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POCHOD ARMÁDY.

»Dál! Ku přebutc hřmí povinnost.
lbem kreslit nové mapy.
My máme živé barvy bost
tot krve ruoé slapy.
]bem nové říše bubovat,
iak Prozřetelnost chtěla.
Dost máme kvábrů řab a řab -
tisíců mrtvá těla.

Svět cely hnit už jako hrob.
My hmožotrt iei zořem
a starou prácheň starých bob
plamennym smetem mořem!
Do pokroku hry falešné
ien houfnicemi houknem
a kultury té vetešné
pozlátko liché sfouknem.

Svět stary byl pln rouhačů,
a Neřest zpychta hrozná:
za pláče pum a kartáčů
snab opět Boha pozná.
Byl prohnily a zhýraly
a šlapal barů Božích,
ob molů cely prolezly
mu vyprášíme kožich.



]ANO KOHLER.
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Brat brata iako zlosvna
chtěl bávit ien a rváti:
Nuž, bnes ie velká hostina,
ien račte sobě přáti!
Přeb námi požár, běs a shon,
za námi stohy trupů,
a cholera a mor a ston,
a havran seóá k lupu.

Hurrá! Hurrá! V přeb, vojáci!
]sou svaty naše pluky!
My neboiuiem z legraci:
]sme nástroi Věčné Ruky!
]en bál a bále! Hromem v přeb!
Dál krve ručeiemi! ,
MUSÍME ZBOŘIT STARY SVĚT
A STVOŘIT NOVOU ZEMI!

???



SIBVLLINO PROROCTVÍ. PŘEDN.K. 0. [.

“Nox NEPAMĚTI uosrvo ZÁVIDĚLO BOHUieho vševěooucnosti a snažilo se ookrýt cíp
opony, kterou zastřel buooucnost bolavým zra
kům lioským. Saul uchýlil se k věštkyni En
borské, Řekové měli své Delfi a Pythiu, Tro
ianští Kalchasa a zlověstnou Kassanbru. Ná

' roou žibovskému posýlal ]ehova proroky a též
v Babyloně a Egyptě iako u všech nárooů musili kněží libu
věštit. Neiprosluleiší věštkyní ie SIBVLLA.

]méno ieií obvozuií oo toho, že věštila Boží vůli (Dios búlé),
iiní oo Kabbaly neb oo Cybely, matky bohů.

Sibylla stalo se iménem hromabným pro věštkyně vůbec. Plato
zná ien iebnu, iiný bevět i beset. Ve střeoověku rozmnožen iest
počet na 14, které nazvány ble svého sibla:

1. Sibylla PERSICA, pravým jménem prý Sambetha. 'Vyšla
iest ieií řeč: »Ai, hovabo potlačeno bube. Uroóí se Pán na
okršlek země a luono panenské bube spasenie lioské, a nohy
ieho v moci liňskýchw A byla ooěna oběvem zlatým, šloiíř
na hlavě ieií bílý.,

2. Sibylla [.VBICA v Cyreneiském kraii vyšla, též Messiáše
přeňpověoéla: *A má mieti ta Sibyla věnec zelený s kvítím
na hlavě, ozoobená, pláštěm poctným ooěná, nevelmi mlabá.:

3. Sibylla DELFICA v Evropě 2 kraiiny měsíčního lesa, pravým
iménem [ ibnše fl). přeó boji troiánskými prorokovala, z kteréž
Tirsippa takto bie: »Nárooie se prorok bez mužského spo-
ieni ;. panny.: Má oběna býti rúrhem černým, vlasy spletené
a obvázané okolo hlavy, v ruce roh bržeei a mlaoá.

(Dříve, než bubu pokračovati ve střebověké a staročeské rha
rakteristice ostatních Sibyll, zastavují se u poznámky, že slula
pravým jménem »l-ibušec. Hlebím na to slovo, zba má skutečně
něiaký vztah kSibylle, a postřehuii, že LIBUSA ie vlastně ob
rácená SUBIIA, t. i. Sibylla. Pokuo vím, nebylo na tu shobu
bosuo nikbe poukázáno, a české báiesloví by si toho mohlo po
všimnouti! Staročeská poznámka na pravé iméno »Libušaa vzta—
hovala se snao půvobně na »Lybicaw

4. CHIMERlA neb CHlMlCA vlaská, z kteréž takto či Emeria
(snao nymfa Egeria ?): »Na prvním obličeii panny vystupuie
běvečka pěknej tváři, olúhými vlasy, seoíc na stolici ozbo
bený, krmě bietě oávaiíc iemu k iebeni pokrm vlastni neb
přirozené mléko s nebe poslané * A má býti oběna ooěvem
barvy nebeské, totiž moorým, zlatem ozoobeným, s rozpuště
nými vlasy po ramenú a mlaoá.
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5.

9.

10.

ERlTRlCA, pravým iménem Herophila nazvaná, z Babylonie
vyšla neišlechetněiší, velmi stará. Svatý Augustýn svěočí o ní,
že tak řekla: 'Kristus bube súbce živých a mrtvých.< Opět
takto svými literami psala. »IHS XPS VOS SOTHPc, totiž:
Ježíš Kristus, Boží Syn, Spasitelc. Opět praví o Kristu:
»Ale na posleoním věku pokorný učiněn bube buoh a vtělí
se božské pokolenie; neb člověkem učiněn buoe syn boží;
spojeno buoe božstvie s člověčenstvím, ležeti buoe na seně
beránek, z panny narozen neb vyveben bube buohi člověk!

. EUROPA o Kristovi takto bie: »Přiibe ten a puoibe po ho
rách a pahrbcích a potocích lesních olympských, královati
buoe v chubobě a panovati buoe v taiemství, a vyioe z břicha
panenskéhox A má býti krásná, mlaoá, skvúcí tváři, z nai
tenčieho hebvábí hlavu šloiieřem otočila, s zlatým oběvem
oběna.

. KUMANA, řečená Amalthea neb Taraxanbská neb Deifeba,
v Vlaších blíž Nápuli vyšla, mnoho o příští pána Kristovu
pravila, iakož píše Varro neb Virgilius: >Ze veliký narobí
se ob neporušiteblného neb celého'neb stálého věku, ráo iiž
navrátí se i panna, navrátí se i Saturnovo královstvie, totiž
časy pob nimi šťastně zpravované, neb bobré časy, které se
nyní ]upiterovi připisují, totiž neibobrotivěišímu správci. ]iž
nové rozplozenie neb urozenie s nebe pustí se vysokého po
kolenie; i též nynie maiíciemu se narobiti bietěti, skrze kte
réhož naiprve opuštěn buoe zatvrzený lio, a všemu světu

Ěovstane zlatý věk.<LESPONTICA, o kteréž píše Euklibes, řekla: »S vysokosti
nebeských příbytkuov prohléoliest buoh pokorné své, a na
rozen buoe v posleoních bnech z panny žibovské v ieslích
země! A baba stará seolskými šaty oběná, starým šloiieřem
neb plátnem hlavu obvila, i pohrblek až po ramena.
Sibylla FRVGIA syrská, iménem Abunca mezi Troiem a
Robem vyšla, v metropoli písem. Ukazuie: )Bičován bube
Buoh oo mocných země a z Olympu vyvýšené přiibe; a
uložena buoe raba v nebi a zvěstováno bube pannévúoolí
púšt.c A má býti stará obvetšelei tváři, s nahými rameny.
s vypuštěnými vlasy, obéna načrveným oběvem a prstem
ukazuje.
TlBURTlNA ve Vlaších u Říma vzešla (Tivoli), ieiiežto rabú
Augustus Kristu se klaněl, moblu a kniehy bržala, kbež bylo
psáno: »Narooí se Kristus v Betlémě, zvěstován buoe v Na
zaretě, zpravuiícieho býka pokoiného kruntovníka pokope.

