bube mlčením,ob iiných šlapána a zapí na hube.
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Svatost života ob svych hlasatelů posmívána bube, pročež ne
bůstoiného pastýře, ale záhubce pošle iim Pán ]ežíš Kristus.

Z latiny přel. K. D. L.
(Vyřlato ze spisu: Beati Patris Francisci Assisiatis opera omnia. Editio

novíssima, Curavit ]oh. ]os. von der Burg. Vicarius ecclesiae St. Martini Bon
nensis. Coloníae, Bonnae et Bruxellls. sumptibusl. M Heberle (H. Lempertz.)
MDCCCXLIX.Typis). s. Steven. — Pag. 210, Prophetia XlV.

Svatý František zemřel r. 1226. tedy před rozkolem a reformaci Husovou
a Lutherovou.)

FRANTIŠEKsrRižovsuÝ:

VVCHÁZE]ÍCÍMU SLUNCI.

Ohně hoří na obzoru,
velké ohně bokola,
slunce s mhiou ie v bávném sporu —
kbo as koho uoolá?

Na obzoru ohně hoří,
slunce zbvíhá perutě,
opřelo se o pohoří --—
»slunce, vyš! ]á zbravím tě! a

Na obzoru ohně hasnou —
k metám slunce neivyšším
zveoá zlatou hlavu krásnou
»slunce, výš! ]e nebe tvymic -—

Ohně zhasly na obzoru,
5 nebe slunce hlebí v zem:
Mlhy. nechte malych sporů,
k my'm se vzneste oblastem!

Mlhy vzhůru k nebi hlebly,
závratí se zachvěly,
propastem v klín buty sebly,
oči blaní zastřely —- —< —

,a?
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z KNIHY: vr: MLÝNÉ SVĚTA.

MINUL ČAS.

Kakoste krásný,
ienž oíváš se teskně z lučiný
svým okem hluboce moorým —
neboi se! ]á neutrhnu tebe!
Tv bobý bávno minulý,
kov v chtivosti Dětské
isem po kažbém kvítku u cesty sahal.

Tý kohoutku červený,
ienž v žitě zlatém hoříš,
ien plápolei a směi se,
iá ti neublížím!

Tý zvonku blankvtný,
jenž v úvoze tichém tichým stěstím zvoníš,
kloň hlavičku, kloň a o ráii zvoň
iá nebolknu se tebe'!

Tý boby už minulý,
kbý kažbý mě vábil kvél,
kbý smavý isem žábal ret
mně zaplatil svět už svoii baň.

Nech iiní mlabší kvílí sbírali
iá ibu už ien v obříkání
a v platonickém blahu,
iak slunce, iež s výše jen líbá.
Mně celé tvorstvo ie posvátným
iak kýtice na oltáři.



MODLITBA

v ČAS VÁLKY.

ó BOŽE M_OCNVHOSPODINE, V ]EHOŽ RUKOU
iest válka i mír, blaho i zničení naše, smilui se
nač nárobem, který utíká se k Tobě v úzkosti a
starosti své!

Víme, že pro hříchý a nepravosti naše popouštíš věci zlé na
svět, a těžce bopabá na nás trestající pravice Tvá.

Hospobine, Bože náš, pokořuieme se pob mocnou rukou Tvou.
Naše vina! Naše vina! Naše největší vina!
Tvá svatá vůle se staň jako v nebi tak i na zemi!
Tý, Bože, nechceš záhubu hříšníka, ale aby se obrátil a živ býl.
Tý bopouštíš, ale neopouštíš! Zbe, Pane, pal a řež, ien na

věčnosti nás ušetři. Otče, nemůže-li hořký tento kalich minouti
nás, Tvá vůle se staň!

Ale Tý, Pane, isi mocný, Dobrotivý a milosrbný!
Neoopouštěi pokušení těžšího, než iaké sneseme!
Tý můžeš obvrátiti všechno zlé ob nás! ]en pomoz nám, abý—

chom se polepšili a milosti Tvé hobni býli.
Slabý ie hl s nás hříšníků, nemůže boniknouti ke trůnu Svr

chovaného. Uv naši svatí patronové, přimlouveite se za nás
a za tý, za které prosíme!

Svatý ]iří, ienž isi přemohl braka strašného, přemáhei ne
přátele naše!

Svatý Cýrille a Metoběii, zachoveite běčictví své, nevběčné
bětí své!

Matičko Boží, která isi na sv. Hostýně porazila Tatarý, bei
zvítěziti ctitelům svým!

Neposkvrněná Paní lurbská, která uzbravuieš tisíce nemocných,
uzbrav ráný křestanů!

Svatý Antoníne, ienž isi mrtvé křísil, zachovei nás při životě!
Svatí tři mlábenci, kteří iste Boha chválili v peci ohnivé, vv

trhněte nás a naše milé z nebezpečí!
Svatí Anbělé Strážní, opatruite nás a naše bratrý.
Svatý Archanběle Michaeli, nebeský boiovníku, iež isi Lucifera

přemohl a shobil strůnu hvězbného, bei nám poznati sílu Boží!
Svatý Archanběle Rafaeli, nebeský lékaři, zahoi naši slepotu

a naše bolesti!
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Svatý Archanběle Gabrieli, nebeský hlasateli, ienž jsi v Nazaretě
zvěstoval spásu, přines nám blahou zvěst míru a pokoje!

(5 Hospobine, Bože, ]esu Kriste, ienž pravil ]si: Pokoj svůi
Dávám vám, pokoi svůi zanechává'm vám, bei, at hobni isme po
koie Tvého! Tvými cestami bubeme chobiti! Tvoie přikázání bu
beme zachovávali! Zhřešili jsme proti svaté Pravbě Tvé, za mob
lami falešnými jsme se sháněli: měi slitování s námi!

Vlej bucha pravé kaiicnosti bo srbce našeho, abýchom pocho
pili vinu svou.

]ežíši, kníže pokoie, osvět rozum a srčce řebitelů osubů našich,
abý nalezli cestu k pokoji! Urat nám pravou víru, lásku a načěii,
vrat nám ty, které miluieme! Zkrat bobu zkoušky naší :! uzavři
nás bo bezpečného chrámu Srbce Svého!

Svatý Václave patrone nároba našeho, neoei zahynouti nám
ni buboucím! Amen. K. D. L.

ŽALM.

Hospobin ie naše síla, Ai, on nebá zahýnouti
Hospobtn le naše stráž. těm, koož v něho Doufaií.

On ie králem širé země, Zarmouceným óává rabosl,
kralem hvězbných zástupů. zlé na Dobré obrací.

Sláva ]emu na výsostech,
sláva v světa končinách! L.

".
(_.'
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DR. ]os. A. OPLETAL: FILOSOFIE

LÉKAŘE v DEVÍTI KAPITOLÁCH.
Právě řetězy zákona příčinnosti isou tak pevné, jsou tak jisté,

isou tak logický spoiené, že iimi obepneme onu 'skleněnou
kouli< a spoiíme ii s Onou osobní Bytostí, která ie oné Tvůrcem
a Pánem a tak se nikoli ií iakožto průhlebnou bíváme, nýbrž ii
pronikneme, ne hlavou, ne mozkem, ne fosforescencí, ne rýhami
v mozku, nýbrž skutečně »vnitrným, buchovým okem“ t. i. rozu
mem, schopností to buchové buše. A to ie snabné, věru snaoné,
člověku ne všeonímu t. i. přebpoiatému, nýbrž schopnému, a tím
ie kažoý nepřebpoiatec! A schopnost ta souvisí s rozumem, ie
to rozum sám, nikoli 'sroce, t. i. ethický obsah člověka:; tento
ie až závěrem, až výslebkem proniknutí 'skleněné koule-, vý
slebkem názoru na svět. Pryč s citovým pouze náboženstvím,
prvč s přesvěbčením výhrabně a výlučně zbubovaným na citu!
Toto ie tak slaboučké, že ie i neislabší záchvěv proticitu zviklá,
prolomí, roztříští, iako opravbovou skleněnou kouli!

Ovšem, koe čisté srbce, tam i nepřebpoiatěiší rozum,a v tom
smyslu Dr. Mančelik má pravou-. Mobernímu světu schází čisté
srbce, proto tím více nepřeopoiatý rozum. proto tím více vzbaluie
se Boha pravého, tvoře si bůžký. ]en ie tu rozbil časový: staří
si bělali bůžkv ze hmotý, moberní, bý si iich nemusili bělati.
uctívaii zkrátka hmotu celou za boha!

lověk vnitrný, světec, člověk čistého sróce, poznává svět,
vniká za »skleněnou kouli., přemůže ii, poznává i Boha, Tvůrce,
nikoli v ak toho, iakého »vibít — světec Manbelik a bratři ieho
bucha. lověk vnitrný poznává, že ie iako svět, bílem Tvůrce,
»nevvchází ve vesmíru-, nýbrž v pokoře, iako pravé nic - bez
Boha a nesmrtelné buše, paóá na kolena v moblitbě atak ie ve
spoiení s Bohem, sám neisa Bohem . ..

Tot všem, komu neschází »orgán k Duchovému nazírání-, neien
srozumitelným, nýbrž bokonce samozřeimým! Komu snao schází
takový orgán, anebo kbo iei iebnostranou činností a přeosuokv
pokazil, zlámal anebo pokřivil, tomu se ieví »buchové nazírání!
trochu jinak, tomu je »všuoe přítomné vobstvo symbolem svě
tové buše.

To vobstvo moře, vobstvo stříbrných mraků, černých bouří,
třpýtných kaskao, svěžích voóotrýsků, bublavých potoků, hučících
toků, iinbe iako krůpěi na růžovém poupátku rosy, iako slza
v oku panenském ——znamení brzo žalu, brzo raoosti, v cévách
rostlin a zvířat proubící steině jako v nitru zemském. Všube
v tisící formách a tvarech zprostřebkuie život, iako ta — buše
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světa, která vlita ie ve všechny rostliny a stromy, oživuiíc ie,
táž buše působí ve hvězbách a prášku mořském, v kameni a
listě uvablém, ve vlnách a vichru hučivém, ve mraku i zrcaole
rybníka byolí.

»Co krouží ve hvězbách a valí se v moře vlnách, v blesku
svítí a ve hromu hřmí, co v neimenším prazvířátku se hýbe, co
v růži voní, a v ptáčeti zpívá, ve tváři koience se usmívá; ve
tvém mozku myslí, ve tvém srbcí cítí, ve tvém citu iásá a smutní
— všube ie to totéž, ie to iebno a kromě toho nic — ie to ona
všube přítomná, vše pronikaiící, vše oživující buše světa, nebo,
zní-li ti to známěii, ie to bůh. On, který ie zároveň sluncem,
měsícem a hvězbami, zemí a nebem, mraky a větrem, růží a člo—
věkem. On, který iebině a sám byl, ie a bube ob věků k věkům
— sám isa vžby nepochopitelným, nepřebstavitetným, nemyslitel
ným, ien v bezčetných zieveních poznatelný a cititelný.:

Tak mluví nesrozumitelně a svůbně přívrženec monisrnu theo
sotického. ]aká nestvůra hrozná to musí býti ta —světová buše
„_ opravbu 'nepochopitelná, nepřebstavitelná, nemyslitelnát —
monstrum neexistuiící, hříčka rozžhavené hlavy theosofickou ho
rečkou,—titěrnost monistického, nemocného »buchového nazíránít
-—Vpro zbravý rozum libský ——nic!

Zábná »světová bušec, nýbrž všemohoucí, všube přítomný,
vševěóoucl, osobní Bůh, který všecko říbí a spravnie, iehož Bož
ské Uuli a Prozřetelnosti vše pobřízeno ie, ienž mocným poky—
nem vůle bal bytí, bal život vesmíru, bal rozum, bal milost člo
věku, k lióskému blahu a ke své velebě . . .. Nebe tvář i země
krása, velebnost ]eho hlásaií . . . .

Celý Vesmír ie velik obrovský zvon, milliony a milliony ú
bory stvořených bytostY ob zrnéčka pískového až k těm nebe
tyčným velikánům s hlavou sněhovou, ob mikroskopické buňk
živoucí až po korunu tvorstva - člověka, ob velikých zvonu
chrámu svatopetrského v Římě až po zvonek ——umíraček ve
venkovské kapličce, hlásá moc a velebu našeho nebeského Otce.
Kbyž srbce naše, štěstím roziásané, ie ohlušeno, kbyž ie toho
světa travou tak zarostlé, že se busí a zbusí kažbý květ, ienž
nepřináší ovoce smyslného -—pak rozumíme, že v srbce to ne
pronikne zvuk onoho zvonu!

Kbyž však černé mraky bolu rozpialy sítě a zaialy srbce, žalem
zlomené kam zbývá se mu obrátiti, nechce- li pabnouti v pro
past černého zoufalství, než nastaviti pozorné ucho ke hlasu:
n]á jsem vzkříšení a život!: . .. Poutí žalu, poutí bolesti, poutí
námahy ke vlasti nabhvězbné!

Mimoběk, snao proti vůli, upablo zrnéčko pravby Dru Manbe
likovi v části »Zvony oomovinyc. Vzpomínky na rakev matky
lkaií ieho:
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»Z otcovského bomu mého vynášeií černou rakev, v níž ob
počívá má matka, nešťastná matička. Po žalu a bolu bez konce,
po věčných starostech a útrapách, po němé trpělivosti a po na
běii nikby nesplněné, ustláno ii v černé zemi, ií, která iebiná a
sama věrnosti mi nezklamala, ieiíž srbci isem přece svými činy
a iebnáním, svým loučením a pobytem v báli připravil tak mnohé
hobiny hořkého bolu. S Bohem, má brahá matičko! Dřímei slabce,
až ]EDNOU NA SHLEDANOUk

]ak může monista, v nesmrtelnost buše nevěřící,pronésti slova
ta? Nechápu.

Ukápla krůpěi a vytryskla z buše přirozeně křesťanské! A
krůpěi ta třpytí se aspoň chvíli, pokub i ii nepohltne moře my
šlenek názoru iiného, kterými ie obklopena. Vžbyt celé okolí
ieií ie ii opačné, cizí....

Dr. Manbelik »blí v bálné cizině bez přátel o samotě, opuštěn,
prostřeb pusté pláně,“ bechem ovanut bálných vzpomínek za
ticha vůkol. Naiebnou zvoní v nitru ieho zvony bomoviny, zprvu
sotva slyšitelně, čím bále, tim zřetelněii.... Uzří okem nitra
velké náměstí robného města, prostřeb tmavý, gothický bóm,
uzří svůi otcovský bům . .. V bohatě vyřezávané kolébce leží..
nab ním sklání se matička s úsměvem . .. on vztahuie ručky po"
ní . . . Ptáčata pohlížeii oknem bo světnice . . .

Zvony zvoní. .
K bomu beře se svatební průvob . .. V zaplavě světel klECl

cizinec, po ieho boku u oltáře klečí ta, iež byla ieho iebiným
snem, iebinou rabostí srbce, a nyní _- pobává cizinci ruku ke
věčnému svazu . .. Neiostřeiši býka prohnala srbce Dra Manbe
lika . .. »Vše pryč! Mého bytí cíl a účel, můi slabký, iebiný sen
života —- pryčh

Zvony lkaií.
A kbyž vynášeií matičky mrtvolu -— zvony pláči.
Tak bumá sám a sám.
[.cč ustal zvonů tón. A po chvíli se znovu rozezvučely —

nikoli tý zvony, nýbrž iiné, zvony to nové bomoviny, tak vítězně,
v tak mocných souzvucích a iásavých nápěvech: »volaii a káží
a zvěstuií prastaré, znovu vstalé, věčně nové a pravé evangelium,
evangelium Všeiebnoty.:

A zvoní všube, ve všech bílech světa, nz nepatrného kvítka a
nekonečného pralesa, ze šumivého pramene a hučícího moře, a
zněií písni spasitelnou.< »A ze bzukotu včely a z úberu kříbel
motýla, z blábolu kojence a ze šeptání zamilovaných, zní a iásá
— hymnus Všeiebnoty, symfonie Všelásky.

Zněil a zvučí zvony nové, iebině pravé bomoviny — praví a
volaií, bí a zvěstuií rabostné, svaté poselství: Tvou bomovinou
není iebna vesnice ani iebno město, není pevnina, ani bíl světa
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— oomovinou tvou ie nekonečné Všecko, ty věbomy, konečně
ob pout tisícletí starých přebsuoků osvobozený, blažený světo
obcane!

Muž vřelého citu stoii přeo námi zlomen —- ženy nevěrou.
A pabá v objetí. nikoli tak teplé a tak hřeiíci naběie křesťanské,
nýbrž v náručí lebového monismu — pry iei uzbraví . .. Zavzněl
ieště ten hlas nebožce matce »Na shlebanou' -—ale ooumřel —
iako matička sama . ..

Nebylo čekati iinak. Komu žena vyhraoně ie iebinym »cílem
a účelemc života a bytí — není bivu, že mu květ bytí uvaoá...
Zkušenost učí a Dr. Manbelik sám uznává osubnym omylem bo
mnění libstva, jakoby svět sám byl schopen úplně upokoiiti lib—
ského bucha! Ale člověk nesmi přec byli pouze bytosti citovou,
nýbrž také — a zvláště muž ——bytostí rozumu . .. At ibe tu Dr.
Manoelik ve zvuku zvonů — myšlenek a vzpomínek znovu Do
školy, 00 školy brahé matičky, bo školy ieií trpělivosti a nabě
ie . . . »Ne 2 mutného oka — z ruky pilné naběie kvitnelc Ovšem
této síly v naběii nebá, nemůže oáti, chlabné a mrazivé obietí
>Všeiebnotyc, monismu! Koyž i světoobčan Dr. Manbelik mži
kově omámen iásá — a iak »iásot' ten ie promišen žlučí trpkosti
a pláče, ie kniha ieho neipábněiším boklabem — ztichne *iásotc
onen brzo, hoře beztoho plamínkem bohořlvaiici hromničky . ..

Zlomeny muži! Kristus iiné rozžal světlo: vezmi v ruku pro
sličké řábky ]eho Evangelia, přinesl nám ie z pravé naší bomo
viny, k níž život náš cesta trnitá, cesta křížová, iako byla ieho
ob Betléma na Kalvarii . .. »Neklibné ie srbce naše, bokub ne
spočine v Tobě, Bože milih, nikoli však v tobě, maličký, ač tak
obrovsky, vesmíre, nýbrž v Tobě, k němuž moblíme se: 'Otče
náš, ienž isi na nebesíchc, k němuž mimoběk i Dr. Manbelik
zvolal za mat'čkou: v]ebnou ,na shlebanoult OSUDNV OMVL,
KDO OD sv TA ČEKÁ __ UPLNÉ USPOKOlENl DUCHA!
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VÁLEČNÁ MOSAIKA.

MŠE SVATA ZA MÍR.
(z Missálu Římského přel. K. D. L.)

lNTROlTUS. ECELI. 36.

Bei míru, Hospobine, těm, kteří bůvěřuií v Tebe, aby proroci
tvolí pravbivými shlebáni byli. Vyslyš prosby služebníka svéhoI
a nároba svého israelského.

ŽALM 121.

Raboval jsem se, kbyž řečeno mně bylo: Do bomu Hospobi
nova půibeme.

Sláva Bohu Otci i Synu i Duchu Svatému, iakož byla na po
čátku, nyní i vžbycky a na věky věkův. Amen.

MODLEME SE:

Bože, ob něhož isou svaté žábosti, správné raby a spraveblivi
skutkové: bei služebníkům svým ten pokoi, kterého svět báli
nemůže; aby i srbce naše přikázánim Tvým byla obbána, iakož
i časově po strachu nepřátelském aby pob Tvou ochranou po
koiní byli. Skrze Krista Pána našeho . . .

ČTENÍ KNlHV MAKKABE18KÝCH 2, 1.
Bratřím, kteří isou po Egyptě, Žibům, pozbrav vzkazuií bratří,

kteří isou v ]erusalemě, Žibé, a kteří isou v kraii iubském, a
pokoj bobrý. Dobře čiň vám Bůh a pamatuiž obkazu svého,
ieiž sbělil Abrahamovi, lzákovi a ]akubovi, služebníkům svým
věrným: a beiž vám všem srbce, abyste iei uctívali, a činili vůli
ieho, srbcem velkým a buchem ochotným. Nechat otevře srbce
vaše v zákoně svém, a v přikázáních svých, a učiní mír. Nechat
vyslyší moblitby vaše a smíří se s vámi a neopustí vás v čase
zlém, Hospobin Bůh náš.

GRADUALE. ŽALM 121.

Proste, co k pokoii iest ]erusalému: a hoinost těm, kbož mi
luií Te e.

Staniž se mír moci Tvou, a nabbytek ve věžích Tvých. Alleluia.
Alleluia.

Chval, ]erusaléme, Hospobina: Chval Boha svého, Sione. Al—

lellluila.On ohraničil tebe pokoiem a tučným obilím sytí tebe.A e uia.
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+ ČTENÍ SVATÉHO EVANGELIA PODLE SVATÉHO ]ANA. zo. c.
Za onoho času: Kbyž pozbě bylo onoho bne, prvniho po so

botě, a bvéře byly zavřeny, kbež byli učebnici shromážběni ze
strachu přeb iby: přišel ]ežíš, a stanul uprostřeb, a pravil iim:
Pokoj vám! A pověběv to, ukázal iim ruce i bok. Zrabovali se
teoy učebnici, spatřivše Pána. l pravil k nim opět: Pokoi vám!
]akož mne poslal Otec, i iá posilám vás. To pověóěv, vybechl
a pravil iim: Přijměte Ducha Svatého: kterym obnustite hříchy,
obpouštěií se iim; a kterým zaoržite, zabržány isou.: —

OBĚTOVÁNÍ. 2. 134.

Chvalte Hospoóina, nebot bobrotivy iest; prozpěvuite iménu
ieho, nebot slabky iest : vše, cokoliv chtěl,učini| na nebi i na zemi.

MODLEME SE:

Bože. ienž náročy v Tebe věřící nenecháváš nižábnymi hrůzami
zbrtiti: Rač přiiati prosby a oběti libu Tobě zasvěceného, aby
pokoi z tvé bobrotivosti uoěleny hranice křesťanů zaiistil přebe
všemi nepřátely. Skrze Krista, Pána našeho.

PŘlllMÁNl. ]AN 14.
Pokoi svui zanechávám vám : pokoi svůi bávám vám, praví Pán.

MODLEME SE:

Bože, míru půvobce a milovniku, iehožto poznati ie žiti, ie
mužto sloužiti iest panovati: Ochraň přebe všemi útočníky pro
sebniky své, abychom na tvou ochranu spoléhaiice, nebáli se
nižábnych zbrani nepřátelských. Skrze Krista Pána našeho, ienž
s Tebou živ iest a kraluie v iebnotě Ducha svatého Bůh po
všechny věky věkův. Amen.

. ..