štastná ta máti, ieiiežto prsy ieho krmiti bubúf Oktavi
anovi řekla: »Vyšší tobě přiibe; neoai se sobě klanéti !: Má
býti ne velmi stará, černým rúchem ooěna s rozpuštěnými vlasy.



11. AGRIPPA, tak praví o Kristovi: 'Nevioomé slovo bali,
káti se bube a plemeniti buoe iako kořen a utrhnuté bube
iako list; a nebuoe zievena okrasa ieho a obkliečen bube
břiech mateřin a plakati buoe buoh veselosti věčnú. A 02)
libí potlačen buoe jako hřiešník.: A má byti nevelmi mlabá,
ruku brží na luoně iako ohleoaiíc se a bivíc se neb ooluov
hleoice. pláštěm oběvem růžovei barvy ooěna.

12. Sibylla SAMlA u ostrovu Thueu v Syrii v moři egeiském.
Takto sepsal seznam Sibyll Fero. Menčík z rukopisu univ.
knihovny (17 D. 18), pocházeiíciho ze XVI století.

Schází tu
13. Sibylla KO oronsxA, řečená Campusia, a
14. EPIROTSK z Epiru.

V jiných seznamech isou iména i proroctví promísena, a iest
na první pohleb zřeimo, že se tu iebná o vyploby poesie a po
věstí, a ne o historické osoby. Hlavní moment ie tu náboženské
přebpovíbání Mesiáše. Cirkevní kruhy používaly starych pověsti
o Sibylle k náboženskému povzbuzení libu, a mnozí vynikaiicí
mužové činili to rbona fibec.

Svěbectvi Sibylly bovolává se TOMÁŠ z CELANA ve své cir
kevní hymně »Dies iraec: Teste Davib cum Sibylla iakoby
chtěl říci, že poslebni soub a záhubu světa ohněm přebpovibá
neien Písmo, nýbrž i trabice nebo věba světská.

Že tato sequence tanula na mysli MICHEL-ANGELOVI, kbyž
maloval »Poslební souoc v sixtinské kapli, tomu nasvěočuií po
stavy Sibyll, které namaloval veble starozákonních proroků bo
vykroiů kaple. Po Michel-Angelovi namaloval Sibylly s ieií
proroctvími znamenitý malíř balmatsky TRVFON KOKOLJI ,
kterému arcibiskup barsky Onbřel Zmaievič koncem 17. století
svěřil vyzbobu poutního chrámu P. Marie boky kotorské, »Gos y
oo Skrpielac u Perasta. (Viz spisek O. Ivana: »Hvězba mořsk (.
Vybala r. 1914 »Eva< v Olomouci.)

Neiznáměiší ie Sibylla Kumánská. Menčik vypisuie o ní z ru
kopisu pražské knihovny:

»Chtí tomu mnozi, iak tak v starych římských časech za pa
nování Tarquinia Pyšného, sebmého a poslebního krále Římanů,
kterémuž králi okolo 528 let přeb narozením Krista Pána iebna
z moubrych Sibyl, totiž Kumana, přišeoši bevět kněh přinesla a
oznámila, že v těch knihách božská taiemstvi všelikerá obsažena
a takové iemu taiemství miluiícimu probána byti maií, pokubž ii
iistou (imenuiíc znamenité quantum) peněžitou summu peněz oáti
by chtěl. Maiíce on ženu tu tak znamenitou za nerozšaínou, túž
ženu aneb Sibyllu oo sebe obeiíti kázal. Vzavše teby ty knihy
a hneb přeo očima ieho z nich tři oo ohně uvrhše, spálila a na
vrátivše se z ostatníma šesti knihami k Tarquiniusovi, by tako
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vého vzácného baru božího z svých rukou nepropouštěl a ie oo
ni za opáčenou sumu koupil, napomínala. I nechtice on k žá
bosti ieií učiniti, pročež pobruhé ooešla a napobobně iako pře
oešle z těch ostatních ieště tři spálila. A ty poslební tři iemu
opět v přebešlé ceně ke koupi přeoložila. A vioa Tarquinius stá
losti té neznámé ženy, pohnut isa žábostí těch kněh, za ně žá
banou summu vyčisti kázal. Zena pak přiiavše svou cenu obešla
a ačkoliv po přiiatei ceně hleoána, vícei nalezena býti nemohla.
Ty pak ale knihy až 00 bnešního one v Římě za zvláštní po—
klao a bar boží se zachovávaií a libri Sibyllini se imenuií, ve
kterýchžto rozličné proroctví buboucich věcí ku pobiveni vyna
cházeií, Římanům i také iiným královstvím a knížectvím mnohým
zléi bobré přeópovíoaií; mezi kterými o Českém království
v přebepsaných přebpovibkách se vynacházeií, které přeb tolika
sty lety 00 ieonoho kraiana z lásky své patrie česky vytažena
00 téhož, kterýž byl slavný papežský ministr, rhytmice přelo
žena byla.:

Tu ovšem pověst s báií smíšená a, co země české se týče,
přímo iest patrným výmyslem.

Knihy ony (snab něiaké runy prastaré boby římské neb řecké
nebo hieroglyfy egyptské ?) na listech palmových psané chovány
byly prý na Kapitoliu, kbež nab nimi buumvirové (pozběii be
cemvirovél bběli a v bobách nebezpečí z akrostychických veršů
sestavovali orakula. Knihy tyto prý r. 83. přeó Kristem is chrá
mem Apollinovým shořely, ale z rozličných zbytků a ústního po—
bání (zvláště v Malé Asii) sestaveny prý knihy nové, které te
prve začátkem 5. stol. po Kristu za své vzaly.

00 těchto knih zcela rozbílným iest proroctví Sibyllinské, za
chované až počnes. Obsahuie 12 knih řeckým šestiměrem psa
ných za časů křesťanských mezi prvnim až čtvrtým stoletím.
Zpěvy ty isou sepsány ob křesťanů a žioů. Už sv. Augustin se
o nich zmiňuie.

U těchto knihách maií záklab všechna tak zvaná proroctví Si—
byllinská, která ve všech téměř iazycich nalézáme. Z latinského
překlabu Dostala se 00 řeči obecného libu. Zvláště kol r. 1000,
kby chiliasté očekávali konec světa. vracelo se poběšené libstvo
o rabu k 'Sibylle.<

Roziitřená fantasie libu i vzbělaných pracovala, i ]an Milič a
Matěi z ]anova viběli už Antikrista a ve Francii hrál si na pro
roka exaltovaný františkán Roquetallabe, až byl upálen.

]aký biv, že i vznětlivá buše česká začala se obírat Sibyllou.
V rukopise z XV. stol. nachází se počátek písně:

Žila baba Sibylla . ..



1 Tomáš ze Štítného uváoí celé iebno proroctví: »! byla ně
iaká Sibyla, prorokyně slovutná, tu císař (Šalomoun) pozvav
k sobě tázal iie, iest--li anebo bube- li kto mocněiší než on, iemuž
by se s poklonú mobliti měli? A ona ukázala iemu v slunci
Pannu, ana brží na ruce syna; i obvebla ciesaře ta Sibyla, aby
nebal tak klaněti se sobě, řkúc: »Tomu, iehož Panna porobí,
bubúf se klaněti, tent bube větší než ty.:

Též legenba o sv. Kateřině ze XIV.století zmiňuie seoSibylle:
vaše hrozná hanba těžká,
ež Sibyla ta vítězská
ot Římského stola vlasti
isúc, však rozmyslnů nápastí
v svém proroctví Boha znala
a o něm prorokovala.

Různá proroctví překlábána k nám z němčiny a upravována
pro českou potřebu. Používali iich bud náboženští mravokárci,
sektáři nebo političtí PAMFLETISTÉ a nebo kramářští SPEKU
LANTI. Aby proroctví o současnících bylo hobně irappantní,
batován tisk o něiaké století zpět.

Přání bývalo otcem myšlenky. Tu něiaký protestantský agitátor
v rouše proroka přebpovíbá, že r. 1622 nebuoe papeže, Bra
trstvo růžového kříže r. 1622 prorokuie, že 1. Papež musí přece
vykořeněn býti. 5. Lenivý král z Engellanbu procitne a háiiti své
hanby bube. 13. Falc naposleby vítězství boibe. 21. Halberštotský
pak svou mocí žene mnichy, popy, až praští ve bne v noci ato.

Na straně katolické v bruhé polovici XVII. stol. rozšířilo se
proro tví iesuity Martina Střebovského, prosté vášnivých invek
tiv. lánek 8. zní: 'Z toho Leopolo zase bům Rakouský roz
množit a 9. »Bqu míti šťastně více manželek než iebnuf

Proroctví Slepého mlábence batuie se z bob císaře Karla IV.,
který v Norimberku pry se sešel se 36letým osvíceným slepcem,
který mu osuby české přebpovíbal. Uyskytuií se tehby i pověsti
o Blaníku obbobně s německým Kiiftháuserem. V XVllI. století
vynořila se 'proroctví obyvatele egyptskéhoc, které přebpovíbá, že

1790 bube hněv Boží na všechen svět.
. 1808 bube Pán Bůh ob málo libí poznán.

1845 nebube žábného Pastýře.
1846 povstane ieben veliký muž.
1890 bubou všichni v iebnoho Boha věřit.
1999 nebeská světla shasnou a bube ieoen ovčinec a

ieben pastýř.
Kol r. 1500 vzniklo proroctví rolníka Havlasa Pavlaty.
Jak se bal Komenský šálit »proroctvímic iircháře Kottera, ka

zatele Drabíka a Kristiny Poniatowské, ie známo.

wwxxxw
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[ Dnes, v osviceném století óvacátem,isou velká i malá města
přeplněná věštkyněmi — Mabame oe Thebes, Brussler, astrolo
gové, chiromanti, kartářky, cikánky, spiritisté, planetáři — a sto
letý kalenoář přichází také mezi proroky.

A Paříž, rměsto světlaC, kráčí v čele. ]ak za naší pokrokové,
věbecké, pseuboosvícené boby nevěry kvete pověra, o tom po
oává statistiku »Naše Doba::

»Město Paříž vybalo nový abresář. Mezi iinými zaměstnáními
iest v něm uvebeno neméně než 34.607 haoačů, iasnovibců,som—
nambul ,okultistův a jiných. Mužů ižen. Pařížský policeiní úřebník,
který se zvlášt zabýval timto oborem, tvrbí, že Pařížané, kteří
nevěří ani v Boha, ani v Zlábla. ani vouši,vyoávaiíoenně kolem
200.000 franků za věštby, vyklábání karet, rozmluvy s buchy a
pobobné. ]ebiná nároční věštkyně, oblíbená mezi bohatými a
vznešenými bámami, vybává, iak bylo ziištěno, pouze za inserci
a reklamu ročně 50.000 franků. Renomovani habači i habačky se
obhabuií na 800 až 1000 franků benniho příimu. Roční obrat za
tato tainá umění se cení na 75 milionů franků pouze v Paříži.
To ie hobně brahá náhraba za náboženství a církev! Do toho
počtu isou poiati pouze profesionální haoači a okultisté. Veble
toho však iest známo, že tímto uměním se zabývá iako vebleiším
zaměstnáním veliká řaba iiných libí. Skoro kažbá masérka, íri
sérka a akušérka (porobní bába), množství mobistek a švaólen.
Také znamením boby a moóerní kultury iest tento ziev, ieiž lze
snab neilépe charakterisovati iako záplavu pověry. Věcně nezna
mená umění moberních okultistů (znalců tainých umění) 0 nic
víc než chytrost břívěiších kartářek a cikánských habaček z ruky.
]e to stará cheiromantie (hábáni z rukv), oběná pláštěm lživé
oecké írenologie (leboznalství) neb oocela protivěbecky vystupu
iícího iasnovibství.:

Kbo se zaiímá o úplněiší texty »SibyllinskéC, toho obkazuii na
spisek Ferb. Menčíka: »Ceská proroctví“ (ll.vyb. r. 1914,E. Solc,
Karlín), z něhož isem vyňal většinou hořeiši bata.

Na konec cituii aspoň poslebni kapitolu české 'Sibyllw, nebot
není bez poetické síly:

»A kbyž přiibe pán Kristus, živý Buoh a věčný, súbiti bube
živé a mrtvé; ale přeb tiem, než se to stane, mnoho se prve bi
vóv jiných stane v patnácti bnech. A to na kažóý ben zvláštní
biv se stane:

První ben biv se stane veliký, že moře výše všech hor stane
a tu ieho krópě neukane;

bruhý ben, moře v své miesto spabne a srovná se 5 zemí
zase rovně;

třeší ben, ryby, mořské potvory žalosti velikú zúpěií a řvátiubú;