MVŠLENKV DOST01EVSKÉHO o vALCE.
Prosluly publicista rusky F. Dostojevsky (1821—-—1881)zakusil

mnoho útrap, vynikl netoliko ženiálním pérem, ale také velikou
zkušenosti. Co soubil o válce? ]ako uveřeiňuieme bez pozná
mek výroky vynikaiicich mužů ilnych, zaznamenáváme bez vmí
seni vlastni kritiky náslebuiicl myšlenky, iež Dostoievsky repro
oukoval ble úvahy zcela pokoiného, mírného a bystrého civillsty
roku 1876:

*Velkomyslnost hyne za Dlouhého míru a místo ní vzniká_cy
nismus, :_lhosteinost, nuba a leoa snab zlostny posměch, a 1 to
ien více pro zábavu, než vážně. Možno určitě říci, že blouhy
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mír Dělá liDi zatvrzelymi. Za Dlouhého míru sociální převaha
vžDycky se sklání na stranu všeho, co iest v člověčenstvu špat
ného a hrubého, hlavně na stranu bohatství a kapitálu. Poctivost.
liDumilství, sebeobětování ctí se, cení se a vysoko se váží ještě
hneD po válce; ale čím Déle trvá mír, všechny tyto krásné, vel
komyslně vlastnosti bleDnou, schnou, zmíraií, a bohatství a zisku
chtivost uchvacuie všechny. ZbuDe na konec ien licoměrnictví
— licoměrnictví poctivosti, obětavosti, povinnosti, takže si jich
snaD buDou i Dále ieště vážiti přese všechen cynismus, ale jen
pěknými slovy, pro forma. Pravé poctivosti nebuDe, a zbuDou ien
formule. Formule poctivosti — to ie smrt poctivosti. Dlouhý mír
roDí apatii, sprostotu, rozvrat, otupuie city. RaDosti se neziemňuií,
nýbrž hrubnou. Hrubé bohatství nemůže se raDovati z velko—
myslnosti a vyžaDuie si raDovánek skromnějších, bližších k ieho
zaměstnání, t. i. k ukoiení choutek tělesných RaDost stává se
masožravou. Tělesné choutky vyzyvaií chlípnost, a chlípnost iest
vžDycky surová. Nemůžete to popříti, protoze nelze popříti hlav
ního faktu, že sociální převaha za Dlouhého míru na konec
vžDycky se skloní k hrubému bohatství. — VěDy a umění roz
víieií se vžDy v první perioDě po válce. Voina ie obnovuie,osvě
žuie, probouzí, posiluie myšlenky a Dává poDněty. Za Dlouhého
míru i věDyzahluchnou. ]est pravDa, věDecká práce vymáhá velko
myslnosti, ba i obětavosti. Ale kolik učenců oDolá nákaze miru ?
Lživá poctivost, samolibost, zachvátí i ie. Co si počnete na př.
s takovou vášní, iako závist? ]est hrubá a nízká, ale pronikne
i v neišlechetněiší Duši učencovu. Také iemu se zachce míti poDíl
z všeobecné náDhery a lesku . . . .

Zachce se slávy; ve věDě obieví se šarlatánství, honba po
efektech a hlavně utilitarism (prospěchářství), protože se zachce
také bohatství. V umění totéž; zase honba za efektem, za něčím
rafinovanym. Prosté, iasné, velkomyslně a zDravé myšlenky ne
buDou již v móDě; buDe třeba něčeho méně postního, buDe
třeba uměním buDiti vášně. Znenáhla ztratí se cit pro míru a
harmonii, vznikne křiveni citu a vášní, tak zvané zraíinování
citů, iimž cit ien hrubne. Všemu tomu umění poDléhá vžDycky
na konci Dlouhého míru. KDyby nebylo na světě voiny, umění
zahluchlo by úplně. Všechny lepší myšlenky DoDáváumění voina,
boi. ]Děte na tragéDii, pohleDte na sochy . . .. Bohatství, hrubé
požitkářství roDí lenost a lenost roDí otroky. Má-li otrok byti
uDržen v otroctví, iest nutno oDníti mu svoboDnou vůli a mož

Eost osvěty. Za Dlouhého míru množí se zbabělost a nepoctivost.lověk svou příroDou je velice náchylny k zbabělostí a ne
stoanosti; vím to Dobře poDIe sebe. SnaD právě proto zrovna
Dychtí po válce a má tak ráD voinu. ViDí v ní lék. Voina roz
víií bratrskou lásku a spoiuie nároDy. — ]ak, že spoiuie nároDy?
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Nutí ie, aby si navzáiem sebe vážily. Libumilství rozvíií se nei
více na boiišti. 'Je to skoro pobivný fakt, že voina méně libi
rozezlívá, než mír. A skutečně něiaká politická urážka v bobě
míru, něiaká brzá pomluva, politický nátlak rozezlí mnohem více,
než krvavý boi. Vzpomeňme si: nenáviběli isme Francouze a
Angličany za krymské války? Naopak, ieště jsme se sblížili s
nimi, iaksi isme se s nimi spříznili. Zaiímalo nás ieiich mínění
o naší chrabrosti, hýčkali isme ieiich zaiatce. Rusko 5 rabostí o
tom čítalo v mnohých novinách, ale nepřekáželo nám to, abychom
se velkolepě bili. Duch rytířství se vzmáhal. O materiálných zhou
bách války ani mluvit nebubu. Kbož by neznal zákona, ble ně
hož po válce všechny sílyiako by se nově robily? Hospobářské
síly země vzrůstaií besateronásobně, iakoby z hromového mračna
spustil vybatný béšt na zprahlou půbu. Těm, kbo za války utrpěli,
všichni hneb pomáhaií, kbežto za míru celé kraie mohou bříve
vymříti ob hlabu, než se pohneme a věnuieme zlatku. Kbo měří
bnes buši ble buše, ble křestanské míry? Měří se ble kapsy,
moci, síly, a lib to bobře vi ve svých masách. Tu nevzniká v
něm závist, nýbrž iakýsi nesnesitelný pocit mravní nerovnosti,
příliš urážlivé pro prostého člověka. Dávejte svoboby, pište nové
zákony, ale nerovnost nezmizf z nyněiší společnosti. ]ebiným
lékem ie voina . . . Společný vznešený výkon velkomyslnosli tvoří
neipevněiší svazek živlů nerovných svým tříbním postavením.
Uelkostatkář i mužík, boiuiíce spolu v bvanáctém roku, byli si
bližší, než boma ve vsi za boby míru.

. .

KDE SE DBALO NEWICE o ROZMOŽENÍ v015kA.
V prvých bnech srpnových musili francouzští řeholníci opustili

i ím, aby ble rozkazu zebnářské vláby francouzské nastoupili
službu u francouzských pluku. Všichni kněží musí sloužiti ve
francouzské armábě zrovna tak iako laikové. Seminaristé isou
tam šmahem obváběni k voisku, a teprve po tříleté službě vo
ienské iest iim bovoleno stubovati v semináři. Tato bezohlebnost
ovšem iest biktována snahou, aby se počet kněží ve Francii co
neivfce obmezil. Ergo ——chtěla takové rozmnožení voiska církev
či kruhy proticfrkevní? Vyvolali snab válku tito kněží obvebení?

. ..

NEŽ SPADNE LISTÍ SE STROMÚ . ..
Dopls pokrokového redaktora »Přerovského Obzoruc.

Služba v ponurých kasematech. Ráno pozbrav vycházeiícfho
slunce: citronově žluté světlo na zbi proti oknu mého kumbálku
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— a stíny blebě fialové se mihají ve světle. To mírný, ale stu
bený severák kolíbe stromy pob zamřížovaným oknem. Slunko
svítí venku, ale hřeje málo. ]avory na Dvoře jsou už skropeny
všemi nuancemi barvy žluté.

A v hlavě pusto. Zapomínáš pomalu na všechno, co jsi měl
kbysi ráb, v čem jsi vyrostl a cos opustil. Už na nic pomalu si
nevzpomeneš a vzpomeneš-li, tož jen melancholicky. jen sem tam
ve světlých okamžicích (blázni mívají takové momenty rabosti
nebo smutku) se smí) něčím potěšiš nebo zarmoutíš. Třeba šest
vysokych štíhlých topolů, vlastně jen jejich černé silhouetty vioíš
se černat na ohnivém pozabí umírajícího bne nebo v poli někoe
se setkáš se šipkovým keřem,obsypaným jasně červenými ploby.
Potěší to, ale jen na chvíli. Anebo na chvíli zas něco zabolí.
Zbá se ti, že jsi opustil všechno a tebe že opustilo také všechno.
Všichni na tebe zapomněli. Kažbý ben čekáš na nějakou zprávu
z bomova jako na boží smilování »— ale třeba tři týbny marně.
Stesk se tě zmáhá. ]si taby sám, bezvýznamná, zrovna ničemná
kavka v tom milionovém moři bojujících. Ale jen chvíli potrvá
ten stesk. jako ona rabost.

Lhosteinost, životní apathie zalézá bo mozku a Do sroce. Nic
tě nezajímá. Literatura? Netáhne — nejvýš časové věci. Garšinova
»Uálkac nebo Veresajeva »Zápisky z války rusko- japonskéa
nebo Vereščaginovo .Na vojně v Asii a v Evropě-. I to
čteš s nechutí. A výtvarné umění. Apage satanas. Anebo
hubba? Nezajímá. Oblomovština, Duševní lhostejnost a tupost a
zrovna pohrbání životem ——-tolik jsem měl život ráo, ale čím je
nyní život? jakou cenu má život vojáka, který hleoí stále smrti
bo očí? Myslíte, že se bojí? Nebojí se —- lhosteině čeká, 5 které
strany Dostane tu smrtelnou. Vzruší ho málo co. Dostanu na př.

Žprávu, že bratr byl už čtyřikrát v ohni (u polního Dělostřelectva)Ile pry bosuo.
Hlebím chvíli na lístek polní pošty 5 onou zprávou, potom se

pobívám vzhůru k obloze, usměju se a ubiveně si řeknu: »Tak?
A zastrčím lístek oo kapsy šeoé bluzy, jakoby mně bylo naprosto
lhostejno, žije--li bratr nebo leží-li už někbe zahrabán.

ivot nemá ceny —-ani u mlabých, ani u starych Mašírujeme.
]eóna setnina — v přeou ztletí nováčci a v zabu 421etí bomo
branci bruhé výzvy ——v přeou syn a několik kroků za ním jeho
otec. A oba kanbibáti smrti. jak bivné je to všechno. jak
život je zmotán nyní. Myslíš někby Dlouho, konce se tak
hneb neoomyslíš, ale pobivné finale se vykrystalisuje potom:
bull bo civilu nebo přímo bo bitevního pole. Přeb čím tě zmítala
kóysi hrůza, to zbá se ti nyní milým vysvobozením ztoho blou
hého beznabějného čekání, koy přijbe na tebe řaba. Přijbe jebnou,
je lhostejno, zba ones nebo za týoen. A kbo břív přijoe, ten
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ořív mele. To není slovni paraoox, to ie paraoox života, vlastně
smrtí.

Napřeo Čechovovská resignace životní, a potom lhosteinost a
pohrbánl životem. Život? Nemá ceny nyní. A c'ož _smrt? Také
ne. ]akási nirvana přeo očima. Staneš se řatalistou. ]beš, kam
tě osuo žene. A zapomínáš pomalu na všechno, co isi měl kbysi
ráo. ]en chvílemi to přece zabolí: 7

Žita zelenaiú,
květe réž,
na voinu verbuiů,
ioem t_éž.
Ei škooa, preškoba moiei krvi červenel,
kerá bube v trávě zelenei.

Zabolí to chvílemi a někby rozrabostní: zas vzpomínky na
zlaté to sroce iebno, které mě iebiné poutá ieště k životu . . .

»Než spabne listí se stromů. buoeme všichni zas ooma'. Letos
či na rok? A vrátíme se vůbec? KOo to ví .. .

. .
.

DOPIS KATQLICKÉ'HO ŠLECIITICE —r]UDra. KARLA ,HRA
BÉTE [.AZANSKEHO, c. A K; PORUČÍKA, ZEMŘELEHO

v BĚLINĚ. v BOSNE, 28. SRPNA mm.

Mým rooičům a sestrám!
Motto (Cyrano):

nlíl quaml i'enlre chez Dleu, i'emporle
quelque chose sans plle, sans lache. El
c'est? Mon panacheh

Obracím se na Vás s prosbou! Vyplnili ]ste všecky přebchozl,

gegbmítnete, vlm, ani tuto, po které iiž žábná náslebovatl neu e.
Přiiměte, co se stalo, s pravou křestanskou statečnosti a s viry

plnou obevzbaností, iako bobře působící příklab všem robičům
a sourozencům v milé kraiině naší, kteří snao ieště větší ztráty
oplakávaií! Byl isem Dobře připraven, kbyž buch můi opustil tě
lesnou schránku, kterou 27 let oživoval. a zemřel isem sllny ve
víře a s čistým svěoomim. ——-Toto věoomí necht sloužl Vám
k blahému upokoiení. -—Život můi, ktery ]ste přeo 28 lety za
ložili. byl krásný a šlastný, zahříván slunnymi paprsky Vaší
často a vžby mně osvěbčované lásky. Tato láska Vaše osvěco
vala i při loučení iasně a pokoině mou cestu až ho okamžiku.
kby uhaslo mně světlo pozemské, aby ustoupilo věčnému na
Boha patření! Tam u trůnu Božího moolím se u věčné vběčnostj
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za Vaši všecku lásku, za Vaše pozemské blaho, za sílu a sta
tečnost pro tu chvíli, koy boibe Vás zpráva o mé smrti a za
Matné spolení po bokonané pouti pozemské k věčné blaženosti.
Vím, že isem Vám připravil veliký zármutek, kbyž oo války isem

čel, a ;rlím to nyní, koy ieště přítomnost a buboucnost pro měexistui
Obpustte mně tento čin — nemohl isem linak, aniž bych se

prohřešil na své voienské a vlastenecké povinnosti. slávě svých
přebků a na sobě samém, ačkoliv částečně v mé moci bylo ne
iíti se svými bruh !

Obpustte mně, že isem šel a více nepřišel, — iako ]ste všecko
obpustili — prvé než se stalo ——Vy bobři, milí | Píši tyto řábky
večer přeb svou generální zpověbi. S čistou buši ibu v boi a
člst bokonal isem života měho běh. — Pozbravuii Vás, neimi
lelší robičové, sestry, Vás všecky, příbuzné, známé, všecky, kteří
ste mně byli tak milí a Drazí, bomáci čeleó, obyvatele naší mi

kraiiny, z celého srbce a vyslovuii Vám, milí rooičové a sestry
přebevším můi věčný, nekonečný bík za Vaši lásku a za Vaše
nesčetná bobrooiní!

Požehnání Boží na všech cestách Vaších. Váš Karli.
. ..

STANOVISKOCÍRKUER che.

2 Říma, 7. řílna. Vatikánský list »Osservatore Romano.
v úvobniku zbůrazňuie: »Ve sporech libstva a v krvavých kon
Iliktech, které z nich povstávaii, chtěla a chce Svatá Stollce za
chovati vžby neiú lnělší a absolutní nestrannost, ležto svůi úkol
míru a lásky k bl žnímu u všech nárobů země bez rozbílu ple
mene a náboženství staví nab kažbý iin' zálem. Všichni věřící,
náslebuilcí otcovského řízeni, maií se m míti v řeči a zeiména
kněží. Mati stavětl nab pláni osobně listě oprávněně po vítězství
své země Ilbštělěí a křestanštěiši přání světového miru a nemaií
také nlkby proti nepřátelům používati slov ohroáni a zášti.
nýbrž používati slov, probchnutých láskou k b ižnímu:

Časopis »)ečmínekc v Prostěiově přinesl 3. a 11. Hina 1914
náslebullcí uvobníky ob L.:

I.

NARODÚM RAKOUSKÝMI
(Ku lmenlnám Clsafe Pána.)

Rakousko ie neikrásnělšl zemí na světě. Leží v srbci Evropy
v mírném ponebí, má ůrobné nížiny a sněžné Alpy, má rozlehlé
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pusty a nebetyčné Tatry, má zlaté ooly i zlato rév, má cesty
zemské i mořské, má rozmanitost na'robů, iazyků, kraiů, má po
klaby umění a věc).

Teprve kbyž ie člověk v cizině, poznává, co ztratil v Rakousku.
] ten. kbo cení nejvýše požitky hmotné, vzbychne si. že neilepší
kuchyně, neilepší pivo a neilepší boutníky isou ien Doma
v Rakousku

Všechno Rakousko má — ien iebnoho, toho iebiného potřeb
ného, se mu neoostávalo: Svornosti a lásky.

Všechny pokusy. sieonotit nárooy a strany. selhávaly, a říše
churavěla vleklou nemocí. Císař František ]osefl., vstupule roku
1848 na trůn, bobře rozpoznal, čeho neivíce třeba ieho říši, a
zvolilsi heslo: »Viribusunitislc 'Spoienymi silam ilc

Ale hlas ]eho po Dlouhá léta vyzníval v prázbno. Nárooové a
strany se svářili. iebnl chtěli zotročovat bruhé, ba nespokoienci

šilgali i za hranice, tak že cizlna měla Rakousko za zralé k pábu.eho neoosáhlo Dobré slovo v míru, to Dokázala boba nebez
pečí, ooba těžké zkoušky: Nárobové si pobávaií ruce. ustaly
sváry stran, ieona robina kupí se kol svého Otce a pobává si
ruce ku svomému zápasu za vítězství společné vlasti.

Tell. v oobě nouze, teprve mnozí poznávaií. tak Rakousko iest
nám všem Drahé a potřebné.

A tell teprve vibí mnozí, iak by mohlo býti šťastné a silně!
Nesmírně oběti stoií toto poznání, ale boufelme, že nebubou
marny.

Pečuime už nyní 0 le ší buboucnostl Tak iak v míru musí
se připravovat válka, ta za válk už se musí připravovat mírl

Musí se připravovat obrození akouskal
Dnes, kby mlčí parlament a nelibské štvaní stran, poznaváme,

v čem byla naše slabost a nemoc.
To, co se nazývalo bemokraclí. bylo násilím několika mluvčích;

to, co se nazývalo svobobou, bylo neivětším otroctvím
Tisk místo vzběláviní a siebnocování rozbíiel a poblamoval

záklaby kultury.

Dnes mnozí poznávaií cenu náboženství, které bylo vybánove ps.
Dnes mnozí poznávají, že volební zápasy byly neihorším zne

mravitováním a znásilňováním liou, a přeií si. aby byly co nei
více obmezeny. ab se upravil spraveblivě volební Ho 00 obcí,
obce pak necht voí bo sněmu. a sněm oo Něsltér

Dosti špinění, Dosti korupce, oost už násilí! Kéž mužové ušlech
tilych snah svorně se stařičkym mocnářem naším na troskách
války zbuouií Rakousko štastné a pokoiné. ku všem nárooům
a iebincům rovnoprávné a potom nerozbomé! Toho přeieme
bnes ze srbce svému panovnillu & všem věrnym Babu-šilnům

241.



n.
]AK BUDE PO VÁLCE.

: Jak bylo přeb válkou, víme : . Vlábl kapitalismus a bemagogie
s falešnými hesly. nenávist a strannický bol až'na nůž. Hlavně
proti Církvi katolické. Nyní se však ukázala bezmocnost bema
gogů proti velkým katastrofám a neplobnost pokrokových hesel.
Libě vraceli se k náboženství, zvláště ti, kteří lsou hluboce zasa
ženi živelnými ubálostmi války, zejména pak ti, kteří slyší nab
sebou chřestět kříbla smrti. [ pokrokové listy (Naše Doba a i.)
uznávali, že těšivá a silivá moc náboženské viry nebá se ničím
nahrabit.

A rozvážní libé se tážou: Má po válce nastat opět bratrovra
žebný bol stran a směrů? Má Evropa a naše vlast bez očisty
vyiit z té krvavé lázně ? Nemůže nastat ozbravěni společnosti
a libské soužití občanů? Co vlastněiest to, co nás ro
zeštvávalo mezi sebou? '
* Obpověb na tuto otázku iest ve ovou slovech: Tisk a volby.

Tyto bva faktory musí být zreformovány. Přebně musí být zkro
cena bezuzbnost (ne svoboba !) tisku, aby se zamezilo beztrestně
štvaní a lhaní, které za porotového systému mělo bvéře otevřeny
Dokořán. Návrh reformy tiskové isme iiž lebnou uveřeinill a isme
přesvěhčeni. že příslušné kruhy se k němu v pravý čas vráti.

Ale co s volbami? Obstraniti volby znamenalo by zbavit
občanstvo všeho vlivu na veřeinou správu a nastolit absolutismus.
My isme příliš svoboby milovni, než abychom se za to přimlou
vali. My chceme svobobu pro sebe i pro liné. Nechceme obstraněni
voleb, ale ieiich spraveblivou úpravu. Nynělši volební systém bává
občanům volit často, ale výslebek neobpovíbá skutečnému smýšlení
občanstva, nebot obrovské menšiny zůstávali bez zastoupení, a

čaístým volenim se občané proti sobě rozeštvávall bo neivětšim ry.
Proto navrhuieme, aby obce ble počtu obyvatel vollll bo sně

mu, sněm pak bo říšské raby.
“Ovšem nutnou pobmlnkou bylo by napřeb opravit volebni řáo

bo obecních výborů: Volba vše o be c n á (ové kurie: poplat—
níků přímých a nepřímých), talná, s vyloučením korupce, a
poměrnězastoupeni menšin.

Obecní výbor takto zvolený bube věrným obrazem občanstva a
bube schopen za ně vysílat zástupce bo sněmu a parlamentu
Zástupců bube něco méně, bube méně blet a křiku, ale více
plooné práce.

Pro našl stranu při nynělšl výchově občanstva bylo by to
nové zřízeni snab nepříznivé, ale časem nastane vyrovnáni.

Pochopi-li rozhobulicí kruhy svůi ůkol, zreformule-ll se tisk a
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volby, pak můžeme bouíat, že po válce bu be lép e.;že pak
občanstvo ve svornosti a klibu snaono překoná krisi, válkou způr
sobenou, a vytvoří nové Rakousko, silné uvnitř i _na venek.

*
z VÁLEČNÉ P—OESIE.

Realistický 'Čas- přinesl počátkem říina 1914, v neoěli, tyto
verše A. Horáka

)]á, nevěrec smutný nesplnitelnou touhou,
abych Tě iebnou uviběl v hořícím keři
ve vší slávě a velebě přeo sebou stát;
skeptik, ienž soustavám všem, i své se směie a přece ien věří,
mystik, který se na cestu blouhou
rozumu svého táže vžby ráb:

\) těch bnech blby a úzkosti, žalů a strachu
o vše neibražší, o své neibllžší, o život sám.
přimáčknut k zemi ohromnou sílou, k Tobě
o pomoc pro bratry lkám.