čtvrtý ben, vobý tekúcie hořeti buoú;
pátý ben, listie krvavým potem potiti se buoe;
šestý ben, uvaonú všickni stromové;
sebmý ben, skálé pukati se buoe;
osmý ben, země třiesti se bube;
oevátý ben, srovnaií se horý i buolý;
besátý ben, kbož se byl kbekolvěk ukrýl, ven musí vviíti oo

veliké hru02ý;
iebenáctý ben, mrtvi vstanú;
bvanáctý ben, hvězbý paoati buoú s nebe: _
třináctý ben, s země všechno stvořenie, kteréž iest na me,

oheň spáH; _
čtrnáctý ben, střiebro i zlato i všecko zbožie užitečné v zemi

i všecký věci, což bylo, shuoří a zahýne, a iiž nic nebuoe;
ale tu iiž všecko konec vezme a zahýne, iebině spraveblivi
nezahýnú, ale s milým pánem Kristem v raoosti bubú;

patnáctý ben, buoú nebe i země obnovena a přestane veške
ren běh hvězbý i planetý i slunce i měsíc. Slunce stane na
výchob a měsíc na zápab; tu tak stanú až na věky. A tu
iiž konec všecko vezme a zahýne; všickni rozoěleni bubú,
zlí bo věčné žalosti a bobří oo věčné rabosti. Amen. Sko
nalo se proroctvie Sibvlý prorokýně.<K —

Moubří libé oávno věoěli, že nerabno nám bbáti proroctví Ieba
Písma svatého a že sám Spasitel nás varoval: »Slřežte se ia
lešných proroků“ a proto se nepovolaným Sibvllám a mlá—
oencům posmívali. Bube tebý také mně snab obpuštěno, kbýž
skončím svůi výklab popěvkem:

Býla bába Sibýlla,
ze Sáby k nám přibyla,
nebala, co slíbila,
a co neuháóla, chýbila.

(P. S. Ku iménu Sibýllý cituii ieště z Kralikova bíla o Homé
rovi: Zkamenělé Nioba na osamělých výšinách SIPVLON byla
asi též Homérem navštivena a tu asi slyšel pověst, že tam bož
ské nýmfý po tanci na březích Acheloise obpočívaií a se ukazulí.
Nebýla Sibylla iebnou z těch nými Sipýla ?)



z NĚMECKÉ LVRIKV.
Překládá $(. $. .futinov.

303. v. Gíchendor/f.
DO SVĚTA.

Komu chce Bůh být milostivý, Prameny skáčou s výšin oolů,
toho posílá v širý svět, skřivani zvoní nebi vstříc,
tomu chce ukázat své bivy, proč iá bych nezpival si spolu
kde hory, doly samý květ. z plného hrdla, z volných plic!

Vše odporoučim Pánu Bohu!
On chrání hory, nebe, zem,
on květné roucho dává hlohu —
pod ieho rukou šťasten isem.

9. Gichert.
ODŘEKNUTL

Už mnoho let isme práhli ven a ven
z mlh šebivých a z chmurných bomu stěn,
z uliček těsných a z prášivých měst,
kam nezbloudl iaro ze svých cest.

Po léta hleděli isme v luh i sad
a v lučinách stavěli vzdušný hrad,
strádali, střádali, měřili plán —
ach — a nyní ie do větrů dán.

Tak na nás to přišlo, za čas nedlouhý,
mdlé iakés ticho, zcela bez touhy,
iak řlinový den lde výšinou —
a tiše a tišeii srdce ibou.

Naše děti, ty vyvázly : města,
my měli ien touhy, ilm dána je cesta,
a plit iaro štastnýma rtoma ——
ach, teď my už rádi zůstanem doma.

OPUŠTĚNÁ.

Německá llbová píseň.

Vyšla isem k studánce — nebudu pít —
]enička svého tu nevidim iít.

Nechám svá očenka bokola hrát —
vldim své neidražši u iiné stát.



Vibět stát u jiné — ach to ie žal —
Pán Bůh tě opatrui — iá půidu v dál.

Koupím si péro a inkoust a list —
psaníčko bude můi neidražší číst.

Lehla si bo mechu k bílému kří,
do klína spadly mi růžičky tří.

A ty tři růžičky isou iako krev.
Žiie můi miláček — či ie mrtev?

, _ 9. Gíchert.
ME PÍSNE.

Mé pisně, budte zlobná kopí ]a nechci byti pěvcem sytých,
a namiřte svůi hněvny hrot chamtlvců v srdce prohnllych,
po rukách, iež se drze topi má píseň v stínech obrovitých
ien v cizí prácí, krev a pot! nech padá k loži zlotřilých.

Však plna lásky nech se sklání
na ňabra bolná, znavená
má píseň iako požehnání.
bávání plesem ziasněnál

TŘI KAMARÁDI.

Od gf. ŽHo/fmanna.

l'ři bodři kamarábl A první pravil opět:
si k vínu zasebll Tot Dobré znamení!
a nalévaíi statně Má mllá myslí na mne
a sklenky pozvedli. a o líbání sní.

Tu ieden ze tří pravil: Nuž tedy, praví druhy',
Nalelte po sám krail iá také mllou mám,
]á milenku mám doma, s ní často isem se scházel
té přlpiieme rái! ku lásky smavym hrám.

Má očí, vlasy černé, Má hnědé očí, vlasy,
lak sosna stepilá, krok iako srnky tah.
a ieií žhavá ústka a ieií hlas ie čistší
mě štěstím oplla. než zvonku na horách.

Tu srazily se sklenky, Tu srazily se sklenky,
radostně zazněly, radostně zazněly.
iakoby do daleka iakoby do daleka
pozdravy zapěly. pozdravy zapěly.

ll
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Tu druhý šťasten zvolal:
Ten cinkot iest mi mil,
ted snad si zpívá píseň,
iíž isem ii naučil.

]á také, šeptá třetí,
děvčátko milé znám,
na věky v lásce tiché
mu věren zůstávám.

Zrak modrý, vlásky rusé,
iest iako slunka zář,
iá nedovedu popsat
anoělskou ieií tvář.

Tu srazily se sklenky,
a třetí pukla v ráz!
]ak výkřik se to chvělo,
tak bolně zněl ten hlas.

Ti první oba mlčky
hleděli do oálí,
a třetí rozplakal se
nešťastný, zouíalý.

A v hodinu tu právě
v dalekém údolí
iak pozdravení s nebe
hlas zvonů hlaholí.

]en iedna neslyší už,
co zbožná píseň lká,
ta tichounce už dřímá —
tvářinka andělská.

Z těch mírných, modrých oči
se ztratil ias a smích,
a na kabeřích rusých
ie vínek umrlých.

marie g(erbertová.

CHVALOZPĚV.

'l'y, ienž stvořils květiny,
zeleň, úponkové kvítí,
růže kouzlíš z pustlny,
dobrý Otče, děkuil Ti!

Duše klečí přeo Tebou,
před zázrakem Tvým se klání,
obrostlá kol velebou
v sladkých květův obiímání.

Kdekoliv si ve hloží
nohu, srdce poranila,
vlídně v krok se rozloží
fialka a růže bílá.

Vždycky z trávy na stvole
narclsky mě kyne snítka,
ze sklenice na stole
těší anoělé mě ——kvítka.

Libě ísou len pletichy,
vlídně však se ke mně kloní
květin tiché kalichy,
sladkou vůni v líc ml roní.

Na mě rány dýchaii
svolí krásy raiskou těchu,
ony k srdci spěchali
v době bouří, v bobě vzbechů.

Proto Bůh můi chválen buď
za to, že nám stvořll kvítí,
aby mohlo v moil hrud
slaokou útěchu vždy lítl.



jl %Ú.£Žmnha

OTEVŘENA HOSTINA.

Přál bych si dnes ke stolu
mnoho tisíc hostí!
Ptáků, ryb a zvěřiny,
iídel do sytosti.

Všichni bubou vítáni,
pozvali se dali.

]anku, skoč se podívat,
zdali už se valí!

Čekám hezkých tvářinek,
nlc nevědí z brusu,
nevědí, iak hezká věc
příteli dát pusu.

Všechny budou vítány,
pozvali se daly.

]anku, skoč se pobívat,
zdall už se valí!

Uvidím léž paničky,
které svého muže,
ač le z něho bručák už,
mllulí vždy ůže.

Všechny isou ml vítány,
pozvali se daly.

lanku, skoč se podívat,
zdali už se valí!

Mlady'ch pánů nazval isem,
ani trochu hrdych,
skromníčkych, ač plný žok
mail zlatek tvrdých.

Tyto zval isem obzvláště,
pozvánky si vzali.

]anku, skoč se pobíval,
zball už se valí!

Muže zval isem s respektem,
kteří na iedinou
svoii ženu hledí, ne
na neihezčí iinou.

Odvětili na pozdrav,
pozvánky si vzali.

]anku, skoč se podívat,
kolik se iich valí!

Básníků též nazval isem,
al ie rabost ryzí,
kteří rač než vlastní zpěv
poslouchaii cizi.

ledním sborem přitakli,
pozvali se dall.

]anku, skoč se podíval,
zdali už se valí!

Nikoho však nevibím,
nikdo neide z báli.
Polévka už v hrncl vře,
pečlnka se pálí.

Mně se zdá, že isme to přec
tuze přísně brali!

]anku, co ty povídáš?
Počet bube malý.

]anku, skoč a neváhei,
nazvl hostí nových!
Přiidlž každy, iaky ie,
bez okolků mnohých!

Celé město už to ví,
všecl zvát se balí.

]anku, dvéře otvírei!
Hled, lak už se valí!

Pozn. překl.: Paroole na podobenství z Evangelia: Člověk habe; učCínllhostinu velikou . . .

13



NAD HROBEM SDRUŽENÍ.

(A. v. Blnzer, 1819. Studentenweise: Wir hatten gebauet ein stattliches Haus).

My stavěli pilně A zločinem zvány
sl nádherný dům, ty sny nevinné;
tam k Bohu stáli silně lze rozbit formy, žbány,
vzdor bouřím, přívalům. však lásku nikdy ne.

Tam v lásce isme pěli Tu formu, žbán zrušil
iak svobodná bruž, nám nepřítel sám,
zlí lidé nestrpěli, však co v něm čichal, tušil,
že isme iak ieden muž. iest marný klam a mam.

A slídlll, bděli, Náš prapor ie zlomen,
že zraba ie v nás, kříž zlatý v něm tkvěl,
a špínill a kleli Bůh zmlk, iak nepřítomen —
náš zlatý mladý klas. kdo ví, co tím on chtěl!

Co Bůh do nás vložil, Nech dům náš se zbořl,
tím pohrdnul svět, nech nepláče druh,
náš svorny duch, ten množí! ien duch kbyž bál v nás hoří
i v dobrych srdcích ied. a naším hradem Bůh!

14

čímsi $ertram.

ZPĚV POUTNÍKÚV.

Zui, Pane, vlídně obuv mého těla,
isem putováním znaven. Čas ie zbe.
Vzduch modrá se, a každý k Tobě ide.
]á neznám Tě. Má duše darmo spěla.

Ty, vtělen každé formě, květům všem,
Tys v každé věci dech, iež dyše:
Dobroto bez závoie, kde sám tvoříš tiše?
Kde spíš, ó Sne, v němž všichni bytuiem?

Svůi obraz rouškou zastřels zářící,
znám ien Tvůi reflex, Tvoje pobobenství,
však nikdy Tebe sama v iasu sfér,
Tvůi všetvar nikby, věčně tvářící.

Dech Tvůi mne ovál v tichu denní půle,
kbys v modlení mi cosi vzplanulo.
Však shaslo zas. Mně z pouti ie už mdlo.
Zui, Pane, obuv mou. Tvá, Pane, vůle —



ARTUR GROTTGER, MALÍŘPOLSKÉvALkv.

Geniální malíř polský Artur Grottger narobil se v Ottymovicách
v Haliči 11. listopabu 1837. Záhy, velmi záhy rozvil se talent
snaživého hocha a oo slavného polského malíře ]ulia Ko ss a k a
učil se prvním záklabům umění kreslířského. Roku 1851 nakreslil
tužkou malý obrázek rakouského císaře Františka ]osefa [. v kruhu
ienerality a štábu. Obrázek tento získal l4letému Grottgerovi přízeň
velkooušného mocnáře, který iei oo té boby pobporoval až bo
smrti.

R. 1852 přibyl Grottger bo Krakova, koež ieben rok vzbělával
se v lnstitutě technicko-průmyslovém. O rok pozběii nalézáme iei
ve Víoni, v Akabemii krásných umění, kbež pracoval pob profesorem
Blaasem a zvláště pob mistrovským okem profesora Krištofa
Rubena, v iehožto škole Dostalo se mu pro vynikající nabáni zvláštní
bílny. Tu povstala první ieho oleiomalba větších rozměrů:
*Konteoeracic.

Ale starost o chléb vezbeiší nutila často mlaoého umělce,
plného ohně a života, bo práce výoělečné. Doóával teby rytiny
a vignetty bo illustrovaných listů a pob.

Přece však talent ieho vzpínal se k bílům větším a vážným
námětům.

Výbuch nárooniho povstání polského roku 1863stanoví přelom
v rozvoji bohatého nabání mlabého Grottgera, který teprve obtub
nabyl svérázného, výhrabně nárobního směru. Války a utrpení
Polsky nabchly mlabého umělce k velkolepým cyklům: »Poloniac,
»Warszawac, vLituaniac a »Zimní večery-, které rychle po sobě
náslebovaly a roznesly po světě v nesčetných reprobukcich slávu
mlabého mistra.

Všecka tato arcibíla (uhlokresby) našla rychle kupců, ien »l.itvya
nemohl probat. Obhoblal se teby, že cyklus ten pošle slavnému
profesoru pařížskému Gěrome, který poznal genialnost autorovu
a pozval _iei k sobě. Grottger už bávno toužil bo hlavního města
Francie. Rikal: »V Římě panuie klasicism, systém. škola, kolorit,
antika to všecko není pro mme. Rušný život a Duch to ie
můi živel, iá musím být volný ob hranic a pravičel. Co ie monu
mentální, nesvěbčí mně. Ráb se bo toho zahloubám a uznám jeho
zásluhy, krása panuie všuóe, kbe se vyskytne ——ale mně ie
Francie bližší než ltalie.c —

R. 1866 zavítal k mistru Gěromovi bo Paříže. Tam se měl
zbokonalit v koloritě, který byl ještě stále slabinou Grottgerovou.
]už se zárobem smrti v prsou bokončil své největší bílo »Pabol
placzu (Woina)c, ve kterém genius umělcův bosáhl svého vrcholu.
]est to elégie, v níž inbivíbualní pohroma nároční stává se
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úchvatným obrazem všelibského utrpení a neštěstí.
Celá hrůza války obráží se v těch listech. »Woinac, ozboba

pařížské výstavy v r. 1867, stala se majetkem císaře Františka
]osefa ]. a vysoká obměna, kterou umělec obbržel, měla sloužit
k záchraně velmi chatrného zóraví.