Neiv šší nab všemi libmi vítězi.
Nemužeš spřetrhat příčin a náslebků těžké řetězy.
Nemůžeš pozměnit ani na chvíli
svůi obvěků železný řáb.
Nemůžeš z válčících rukou vyrazit blyskavé meče,
zastavit krev, iež potokem teče,
obvrátit těžká zranění, smrtelný páb. (?)
Můžeš však taiemným věoomím nesmírné síly
naplnit, posilnit úzkostí sevřenou hrud.
Můžeš naběií slabkou utišit nesnesná muka.
pokorou bůvěrnou obrnit srbce, lež zoufalstvím puká,
můžeš probubit, až k zázraku poonítit životní pub.

ó, vyslyš za bratry moblitbu moul

o PRINCI EVŽENOVI.

(Dne 18. srpna 1717 bobyl princ Evžen Savóiský skvělého ví
tězství nab Turky u Bělehrabu, a iiž r. 1745“byla známa násle
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build německá libové “.plseň “jelikož se počátkem srpna velmi

často hrála a zpívala v městech na Dunaii, buoe snao zalirnatieii překlab, ienž se Drží libového tónu originálu) .

Princ Evžen, rytíř urozeny,
chtěl císaři mlt navráceny
tvrz a město Bělehrab.
Most bal stavět na Dunaii,
aby voisko s vozataii
mohlo přemašlrovat.

Kbyž ten most byl postavený,
že mohly být přepraveny
regimenty, kanony:
U Zemuně tábor rozbil,
aby Turek všecko pozbyl,
s hanbou utek na hony.

Srpna iebenabvacátého
přišel špehoun : Tureckého
za beště a blýskavic.
přísahal, co věbět může,

ry Turek lutrážuie
mu ů třikrát stotislc.

A princ Evžen, iak to slyšel,

kázal, by se ihneb sešelieneráln leho štáb,
instrukce ilm všechněm Dával,
iak se má vést voiska nával,
aby Turku na krk šláp.

Kóyž se na parole ptali,
kázal, aby pocita"
o půlnoci bvanáctou:
kažbý aby na kůň skočil,
proti Turku palaš točil,
a to celou silou svou.

V ten čas kažby na svém koni
statně sebí, mečem zvoní,
vše se hrne ze šanci,
rytíři & mušketýři,
kažbý bystře zbrani míří,
rabost lako při tanci.



W konstabli se svých šanci
zahreite nám k tomu tanci
na kartáče. na Děla!
Zahreite nám na vše strany
na Turčlny na pohanv,
bv iim cesta uběhla.

Princ Eugenius na pravici
iak lev bll se v metelici,
maršálek a ienerál.
Princ Lubvik obiižběl: 'Bratři,
]en se bržte jak se patří.
Na Turka ien bál! ]en bál!

Princ Lubvlk moc Daleko spěchal.
mlabý život v poli nechal,
raněn kulí : olova.
Princ Evžen se pro něi trápil.
přenésti ho báti ráčil
bo Varablna Petrova.

Válkou nastalo malé sblížení Němců s Cechv,nárobové si ple—
ložilv navzálem své válečné heslo _, své nárobnl hvmnv —-a
shleball ku svému poblvu, že nelsou tak strašné a nebezpečné,
iak si ie přebstavovalyl | naše zábumčivé »Kbe Domov mim:
bvlo přeloženo, ale příliš volně a změněným rytmem, takže se
nehobl bo not. Pobávám zbe teby překlab nový:

.KDE DOMOV MÚ) ?.
Wo ist mein Heim? Wo ist mein Heim?
Wasser rauscht burch grilne Trlften.
Kieferwalb von Fels uno Kluften,
Frlihlingsblumen aut ber Flur,
Parabies ist ble Natur:
Das ist meine schóne Heimat,
Bóhmerlanb, mein Vaterlanbl
Wo ist mein Heim? Wo ist mein Heim?
Gottes Hulb im Lano ber Lieber.
Fromme Gelster, stramme Glieber.
Froher Sinn, Gebeihn unb Gut.
Mánnertrotz unb Helbenmut:
Das ist meine schóne Heimat.
Bóhmerlanb, mein Vaterlanbl

(lns Deutsche ůbertragen von K. Dostál Lutlnov.)
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Musím pobotknouti, že neikrásněiší ova verše:

iest neitíže přeložiti.

246

Voba hučí po lučínách,
borý šumí po skalínách —

Wasser braust in Talgelánben,
Kieferwalb von Felsenwánben ?

Nebo: Wasser braust burch griíne Auen,
Kieferwáloer hoch aufschauen.

.

DIE WACHT AM RHEIN.

Text složil Max Schneckenberger 1840, nápěv „Carl Wilhelm.

Hlas iako hrom hřmí oo boiů,
iak mečů třesk, řev příboiů:
Na Rýn, na Rýn, ieiž Němec má!

bo veletok náš uhlíoá?
vlasti má, butt pokoiná!

Tvůi věrný hrab ie stráž, stráž u Rýna!

]ak blesk to ibe stý tisíci
a všechny zraky zářící,
iun Němec v zbožné chrabrosti
vžoý svatou hráz tu oprostí.

vlastí má, buó pokoiná,
tvůi věrný hrač ie stráž, stráž u Rýna!

On vzhlíží k nebes výšinám,
zkao všeci svatí hlebí k nám,

a v hroé síle Ířísahá:Ten Rýn ie n š iak prsa má:
vlastí má, bud pokoiná,

tvůi věrný hrao ie stráž, stráž u Rýna!

A necht má krev tu zbarví zem,
tý nesmíš stát se Francouzem,
tý velkých vob máš hlubinu

Německo "krev hrbtnůf
vlasti má, bud pokoiná,

tvůi věrný hrao ie stráž, stráž u Rýna!

Překlabateli se namítá řaoa variací, ale
žáoná nevystihuie suggestívní krásy- prostých českých slov.



Dokub ien krůpěi krve iest,
a korbem iebna vlábne pěst,
a z ieoné pušky vstoupá bým —

gepřítel nesmí k břehům tvým!vlasti má, bull pokoiná,
tvůi věrný hrab ie stráž, stráž u Rýna!

Hřmí přísahou, a vlny ibou,
prapory šumí nab hlavou:
Na Rýn. na Rýn, na Němců Rýn!

be stoil stráž, libo vlasti syn.
vlasti má, bull pokoiná,

tvůi věrný hrač ie stráž stráž u Rýna!

Reirain by mohl též znít:

() vlasti má! Proč starost máš?
Pevná iak hrao ie rýnská stráž!

V české literatuře neproievily se bosub ooimy a nálaby vá
lečné, leba oiebiněle. Uznávanl věštcové nároba mlčl. Za to
v Německu labrikuie prý se benně přes 200 válečných básní, a
časopisy nestačí iich otiskovat Hneb přivypuknutlválkyó srpna
1914 přinesla Leipziger lllustrierte Zeitung, která i v Rakousku
má mnoho tisíc obbčralel. v č 3710 náslebuiicí válečný zpěv ob
Maxe Bewera z [.aubegastu s rámcovou illustracl, v niž Donar
svými blesky biie bo nepřátel Německa. Báseň chápe vážnost
okamžiku, kbc iebná se o existenci mocného Německa a zničení
neb život celých na'robů:

Germanentag! — Germanennacht ?!
Was wirb am Himmel bámmern ?! —
Der alte Donar ist erwacht
Unb will sein 'Weltreich' h'ámmern !

Germanentagl Unb Slavennacht!
Uno Frankreich Tob fiir immer!
All-Deutschlanos goloene Sonnenpracht
Gliiht auf im ersten Schimmer!

Mit Aolersflilgeln strahlt voran
Ein Kaiser st'ahlumflossen,
Uno hinter ihm ist Mann fůr Mann
Ein Helo aus Erz gegossen!



Millionen Schwerter blitzen auí!
Es bonnern oie Kanonen.
Wie Bliicher stíirmt uno Bismarck braní,
ihr brausenben Schwabronen!

Schon einmal eine Včlkerschlacht
Hat unser Volk geschlagen,
Nun soll aus ewger Vólkernacht
Der Deutsche Himmel tagen!

Die Erbe bebtl Der Himmel krachtl
Das Meer treibt Wrack uno Trilmmerl...
Germanentagl ——Uno Slavennachtl -—
Uno Frankreich Too íiir immer!

V našich chrámech a u křížů pob lípami, kbež se vesnický lio
začal scházet k večerním moblitbám, začala už v srpnu hlaholit
prosebná:

píseň v ČAS vav A POHROMV.

]. Bože, Otče Dobrotivý.
iehož ruka tvorstvo živi,
ienžto obměňuieš ctnost,
pokořuieš nepravosí:

Zhřešili isme, uznáváme,
trestů Tvých se obáváme,
obvrat válku, hlab a mor,
pokání Tvůi činí tvor.

N Ve Tvých rukou leží země,
slunce, hvězov, libské plémě.
pohroma i úrooa,
blaho všeho nároba.

Zhřešlli isme alb.

.“ Metla Tvoie šlehá s nebe,
že isme opustili Tebe,
Boha svého pravého,
pro ančěla pablého.

Zhřešili isme ato.



4. Vpýše isme svou hlavu zbvihli.
za mamonem hříšným tíhll,
tělu ien isme sloužili,
v závisti se roouslli.

Zhřešili isme alb.

5. Nyní v svaté horlivosti
ctíme víru, krásu ctnosti,
království Tvé spanilé,
čeká srbce zbloubílé.

Zhřešili isme alb.

6. Z hříchů svých se vyznáváme,
tělo Páně přiiímáme,
v Srbce Boží, mocnou hráz,
Matko Boží, ukrvi nás!

Zhřešili isrne ato.
K. D. L.

A sbor Děti na kůře zpíval

z PLACE PROROKA lEREMlAŠE.

]. Ach, město tak llbné, | iak lest samotné zůstalo
a učiněno test 1 lako vbova.

2. Ustavičně ? ?lůče v noci,a slzv ! na lclch ieho.

3. Cesty Siona kvllí,iže žábný ne řichizlkslavnosti.
všecky brány spustlv. ! kněží eho vzbvchalí.

4 O vv všichni, | kteří |dote cestou,
pohleóte, ] zball ie bolest ! iako bolest má.

5. ]erunleme, ]erusaleme!
Obrat se k Hospobínu, ! Bohu svémul

Do nvněiších bob vroucně zaznívá píseň ]. V. Slábka:

stTv UÁCLAVE!
V skvoucím brnění. Svatý Václav
slávou zářící, volá tě tvůi ll :
v čele voislc iel's na své brůnč vrat ové zemí požehninf.
: černou orllcí. vrat svým dětem Itllbl

249



Vnucen-li však boi,
v září krvavé
bltvy veď, lak's dědy vodil,
svatý Václave!

»Archa' vybala polní lístky s obrázky Kóhlerovými a verši:

Václave svatý, zbožný reku,
ienž & anděly isl vítězil,
mlláčka chraň nám v bitev ieku
a v pochodu iei těžkém sil.

Kdy české pluky v boie táhly.
Tvá nad nliml šla korouhev,

:: voiln, iemuž regisspráhly.zask vítězství sp ! iako lev.
ó kníže náš, rač ovinouti
Své voisko laurem přeskvoucím
a nedel Svoilm zah noutl,
nám ——anl budoucm!

MILÝ!

Jsi v šlré dáli; kde, to sotva známe,
však za tě modlíme se, vz omlnáme.
Kéž Věrověstcl našl v kaž ém boli

lak ochráncové po tvém boku sltoií!A proll střelám, útrapám a zášt
nech Mátl Boží kryie Tě v svém plášti!
A v hromobltl děl a šrapne lů
stůl kolem 'lebe hrabba Andělů,

bys číst a zdrav a Elnýyiarých silse v slávě vltězně nám navrátil!

MODLITBA VOIÍNOVA
]ežlšl dobrý, lenž ist v bolu pněl

Íatůl.v boku mém, když, hrozl nepřltel.lédnl na mne okem laskavým:
Tys pastýř můl a ia lsem dltkem Tvým!
S Tebou chcl strádat, sTebou v bole ilt,
s Tebou chcl vltězlt neb čestně mřtt.
Všeddhrahé své poroučlm bo ochrany
Tvé, Spasltell, a Tvé Matky Panny!

MILENÝ!

Slyš, tlslceré pozdravy
za Tebou letl z

měl o Tě péě iak o syna !
Hal císaře a nail zem
a zdráv se vrat k nám vltězem!



B. Kamlnský:

MODLITBA ZA VLAST.

Tv, neimocněiší králů všech,
6. e.Otče můi,
vlastoorahou bnes i v příštích bnech
svou mocí ochraňui!

Tv, velký Bože, Sám to víš,
co přelrpěla o,
vypila na ono bolů číš
a strasti bezpočet.

Ty's ieií muka, Bože, zřel,
koVž smutek čelem táh',
pláč ieií tichou nocí zněl,
has“ život \; mrákotách.

]i \; rov už klabli bez mála
\; lé oobě zkoušek zlých,
leč ona zkoušky přeslála
přeo sluncem očí Tvých.

li nezbolalo moře zlob,
lma pustá bokola,
bei, Pane, bo všech příštích bob
al nic ii nezoolá!

Po bobě zkoušek, Bože, nech,
ať v míru může kvésl',
vlast naše brahá za bnů všech,
al požehnána iesl.

ó, králi králů, Bože můi.
ienž hlíbáš beiin soub,
ií požehnei ii opatrui.
ii -— nebei zahynoul!
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SVITNULZtvor Now.

Teplý bážoik pršal vl_rlašgm sabe,tíško prišiel ob štíhlého ípa
a osvěžil stromorab —
blahosklonne zašumela lípa.
za ňou potom naporab
všetky stromy zvravorily,
iasajúc, tlieskaiúc,
že im bážbik novei síly
bo srbc báva, Habie.

Zatym zavial šelma vetrlk hravý
& rozohnal botieravé chmáry —
slnko, vibiac tu zrabu,
zlatoprachom kmitlo na konári »
ztabial celú záhrabu
svetlom, teplom poobialo,
lasaiúc. tlteskaiúc
všet stromy pobozkalo
a —- uplo bo trávy — »—

Štrnabel' sa ozval v kroví
stromy pučia všabe,
& v našei záhrabe
svltnul život nový,
itie život nový! — - ,_

OTČINA mom.

Otčina mois to ie tá zem slabká.
kbe som uzrel slnce, koiila ma matka,
kbe otec, bratia i Rae matka milá
Boha poznávat, moblit sa učila.

Otčina moia __ sú mestá. bebiny,
v ktorých prebývaiúrslovenské robiny;
otčina moja — moftch prebkov sláva
a rozpomienka žalostná, bolavá.



Otčína moia ——sú tie tiché “polia,
ktoré už oo vekov pustoší nevol'a,
kbe lúčínami smutný vetrík veie
a škovrán peie pieseňku nábeie.

Otčina moia — to sú tie mohyly,
ktoré našich otcov bo seba zakrvlv,
: ktorých tečna mi obbvchu popraie,
keb raz i mne vetrík pohrabnů zahraie.

Otčina moia —-to ie ten nárob náš.
ne ktorý Tv, Bože, nikbv nezabúbáš:
to le tá nábei, co nám hviezbou svieti.
prácou u otcov a piesňou u betí — — 

ACH PRŠÍ. PRŠÍ . . . .

rší von na poli,p_oÍn v.rší po (těch
Vietor stále zuní — funí
a na stráňách a na gn'mi
len prší. prší.

Prší, prší vblízku, vbiali;
uša moia smúti, žlali . .
l'apotá to igbnotváme

— snahy moie, či ste máme!
ach prší, prší.

Šebá mlha ronab |anIonlvo sa \: ečíe, plazi;
buša mola — vtáčik lesný 
neschopná ie teraz k piesní. ——__
Ach, šebá mlha.

Prší, prší . . . Ach náíabu
zmenit skoro niet výhl'abu
potokami voba gru_ší_
plač vvlúbza \: moiei ouši —ach prší prší —- .©



DIES lRAE.
V bobč, kby Evropa chví se pob hrůzou tone hněvu- a vzpo

míná nesčetných rbušičekc. vniká hlouběii bo myslí člověka
střeoověká sequence, kterou čteme v missálu ve formuláři oe
Requiem. Právem píše o ní Dr. ]osef Kupka ve svém spise
>O církevním rokuc na str. 604:

:Dies irae zauiímá co ho ceny umělecké první místo mezi
všemi sequencemi (Stabat Mater, Lauoa, Sion).. Všichni kritikové
v tom se shobuií. že tento hymnus iest vrcholem všeho, co lioský
buch v tomto oboru poesie kby vytvořil; iest zaiisté bílo toto
obsahem i formou v pravbě umělecké. Hrůzy všeobecného soubu,
přeb nímž rozplynou se v nivec marnosti tohoto světa, líčí básnik
způsobem tak úchvatným, hrůzyplným. a při tom tak velebným!
že buše iiž napřeb pocituie všechny boimy, které ieoenkráte při
pohlebu na Soubce vnitro naše buoou prochvívati. Mluva básní
kova iest iebnobuchá, úsečná, názorná. vynikaiíc poetickým
vzletem; iebnotlivá slova oopabaií iako rachot hromu. Myšlenky
plynou sice klibně iako tichý běh veletoku, ale silou svou unášeil
všechny mohutnosti čtenářovy. Za autora »Dies iraec považuie
se nyní skoro všeobecně Tomáš 2 Celana, nazývaný tak co rob
ného svého městečka; přiiat byl oo samého sv. Františka r. 1213
Do řábu a napsal též : rozkazu papeže ehoře IX. životopis
ieho; zemřel r. 1255. Dle svěbectví Bartoloměie Pisánského měla
sequence »Dies iraea nyněiší místo v liturgii při zábušni mši sv
iiž ve XlV. století; v Německu Francii setkáváme se s ní v ně
kterých missálech teprve v XV. století, až ii konečně Pius V.
(1570) poial bo svého missálu a všeobecně přeoepsal'. —

Dříve než připoiím k tomuto básnickému bilu několik poznámek,
uvábím ie zbe v textu latinském a bvoiím svém překlaou. ]sou
to POKUSV o překlab, nebot vystihnoutl kovový zvuk a praeg
nantnost originálu sotva kby se mobernímu iazyku pobaří:

(Latinský text.) (Překlad z r. 1906.)

Dies lrae, dles illa Hněvu ben kbys ohně silou
Solvet saeclum in lavllla: zmařl zemi rozmařilou:
Teste David cum Sibylla. Svědkem Davlb se Sibyllou.

Ouantus tremor est tuturus. Všechno hrůzou bude vzhůru,
Ouanbo iudex est venturus, až Bůh Soudce v nebes kůru
Cuncta strlcte otscussurus! k soudu půlde, v čele chmuru.

Tuba mlrum spargens sonum Trouba v děsném zahřml tónu
Per sepulchra regionum: nad hřbitovy mlllionů:
Coget omnes ante thronum. Vstaňte k soudu! Polďte k trónu!
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Mors stupeblí. el naíura.
Cum resurgeí creaíura,
]udícantl responsura.

Liber scripíus proíereíur,
ln quo íoíum contlneíur.
Unde mundus lnblceíur.

Iudex ergo cum sedeblí,
Ouldquld laíeí appareblí:
Níl lnulíam remaneblí.

Quid sum mlser tunc dlcíurus?
Quem patronum rogalurus?
Cum víx íusíus slí securus?

Rex tremendae malesíaíls,
Gul salvandos salvas graíls,
Salva me, íons pleíaíls.

Recorbare, ]esu ple,
Quod sum causa íuae vlae:
No me perbas lIIa dle.

Quaerens me. sedlsíl lassus:
Redemlstí crucem passus:
raníus labor non sll cassus

]usle index ulllonís,
Donum íac remíslonls,
Anle díem raílonls.

lngemlsco lamquam reus;
Culpa rubeí vulíus meus:
Supplícantí parce Deus.

Qui Marlam absolvlsíl.
ííl Iaíronem exaublstl,
Mihl quoque spem bedlsll.

Preces meae non sunt dlgnae:
Sed íu bonus íac benlgne.
Ne perennl cremer Igne.

lnler oves locum praesía.
lil ab hoebls me sequesíra.
Slaíuens ln parte dexíra.

Coníuíaíls maledícíls.
Flammls acrlbus addícíls:
Voca me cum beneblcíís.

Oro supplex eí accllnls,
Cor contrííum quasl clnls:
Gere curam mel ílnls.

Smrt l vesmír stane v proudu.
až ívor bude sířásaí hroudu.
aby posíavll se k soudu.

Rozloží se psaná kniha,
a v ní všechna provln tíha,
pro které Bůh lldsívo stíhá.

Soubce přísny' když tu stane,
vše, co skryío. v září vzplane,
bez pomsty nlc nezůstane.

Co iá bídny řeknu lemu?
Koho k zaslání sí vemu?
úzko-lí l nevlnnému!

Králi veleby a ířasu,
zdarma Svým Ty skýtáš spásu,
dei ml spatříí nebes krásu!

]ezu můl, rač vzpomenouíl.
že [sem příčlnou Tvé pouíl.
nedei v ben ml zahynouíl!

Hlebal isl mne do úpadu,
trpěls pro mne kříž a zradu
a led bys mě nechal hacíu!

Soudce pomsty spravedllvé,
obpusí hřích mé prosbě íkllvé,
než den hrůzy přllde bívé.

Obžalován úpím v írubu,
lvář má vinná rbí se v clubu
Pane, rcl, a spasen budu!

Odpusíll lsi svaté Máří.
loíra přlíals vlídnou íváří
lak | mně Tvá naděl září.

Nemohu lo žádal klidné,
leč Ty, dobrý. del mí vlíbné.
abych v ohnl nemřel bídně.

Mezí ovečky mě postav.
ob kozelců zlých mě rozsíav.
po pravlcl své mě oslav.

Až zavrhneb hřliných Davy.
zaíraíč ie v oheň dravý.
mne ved k vyvolencům slávy.

Na kolena nlce padám,
v srdcí lako popel zvadam:
V ruce Tvé svůl osud skládám.
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Lacrímosa dles IIIa. 0 dní pláče, slz a sírachu,
Qua resurgeí ex íavilla. až se člověk zdvihne z prachu
]ubicandus homo reus. a na soudu Božím stane:

Huic ergo parce, Deus: Milosíiv mu budiž, Pane!
Pie ]esu Domine, milý Pane ]ežiši,
Dona eis requiem. Amen. dei mu pokoi neivyšší! Amen.

(Nový překlad.)
Hněvu den kdys ohně silou
zmařl zemi rozmařílou —
svědkem David se SíbyIlou.

]aká hrůza po oboru.
až Pán přiide ve svém sboru,
soudit přesně viny ívorů!

Trouba divá zazní temně
nad náhrobky celé země:
Vsíaňíe. mrívíí Poidíe ke mně!

Příroda, smrí, voby, hory
užasnou, až uzří Ivory
vstával s Bohem v rozhovory.

Rozloží se psaná kniha,
v níž ie všechna hříchů tíha,
pro kleré soud lídslvo stíhá.

Soudce ledy, když si sedne,
provín tainých závoi zvedne
pomstě neuide nl ledné.

lak iá bědny' pak se háiít?
Za obháice koho naiíí ?
Čísíym dech se budu laiíl!