Na rabu proslulého lékaře francouzského Seý obiel'bo lázní
Amoies les Bains. kbe též zhasl v náručí přítele 12. prosince 1867.
Třicetiletý poeta-malíř — — —

Tři cvklý Grottgerovv upravili isme pro skioptikon, a to:

1. WO]NA (Paool placzu), l. Poio oo slzavého úbolí! 2. Ko
meta. 3. Losování branců. 4. Obiezo na voinu. 5. Oběť. 6. 11130.
7. Zraba i trest. 8. Olupování pablých. 9. Sirotv. 10. Svatokrábež.
11. V bílné mistrově.

Il. POLONlA. ]. Polska spoutaná. 2. Obveben. 3. Kuií kosy.
4. Bitva. 5. Utulek raněných. 6. Obrana statku! 7. Spustošení.
8. Po bitvě v lese. 9. Žal.

llI. LlTVA. ]. Pustina. 2. Znamení. 3. Přísaha. 4. Boi. 5. Duch.
6. Uibění.

([.ze výpůičiti v aoministraci DAl'ChV's příslušnou přebnáškou)
K. D. L.



SlRU'l'Y.

ARTUR GROTTGER.

ARCHA III.



SVATOKRÁDEZ
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svĚrec LITERÁRNÍMAPOŠTOLEM.

Úvoo.

AŠE DOBA ]E HODNE ANALOGICKOU DOBĚ
přeo 100 lety. Tehby zápasila Evropa v rozsá
hlých válkách s Napoleonem, a kulturně byla
po francouzské revoluci tak otrávena a rozer
vána jako ie Ones. A z protináboženského vol
tairianismu počala vystupovat reakce, návrat

k víře katolické, zbožňování »temnéhm střeoověku: Romantismus
německé literatury.

]sou to slavná iména: Schlegelové, Brentano, Arnim, Werner,
Uhlano, Eichenoorit.

Obrooné hnutí toto, nový život německé literatury, má tak
mnoho pobobného s naším hnutím KATOl.. MODERNV, která
přišla po 100 letech, v čele maiíc arciromantika ]ULlAZEVERA,
romantické prvky provencalské (Bouška) a romantické prvky če
ské libové poesie (l_utinoví, exstatícky mystické vise Bílkovy a
lenevveinovy, beseoy a siezoy a celý ten literární ruch. z něhož
vzešly neb aspoň na čas zakotvily tak pozoruhoóné literární a
umělecké zjevy jako: Ot. Březina, X. Dvořák, Al. Lang, ]. Š. Baar,
Fr. Kaván a ieho sestra Marie, Ao. Chlumecký, Zb. Braunerova,
]. Kohler, Emil l'acovský,vKonůpek, Váchal, co takových hosti
vystříóalo se v 'Novém Zivotéc a v ieho nástupcích a obnožích!

Hnutí toto nenalezla oosuo bohužel svého historika, jen ně
kolik iizlivých poznámek v knížce p. Arne Nováka, který falšuie
robokmeny, zamlčuie vlivy Zeyerovy a bělaie otcem hnutí B. M.
KULDU, který byl iebiné z počátku příznivcem mlabého sbružení
a finančně umožnil, že se mlabí literáti v Praze mohli siížbět a
vybat svůi první almanach »Počíebním praporemt Kulba nebyl
buševním vůbcem nového hnutí, na to slepý stařeček, tkvící v bo
bách probuzení nároba, byl příliš oblišného útvaru Duševního,
ale raboval se ve své slepoté a opuštěnosti, že mlabí se soru
žuií kol starého poháokáře a kněze-hubitele, a bělal iim otce,
přítele, mecenáše, někoy mentora, povzbuzovatele ——ale nikby
vúóce. Ba kóyž pozoroval, že hnutí, zprvu čistě literárně-kulturní,
začíná se rozšiřovat i na otázky církevně-reformní, poolehl na
šeptavačům a s obavami se ob sbružení oovrátil, a Vyšehrao,
kolébka katolické Moberny, stal se pro ni opět místem chlaou a
nehosúnnosn.
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O tom všem počneme v letoší »Arše< uveřeiňovat materiál,
ale souběžně též spisek Fritze Flinterhoffa') o vlivu, jaký měl
moravskýrooák světec Klement Maria Hofbauer ve Víčni
na kruh německých romantiků. L.

Klamné světlo >osvícenstvícf) rozžehnuté beisty v Anglii, na
lezlo ve Francii »zrcablo, ve kterém se lámaly ieho paprsky
v bivé hoinosti.< Francouzští encyklopebisté, kteří vrchním besíti-
tisícům přinášeli pikantní útoky na mravy a náboženství, vybra
nými frásemi a slovy, a mezi lioem spousty han0pisů proti trůnu
i oltáři rozšiřovali, stali se nabšenými korouhevníky »osvícen
ství! 2 Francie převalila se lavina těchto tiskovin bo Německa,

koš byla ostatně cesta a půba iíž připravena povrchnosti Duchabo y.
Německo pohlíželo tehoy s obbivem na Francii, a Lipsko,

'malá Paříže, neihlavněiší sklabiště francouzského zboží, zapla
vovalo překlaby francouzských a anglických spisů celou říši; a
byly to namnoze spisy, které roznášely celou svou špínu a celé
bahno po širých kraiích Německa, které u vzbělaných katolíků
— kněží i laiků — nalezli ohlasu a spolu se spisy Christiana
Woltfa a Kanta i zbe rozšiřovaly osvícenství.

O to, aby kalné voby této literatury stále se Doplňovaly a bál
a bál se rozlévaly, staraly se tainé společnosti, »které co církevní
organisace osvícenství' ii věrně sloužily. Moc ieiich sahala ba
leko; panovaly v kancelářích světa sběhlých kupců i v rebakcích
a spolcích spisovatelských, ba uplatnily svůi vliv iv hrbých
zámcích knížecích a v staroslavných obyblích biskupů a prelátů.

\) Německu byl to zvláště řáo llluminátů, který r. 1776 založil
profesor Weisshaupt v lngolstabtě proto, 'aby zničil veškeru
vláou lotrasů a kněžourůt ——řáb, který nalezl členy a příznivce
i v kruzích církevníchi') a svými spisy se snažil pobkopati víru.

') Das [.iteraturapostolat elnes Heiligen. Verdlenste des hl. Klemens Maria
Hofbauer um die Kathollsche Literatur. Von Fritz Flinterhoíf. Mít klrchlicher
Druckerlaubnls. Paderborn 1912, Bonifacius- Druckerei.