Králl hrůzostrašné krásy,
spasíš, koo se k Tobě hlásí,
zbrolí lásky, přei mí spásy!

Rozpomeň se, ]esu mlly,
pro mne že Tvé cesíy byly;
Nezaíraí mě v onu chvíli!

Za mnou ida isi znaven sedal,
& kříže ramen ruce zvedal
snad bys bol len v níveč nedal!

Soudce věčný nad zákony,
promíň vlídně víny ony,
af isem v den len bez úhony!

Z hlubln úpí srdce vinné,
studu krev se v líce řine,
smílování, Hospodine!



Spasils Mářl za pokání.
vvslvšels i lotra lkání '
to i moil náběi chránl.

Nehobné isou prosby moje,
ale vlídná láska Tvoic
věčného mě zbaví znoie.

Mezt ovcemi mě ostav,
od kozelců zlých mě rozstav.
po pravici své mě postav.

Až odsoudlš zavržené
do muk věčných do plamene,
volei mne. kam vvvolené.

Padám před Tvou nekonečnost.
srbce na prach drtí vděčnost
na pamětt měi mou věčnost!

0 dni slzavý, kby k soudu
člověk vstane : hrobu troudu,
oděn v bídu svoilch soudů!

]ezu, ienž isl dobrým Pánem,
nevrhei nás v pekel plamen,
mlr a pokol přei nám. Amen.

Dr. Kupka otiskuie v citovaném bile překlab Františka Pavelký,
který iest plvnný a prostý, ale ble mého mínění až přillš bbá
plvnnosti na úkor granbiosní pábnostt. Můl překlab bruhý není
lepší prvního, ienž se v některých verších opírá o Sušila a lépe
vvstihuie zvukomalbu. Tato hraie v »Dies iraec velkou ulohu.
]ak vvstihuií hrůzu bne rýmý: Quantus tremor est tuturus. ven
turns, biscussurusl Zvuk troubv: Sonum, regionum, thronuml
A hneb zas náslebuie už poněkub mírněiší, ale ještě hrozivá:
Natura, creatura, responsural A leště hrozivě, ač mírněji. zni
bále: Proíeretur, continetur, lublcetur. A nyní nastává utlšení
veliké, napiaté očekávání zvěbavých zraků: Sebebit. A nový
výbuch hrůzv a strachu: Quib sum miser tunc bicturus? Roga
turus? Securusl -——

Nýní, po bouřlivé ouvertuře, bává se hříšník bo Iichotněho
prošení,a proto náslebuií samé rýmv světlé, po hrůzném blouhém
»uc nastu uie měkké a iasné »ic až bo konce. Prvních šest slok
(ouvertura líčí obiektivně, epický a bramatlcký, scenu soubu.
balší část ie subiektivní. lvrická moblitba sklíčené buše s brama
tickými akcenty. Hříšník celým plavboierem přemlouvá Krista
k milosrbenství, líče ieho moc, milosrbí a práce a pouloazuie na
svou zkroušenost a hrůzu.

Významné zbá se mi také použití sloký tercinové: Kažbá sloka
iest uzavřeným celkem pro sebe a naznačuie osamělost buše,



v ben hněvu na sebe samu obkázané. Až poslební bvě sloky
isou rýmem spoieny: Bud že chtěl básník naznačit obpuštění,
zrušení osamocenosti, spoiení s Kristem a svatými ——anebo
tento konec, ve kterém se opakuie začáteční motiv, iest pozběiším
bobatkem. nebot iest pravběpooobno, že liturgický rebaktor pů
vobní báseň upravil pro missál. Na takovém bómu tesaií, blabaií
a piluií věky. Zvláštní monumentálnosti. kvábrové stavby, bobává
básni přesné zachovávání caesury: Kažbý verš (až na několik:
Donum tac re |missionis, tlammis acri lbus, voca' me — cum
| benebictis) má po čtvrté slabice obbech. Ale i porušení caesury
není vabou, přinášeiíc rozmanitosti. Přílišná pravioelnost činí
boiem ztrnulosti nebo bělanosti. Zaiimavo iest, iak básník mezi
bvěma nepřípustnými rýmy (praesta, bextral bovebe sklenout
sluchový most slovem: sequestra.

Posvátné veleby bobává básni, že vychází z Písma Svatého, ba
takřka na ně iest naštěpována. Básník neopírá se ien o líčení
poslebního soubu, iak ie velkolepě a prostě počal Kristus a
boplnil Sv. Pavel, nýbrž on první verš své básně bere přímo a
boslovně : Písma, z l. kapitoly proroka Soíoniáše. ieiížto verš
l5. zní: DlES lRAE, DIES lLLA, bies tribulationis et angustiae.
bies calamitatis et miseriae, bies tenebrarum et caliginis, bies
nebulae et turbinis. 16. bies tubae et clangoris super civitates
munitas et super angulos excelsos.

Prorok Soíoniáš v letech 641—610 přeb Kristem přebpovíbal
záhubu království ]ubského a vtrhnutí nepřátel íilištýnských,
moabských, Ammonitů, Aethiopů a Assyřanů a líčí bále ve verši
11., to. hrůzy válečné: »A soužití buou libi, a bubou chobiti
iako slepí, poněvaož Hospobinu hřešili, a rozlita bube krev ieiich
iako prst, a těla ieiich iako výměty. Než ani stříbro ieiich ani
zlato ieiich nebube iich moci vysvobobit v ben hněvu Hospobi
nova; v ohni rozhorlenosti ieho pozřena bube veškerá země..

Pochází-Ii »Dies iraet ob Celana, iest přebchůbcem tercín
Dantovy »Božské komebie' a zárobkem velkolepého obrazu
Míchal-Angelova v kapli Sixtinské. Text ten poskytl lákavou, ale
těžkou látku nesčetným hubebním sklabatelům (Mozart, Dvořák a i.)

Na konec vyslovuii přání. aby hymna tato bala se libu místo
různých — s obpuštěním — mblých a uspávaiících písní, které
zplvá Iib při mších záoušních. Text církevní s církevním nápěvem.
První tři řábky Dají se zpívat na chmurné vážnou melobii »Pange
linguac, bruhé troiverší hlubokým monotonním recitativem, až 6.
verš vrací se k nápěvu 3. verše a uzavírá bvoisloku.

Na tyto bvoisloky bere zřetel překlab bruhý. K. D. l

»?



Papežská hymna: lTamkde strmí
církve ty'měc zbásněna byla kardiná
lem Wisemanem, r. 1859 přeložil ii do
němčiny ]os. Wenzig (librettista Sme
tanův) a do češtiny kněz ]os. Šrůtek,
pozděiši kanovník královéhradecký.
Nápěv složil ]an Nep. Šk rou p, au
tor písně »Kde Domov můia. kapelník
u sv. Vita v Praze. Původní text Šrůt
kův zněl:

Tam, kde strmi církve tyníě.
v staroslavném věčném Římě.
7 národův všech iazykové
souhlasuii \; pisni nové:
Bože, Pia Devátého
žeknei a nám zachnvei!

Sedmi chrámův báně zlate,
Vatikánské sině svaté,
hroby svatých v širém kraji
ozvěnou se otřásaii: Bože ato.

Velehně náš zpěv se vznáší
nad oblohu země naši;
po rovinách, moři, lese,
k Římu prosby hlas se nese: Bože atd.

Pohližime k vám též vzhuru,
pěite s námi v lásky kůru,
roznitte nás, nebeštane'.
at náš zpěv zde neustane:

Bože atd.

Tak sděluie časopis »Cyrllla. V kan
cionále olomuckém isou změny: ná
rodů všech iazykové svorně pěii v
pisni nové; sedmi chlumů báně zlaté;

hroby světců; prosby hlas se k Rímu
nese; pěite s námi v iednom kíu'u.
My bychom navrhovali místo »strmí
zvučněiší: Kde se vzpiná cirkve tymč,
nebo: Kde se tyčí. Reirain pro ny
něišího sv. Otce: Benedikta Patná
ctého, Bože, chraň a zachovei!

Válkou zničené památky. rNeue
iireie Presse- přináší seznam stavitel
ských památek, které dosud válkou
byly zničeny Řada kvetoucích měst
byla I části nebo zcela zničena. Došlo
k tomu iednak bezděky, iebnak 7 tre
stu ]. devíti provincii belgických ani
iediná ne./.ustala ušetřena liilce válečné.
Neivice ovšem utrpěly krajiny, iimiž
šel hlavni vpád Němců do sev. Fran
cie. V Brabantsku město [.ovan želí
překrásného chrámu sv. Petra, slavné
druhdy památky gotického umění sta
vitelského. Nádherná stará rabnicc
hned po radnici bruselské neidraho
cenněiší umělecká památka Belgie
má pochroumáno hlavni průčelí. Sta
robylá lovaňská universita iest zničena
docela. Z památny'ch prostor. kde uči
vali neislavněiší hlavy vědy iako papež
Hadrian Vl.. učitel císaře Karla Pá—
tého, nezbyly než bidne' trosky. ]ešlě
bolněií musí se dotknoutl každého
úplné zničení universitni knihovny.
Četné vědecké unikáty a důležité staré
rukopisy nenahraditelné přišly v niveč.
?de stoiíme před ztrátou, kterou opla
kávat budou všechny kulturni země.
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Cclá moderni část Lovaně iest iedinou
zříceninou. Vypadá tu ialto po země
třesení. Z krásného divadla nezůstal
kámen na kameni. Město bylo, iak
známo. rozstříleno z trestu, protože
v něm bylo stříleno na vojáky. Po
dobně bylo zničeno město Dinant na
Móse. Městský gotický kostel ční spo
rou troskou k nebesům nad pohádko
vitým druhdy, nyní úplně se zemí
srovnaným okolím svých rozkošných
letohrádků. Zle obneslo válku město
Charleroi. Mohlo býtí považováno za
vzor města moderního, které se stalo
průmyslovým a zůstalo krásným. Nád
herný bulvár Andent byl dělopalbou
smeten se země. 2 města Visé u Lu
tychu nezůstalo vůbec nic. Také tam
byl krásný starobylý kostel, iako zkazky
nádherných někdy dob. Není ho více.
Brabantská města Diest, Wavre, Aer
schot a ílanderská Alost a Saventhern
isou zničena ien na polovic. V posled
nim městě slavný Van Dyckův obraz
»Sv. martina byl zachráněn. V Malínu
kathedrála sv. Rombauta zůstala \; cel
kn uchráněna. Zaplalila svou daň války
pouze svými malovanými okny, která
se rozsypala otřesem kanonáby. Hůře
iiž pochodll arcibiskupský palác. Z mo
dernich staveb nespočet mostů bylo
vyhozeno bo povětří a nespočet ná
draží byl vyžehnut. Soupisu ieilch
teprve po válce bubeme se moci do
čkatl.

Dr. Čeněk Zíbrt padesátníkem.
Kroměstéžeiných prací bibliografických
iest základním dílem Zíbrtovým 24
ročníků »Českého leuu. Zásluha, kte
rou ocení teprve buboucnost. Na ná
rodopisné výstavě poial tuto myšlenku
s Renátou Tyršovou a Koulou. Sedlá
ček ve rHradech a zámcích českých:
vylíčil českou šlechtu, Winter ve svých
stubíích české měšťany, Zíbrt zacho
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vává svérázné proievy lidu, ieho po
esie a zvyků. ]eho 5 velkých svazku
historické bíbliograíie zaznamenává
české prameny hlstorické až do r.
1679. Redigoval časopis museini. Zíbrt
ie rádcem malířů. sochařů, hudebníků,
regisseurů. Genius tiché práce. 2 ta
kových kvádrů staví se velikost ná
roda. Mnogaia lieta!