') »Osvícenství — od začátku 18. stol. název rationalístlcko nevěreckého
směru, který iedná s positivní křesťanskou vírou iako s nevědomosti a tmář
stvím, který chce iedině rozum osamostatniti a iei osvobodltl oo pout nad
přirozeného zievení.: Herder, Konversationslexlkon 3., !. sv., 811.

') V iistém výnosu biskupa Řezenského : 31. května 1787 ie poznámka, že
l iistá část světského i řeholního kleru ie tím nakažena.
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luminaté složili i moolitební a roziímavé knížky, které přesy
eny byly buchem osvícenství a určeny, by zatlačily libové knihy,
lpř. Kochemovy; tak napsal bvorní raba z Eckartshausenu
alice rozšířenou moblitební knihu: 'Bůh iest láska nejčistší, má
oolitba a mé roziímáníc a illuminat Dr. Phil. ]osef Brunner
lačně horší »Moblítební knížku pro osvícené křestanyt, koe
aioeš místa iako: účelem moolitby 'není nic jiného, než vlastní
iše mravní zbokonaleníw meni článkem víry véřiti, že ten neb
ten světec ie cpravOu svatý . . ., ba není ani větou věroučnou,
=opravou žili ti, které považuieme za svaté;c zavrhoval olouhé
oblitby, účinnost moolitby prosebné a nebokonalou lítost.

Též periobická literatura, ve které se obrážeií jako v zrcable
íševní boie a snahy boby, pracovala pro 'osvícenstvíc, iako;
Vlainzer Monatsschrift in geistlichen Sachenc, 'Wiirzburger ge
hrte Anzeigent, 'Auserlesene Literatur fiir bas katholische
eutschlano', 'Der Freymiithigec, pozoěii »Freyburger Beitráge
ll' Betórberung bes áltesten Christentumus uno ber neuesten
hilosophiet, »Oberóeutsche Literaturzeitungc, Wessenbergův
i\rchiv tiir bie Pastoralkonferenzem (Kostnice 1802, 1804—1827),
Ulmský )]ahrschritt fiir Theologie uno Kirchenrecht ber Katho—

kem, 1806- 1830.')

Klamná, vláčou pobporovaná tolerance, která byla v pravbě
n neikrainěiším inbitterentismem, vnesla bo katolické literatury
ště více zmatku a neiasnosti. Byla vypsána subskripce na ká
íní, která prý byla »pro všechny náboženské strany poučná a
)vznášeiící,c""1kázání kontroversní byla potlačována, ha v iistém
íkouském vlábním výnosu ze 16. února 1782 přimo zakázána.
ravé katolické, osvícenstvím neotrávené spisy byly ble možnosti
)straňovány. Císařská resoluce ze hne 8. června 1784 stanovila,")
: knihovny bosavabních kněžských seminářů maii býti přeóány
znerálním seminářům, ale oříve že mají býti zničeny všechny
tihy kasuistického, ascetického a theologického obsahu, které
robí a překážeií pravé osvětě kléru i libu. Za to stubovala se
lně protestantská literatura osvícenská. Protestantským spisům
)stalo se chvály perel výmluvnostl řečnické, a v knihovnách
itolických kněží převláoaly namnoze protestantské spisy. ]ak
ílece se uplatnil protestantský vliv, vysvítá z bopisu, který psal
ěkan Burg, pozběiší biskup Mohučský, r. 1809 Wessenbergovi:
le nesporno, že své opravy zaklábáme na ieiich (protestantských)

*) Fr. Rósch, Ein neuer Historlker der Auíklárung, str. 164.

") Budek, Die rationalistischen Bestrebungen im Kath. Deutschlanb, str. 84.

“) Rósch, m. i. m., str. 99.
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záklaoech a ieiich bobrých ořívěiších i pozoěiších přípravných
prací používáme ve všech oborech, zvláště teč v liturgii.c") Též
na katolické kostelní písně oné boby uplatňoval protestantismus
svůi vliv.3) '

A protaní literatura neměla se lépe; nositelé neizvučněi
ších jmen v německé literatuře, Goethe, Schiller, Wielanb, Herber,
Lessing, byli cizí katolické církvi a vůbec kažoému positivnímu
křesťanství, ba boiovali Dokonce i proti ní. »Neismutněii to bo
paoalo s katolickým básnictvím v rakouském císařství. Ve své
bezpáteřnosti a ialovosti ie zbe věrným obrazem shnilého peoa
gogického,buševního i církevně-politického stavu země: zřícenina,
kterou si může počítati ]oseíinism za pochybnou zásluhu-")

Než, už svítalo v tmavé báli, první paprsky ranní oznamovaly
už katolické literatuře lepší buooucnost. V Miinsteru, »severním
Římě-, vebl kruh, který se utvořil kol kněžny Amalie Gallitzin,
začátkem století XIX. účinný boi proti osvícenství a illuminatismu.
Též hlavnímu městu rakouskému a celému iižnímu Německu bo
stalo se 00 Prozřetelnosti muže, který iako bruhý ]an Křtitel se
stal hlasem volaiícího, který spoiil roztříštěné katolické síly k ú
činnému ooporu proti necírkevnímu buchu, který rabou a po—
vzbuzováním se súčastnil znovuzrození katolické literatury, který
se stal mnohému proslavenému básníku a spisovateli oné boby
laskavým a zkušeným ouchovním vůocem: Byl to SV. KLEMENT
MARIA HOFBAUER.

ll.

Klement Maria Hotbauer pocházel z prosté rolnické robiny
z Tasovic na Moravě, koež 26. prosince 1751 uzřel světlo světa.
Brzká smrt otcova a skrovné poměry matčiny oonutily ho, utlu
miti v sobě lásku k stuoiu a k stavu Duchovnímu a zvoliti si
něiaké řemeslo. Vstoupil Doslužby iako pekař v premonstrátském
opatství Bruck u Znoima; tam znova vyšlehla ieho ohnivá,
olouho tlumená touha po kněžství. Svěřil se se svými úmysly a
naběiemi prelátu kláštera, kterýž mu na to bovolil navštěvovati
bomácí latinskou školu. Pak obbal se po bvě léta životu pou

7) Heslo »Wessenbergc v »Kirchenlexikonc, 2. vyd., sv. XII., 1349.

t') Srv. Schneiderwirth, Das kath. deutsche Kirchenlied unter dem Eintlusse
'Gellerts und Klopstocks. Miinster, 1907, str. 6.

') Macke-Norrenberg, Allg. theraturgeschichte. 2. vyd. Miinster 1898,str. 410.
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stevnickému v Militróně, potom cestoval r. 1778 bo Víbně, oo
kuož putoval několikrát bo Říma. Po bruhé pouti římské zbr
žoval se po něiakou bobu o samotě v Tivoli, a zoe to bylo, koe
ieho plány pro buooucnost oboržely určitou formu. Vrátil se bo
Vibně a věnoval se zbe, oo několika bobrooinců pooporován,
zase stubiím, až roku 1783 vstoupil v Římě bo Shromážbění
Neisvětěišiho Vykupitele a byl roku 1786 iako reoemptorista vy
svěcen na kněze. Už v oobě noviciátu pomýšlel živě na to, pře
sabiti kongregaci, která bosuo ien na iihu stávala, též oo sever
ních kraiin, zvláště bo Německa. Po vysvěcení pracoval pilně a
neúnavně na tom, by tento plán uskutečnil.