Oprava českého pravopisu? U
topie prof. ]okla nezahynula. Kolínský
profesor dr. Ot. Kunstovný vrací Se
k ieho návrhům na ziednodušeni če
ského pravopísu: A opět vynecháním
čélek a tvrdého y. Neiraděil by zavedl
radikální opravu: Zavedení srbské cy
rilice. To ovšem v době, kdy se tato
zapovídá i v srbsko-chorvatských ze
mích, iest Ironií. Představte si krasu
českého iazíka, kdíbichom mohli psati:
»Pokladam otazku opravl pravopisne
za velice duležitou otazku narodni.
Poňevač pak neudržitelnost dnešního
stavu neitlže pocituie škola, main za
scela přirozene, abl hlavňlm nositelem
hnuti za opravu pravoplsu se stal
česki učitel.: __ Věřlme sice, že by
slabí žáci a zamilované slečinky opra
vu pravoplsu uvítali, ale myslím, že
by i v tomto pravoplse dělali mnoho
chyb. Zůstaňme prozatím při pravo
plsu dokonaleiším, který podává věr
nělsl obraz mluveného slova. Máme
důležitěiší věclt

Dobroslav Orel, c. k. proiesor a
redaktor »Cyrlllac, byl 22. července
19t4 povýšen na universitě vídeňské
za doktora íilosotle. Dlssertační prací
ieho bylo poiednání o mensurální
hudbě a notovém písmu v Čechách
do r. 1540.

0 Benediktu XV. píše nám přítel
z Říma: »Nového papeže jsem již
neien vidět, ale s ním i mluvit. ]e milý
a velikého rozhledu. Vzbuzuie ne



omezenou důvěru. zeiména v giganti
ckě naší době válečné, od níž očeká
vám, že nám snese království Boží
na zemi. Dovídáme se, že se všichni
válčící národové mnoho modlí! Papež
se o válce nevyslovil, iak samozřeimo,
ien nás napomínal, bychom se mnoho
modlili k Pomocníci křesťanů a matce
ustavičně pomoci.

Vy černé stíny . . .
Vy černé stíny rozsmutněíých borů
zas vinete mě ve svůi hebký klín,
zas rozchvěiete struny bumných sborů
a ponoříte mysl bo hlubln . ..
Ta smutná lkavá píseň černem hučí —
a hneo zas sténá, elegie pěie,
a do žalu ie vítr rozezvučí »
a marně čeká, že ie rozesměic.
Do mrtvého černa čela se kloní,
hlavy se kryii černavým mráčkem,
ňadra se stáhnou, pláčem rozezvoní.
iak poslední píseň umíráčkem . . .

Vy černé bory, proč Ikáíe a sníte,
proč věčně slzy vánek vám stírá?

My pláčem věčně vy se vesellte
nad hrobem iak lidskost zmírá, zmlrá . .

:]. cVálck.
Chorvatská unlverolta v Záhřebu

slavila l9 říina svou 40. ročníci. Zá
klad k ní položil blskup Strossmaver
darem 50.000 zí. lékařská fakulta ií
podnes schází.

Státním sekretářem sv. Stolice
po předčasném úmríi kardinála Ferra
ly imenován byl kardinál Pielro Oas
pari. Byl proíesorcm kanonického
práva na katol. ústavě v Paříži (1880
—<la96) a působil ve státním sekre
tariáíě (1901—1907) iako taiemnlk pro
mimořádné Duchovní záležitosti. ]e
přečsedou komise pro kooííikování
kanonického práva. Zdaž nyní po smrti
Pia x. bude korrigován násilný pře
vrat práya farářského?

Ze Svatobora. (Schůze ředitelstva
dne 24 září.) Schůzi předsedal pan
vrchní řebilel dr. Karel Mattuš. V do
bě prázdninové zemřeli členové -—
činní: ]UDr. Hubert Veselý, maiítel
realit na Král. Vinohradech; přispíva
iící: Cís. rada R. T. Dr. Ed. Bazika,
vrchní inspektor státních drah v Praze,
cís. rada Frant. Schnóbíing, lékárník v
Praze. a ]. ]. Karel kníže ze Schwarzen
bergů, maiiteí panství na Orlíku; sku
teční: spisovatelé Karel Krušina ze
Švamberka a ]oseí K. Šleihar. _
Předseda věnuie všem vřelou vzpo
mínku. — Podpor spisovatelům nebo
rodinám po spisovateíích povoleno
celkem K Miou-. —< Požiíky z na
dá bratří Pacovských uděleny panu
Gustavu Klikovi, odbornému učiteli a
spisovali v Rožmitále. — ]eho Emi
nence pan kardinál kníže arcíbiskup
Bauer z Olomouce daroval Svatoboru
50 korun. Sbor Karla Havlíčka
Borovského v Cíiícagu poslal 489 |<
na opravu hrobu Havlíčkova, ku které
bude přikročeno, iakmile některé zbý
vaiicí formality budou vyřízeny.
Stále docházeii různé žádosti za co
stovni nebo slubiinl slipendla, které
však dlužno odmítali na základě usno
senl ředileíslví Svalobora v dubnu r.
l913, dle kterého nebubou taková
stipendia udělována až roku 1916,kdy
bude pak vypsán veřeiný konkurs.

!( lřícáté ročnící úmrtí Dou
chova. Letos 3. listopadu bylo lomu
třicet let. kdy vydechl naposled šle
chetný. obětavý vlastenec, který při
veliké hmotné bídě stal se neúnavným
propagátorem české osvěty. František
Doucha (law—1884), kněz deílcient,
náležel k neipilněiším pracovníkům li
teráíním v prostřed minulého století
Sepsal na sta prací slavníkářských,
knihopisných, theologíckých a paeda
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gogických. ]ako básník nevynikl sice
bohatou íanlasií, za to však iemným
vkusem. ]en čtyři léta mohl setrvali
v duchovní správě ubožák zdraví pob
lomeného. Pak se oddával bystrý a
velice učený kněz zcela práci literár
ní. Koncem let padesátých onemocněl
těžkou písařskou křečí a od té doby
psal rukou levou, ien aby národu
prospěl. ]sa neobyčeině rutinovaným
znalcem různých iazyků, překládal z
básnictví lužických Srbů, z ruského
Puškina, z polského Mickiewicze, z
anglického Shakespeara (9 dramat),
Byrona, z italského Danla, Pelrarky,
z francouzského Huga alb. Věru ná
ležel mezi neiučeněiší vrstevníky. Z
práce velice houževnaté a od veřei—
nosti provázené velikým uznáním,
mohl sl Doucha přece ienom ziednatí
obsloiné přiimy, kdyby se byl o svá
práva hlásil. Ale iemnocllný, plachý
ieho duch spokoioval se s neimenšíml
almužnami, pokud mu byly poskytnuty
bez ieho vlastní žádosti, tak že trpěl
velikou nouzi až do smrti. Podlimal
se neiobtížněiších prací literárních na
tom poll, které bylo od dobře situo
vaných tntellgentů českých zanedbá
váno, ien aby vyplnil neicitelněiší me
zery v českém písemnictví. Věru nei
česlněiší pamět zaslouží muž, který
za osobního velikého strádání vstou
pil do prvé řady učitelů národa a při
činil se tolik o ušlechtilý pokrok čes
kého lidu! Takových obětavých, ide
álních duší iesl zapotřebí malému
národu stále, malí-li plnili dobře své
poslání uprostřed národů velikých.

(Obnova.)
„Ve válce se modlí obě strany

o vítězství k témuž Bohu . . . . “,
tak posmívaií se nevěrci a v modlitbách
voiínů o vítězství Ieiich zbraní hlebaií
n0vou námitku proti víře :: zbožnosti.

Revue realistické strany 'Naše Doba:,
iež tolikrát štvala proti náboženské
vroucnosti katolíků, napsala o této ná
mitce následuiící zaiímavá slova: »Ske
plikové se vžby posmívali a posmívaii
se ted zas, že prý ve válce se modlí
obě strany o vítězství svých zbrani k
témuž Bohu a iemu poroučeií svou
věc iako spravedlivou — Spravedli
vosl kterékoliv věci lest poiem sub
iektivni právě tak iako ieií užitečnost.
Myslím ostatně, že mimo bohoslužby
přímo voienské daleko více modliteb
prosí dnes o mír a zaražení krvepro
lití a boie, o více lásky mezi národy,
než o vítězství. Ale [ prosba 0 vítěz
ství má svou oprávněnost. Žádný ná
rod neboluje zbytečně »lehkomyslně
ien pro boi a pro vítězství a pro slá
vu; kažbý zápasí o ideu, o existenci,
o neidražší statky. V tomto boii iesl
mu potřebou, poručili svému Bohu
svou věc, a činí to třeba formou mo
dlitby o vítězství, iako se člověk modlí
o ilné věci, na něž sám nestačí, v tom
přesvědčeni, třeba nevysloveném, že
konečné rozhodnutí lest a přes mo
olilbu zůstane v rukou toho, který pro
náboženského člověka řioi osučy ied
notllvců l národů. Takové modlitbě
naučil křeslany Kristus: »Olče, necht
odeide obe mne kalich lenlo- to
bylo ieho přání, ale une iak iá chci,
ale iak Ty chcešw bylo vyvrcholením
ieho modlitby. —- ]en špatný znalel
lidské duše může se posmívali.

Šebesátlny slavil s. llslopaju zem.
insp. gr. 3113; v Praze. ]ako rodák
brněnský byl žákem Fr. Bartoše a kráčí
v ieho stopách, pěstuie svéráznost naši
mluvy a literatury (Slovesnost, Palery
knihy plooů básnických, dopisy a život
Čelakovského Čítanka moravská a slo
venská,) Mnogaia liela!

Tiskem Václava Horáka v Prostěiově. -- Za redakci odpovídá Vilém Vysloužil
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Silný. Německl katolickl revue Pu
detova »Der Aar- po tříletém vycha
ml unikla pro nedostatek podpory.
to to ve Francii katolický kulturnl
llvot vrluétá. neliepti spisovatelé stali
v kaloiidtych ladlch.

Sulu opet. .. loveni-_ Dopo
ručujeme lnteiiigend vfeie opisy tohoto
nodernho naleho apologely. kterf
dlouholetým 'tubiem autorů francou
okých. mam Lacorbain. . široký
ndčlánim a otykem . intelligencioevoiii
olmalost duchovnich potřeb neli doby
a schopnost miuviti přesvědčivě .
tri-nl & modemlmu Eiovčku

VADMiNiSTRACl„ARCHV“.
DOLOROSA od Fei. lencweino

eparlout 6 K.
SOU DEO Bugass Dvořákka ! K.
SLovo K OT EN ŠiiFr. Bun

d .Demla.Val.1K.0 ]
OSUDV. Básně R. D. [.utinova

vázapé . J K.
ODS?. v PRlRon. iiáaně SifBoulky. . . K.wWWW—'

V žádné katolické rodině nesmí chybět

POST! LLA.
Výkiab na všechny nebělni a sváteční l svatopostni epištoly
a evangelia celého roku církevního s vero- imravoučnými
úvahami. vysvětlivkami Důležitělšlch obřabův a obyčeiů
cirkevnlch. s ptipoienymi výrok svatých Otců, životy čel
nělšich svatých a biahosiavenych bitek církve katolické

Z něm. pův. bila !.. GOFFiNE-ova přelo
tiii Bohoslovcl Olomouc. kněž. semináře.

CENA !( sr— brož.. K 11- váz. v. plátně, K 1350 v kůži.
Uvěruthnym osobám též na s iátk Na skiabě u všech
knihkupců, neb v nakiabatelstvi PRIBEBGU Volomouci.
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