Neiprve obrátil se se svolením svých přebstavených bo Vioně.
Tam arcit záhy vypozoroval, že kažoý pokus založiti zbe kon
gregaci, selže v bouřích iosefinismu, které řábily v celé říši.
Proto obešel oo Varšavy, kbe oboržel kostel sv. Bennona a při
slušné bubovy. 1787—1808 pracoval zbe Hofbauer se svými
přátely sice s mnohými obtížemi, ale též s bohatým výslebkem.
Rozvinul zoe rozsáhlou pastýřskou i sociální činnost; stvořil ve
Varšavě poznenáhlu velkolepé charitativní pobniky. V elemen
tárních školách, které zařioil, bylo vychováváno 350 bětí. Mimo
to zříoil ústav pro vyšší stubium, který brzy se těšil velké váž
nosti a mnohé znamenité muže buchovniho i světského stavu
vychoval; v sirotčinci nalezlo 40 hochů titulek.

Roku 1793 stal se Hotbauer generálním vikářem kongregace
v zemích přebalpských; tim bosáhla zamilovaná ieho myšlenka
zavésti kongregaci též v Německu, nových sil; pobařilo se mu
sice založiti obbočky v Černém Lese a ve Švýcařich, ale nepříz
nivá boba bonutila řábové kněze k návratu bo Varšavy. | tam
pracovala mocná skupina proti rebemptoristům, takže museli r.
1708 město opustiti. Domy kongregace byly zavřeny, členové
řábu ze země vypovězeni a po čtyřtýbenni vazbě v Kiistrině bo
vlasti propuštěni.

Hofbauer přišel nyní bo Víbně, aby zbe se trvale usabil.
Š atně bylo tehby v Rakousku, zvláště v hlavním městě, osta
r no 0 náboženský život. Nezacelily se ieště rány, kter celé
zemi zasabil iosetinism. V prvních čtyřech letech svého pobytu
ve Vibni, kby byl správcem italského kostela, málo vystupoval
na veřeinost. Teprv místo zpověbnika Uršulinek a řeoitele klá
šterního kostela, chrámu, který ležel uprostřeb města, 0an mu
prostřeoky a možnost, aby rozvinul takovou činnost iako ve
Varšavě. Neunavně pracoval na reformaci starého císařského
města, a v brzku byl kostel Uršulinek a ieho řebitel střebiskem
katolického života ve Víbni.
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Kruh znamenitých mužů, kteří ho bneška maií v běii—
nách' literatury, zvučné iméno, utvořil se kol tohoto prostého a
přece tak mocného muže, a tento kruh stal se pevnou hrabbou,
mocnou oporou nového, náboženského vnitřního cítění, které tak
blouho i vzbělaným scházelo.

Snažil se upoutat stubentstvo a tak zaiistit buboucnost kato
lického hnutí. Večer shromážóoval ráo stuoenty ve svém pokoii,
a pak rozbával stravu pro tělo i buši. Uůbec ráo pomáhal též
v časných potřebách, iak mohl; byl vskutku »otcem chubých,
anoělem Víčně.<

Není bivu, že požehnaná, blahobárná činnost ieho byla trnem
v oku apoštolům »osvětyc. Než snahy ieiich obstraniti Hofbauera
z Víbně, zlomily se na věrné ostražitosti a velkém vlivu ieho
přátel. Byl konečně přeovolán i přeo víbeňskou konsistoř, jako
generální vikář cizozemského, v Rakousku nepovoleného řábu,
a vybíbnut, aby bud z kongregace vystoupil aneb říši opustil.
Poněvabž zůstal věren své kongregaci, měl být z Rakouska vy
povězen. ]eho přátelé neustali, až s pomocí arcibiskupa Hohen
warta bocílili zrušení tohoto rozsubku císařem, který se právě
chystal na cestu bo Italie. V Římě uslyšel císař ob papeže Pia
Uli. tolik chvály o Hofbauerovi a jeho bíle, že si přál báti mu
po svém návratu zvláštní bůkaz své milosti. Nyní přišel okam
žik, který měl korunovati celé životní bílo ieho; pobal žábost,
ve které císaře prosil, aby mu bovolil založiti kongregaci v říši,
a aby mu určil bům ve Víbni. ]eho prosba byla splněna; 30.
Dubna byla kongregace pro celou říši potvrzena a přenechán ii
kostel Panny Marie na Nábřeží, iakož i přilehaiicí bům. Než P.
Hotbauer neměl na této zemi užívati toho, co namahavě a s mno
hým sklamáním byl zasel; kbyž konečně po olouhé, tmavé noci
ukázalo se práci ieho svítání, iitřenka věštící lepší buboucnost,
Bůh učinil konec práci ieho pozemské. Zemřel 15. března 1820.
Poslební ieho slova byla: »Vše ku slávě Boha mého.<

Mrtvola ieho byla pochována v Maria-Enzersboriu; iemu na
blízku ustláno bylo též k poslebnímu oopočinku několika přáte
lům ieho, mezi nimi i Zachariáši Wernerovi.

Roku 1862 byly ieho ostatky s velkou slávou přeneseny bo
kostela P. Marie na Nábřeží. Roku 1864 zaveben byl proces pro
hlášení za blahoslaveného, 21. listopabu 1886 ukončen; veřeiná
slavnost beatifikace konala se 29. lebna 1889; 20. května 1909
prohlášen byl za svatého.

Tot v krátkých rysech život muže, který chuti a štván přišel
bo Víóně, který nepoznán a neuznán širokými vrstvami, šel svou
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cestou; a přece za 12 let svého pobytu v hlavním městě rakou
ském vykonal veliké věci. Doba ona prosycena a opanována
byla valně inbifferentismem a egoismem: z ieho životopisu září
nám paprsky v pravoě náboženské a sociální působnosti vstříc.
'leho neutuchaiící pracovitost, ieho čerstvá, živá víra a ne na
posleóním místě ieho rázná, mužná osobnost to byly, které mu
v kažbém oboru, koe toho bylo třeba, kázaly přiložiti ruku k bílu.
O jeho zásluhách o znovuzrození katolické literatury buóe po
iebnáno v balších statích. Příště bále.

NAKLoN,ó
l.

Panno, lež v amlělském sboru lrůníš,
v jasnosti Boží své zraky sluniš:
Nakloň ó Královno, pokorně Ikám,
nakloň své milosrdné oči k nám!

2.

Živote! Sladkosti! Naděie má!
Evino vyhnané plémě stená:
Nakloň, ó Královno, pokorně lkám,
nakloň své milosrdné oči k nám!

3.

V údolí slzavém úpl náš hlas,
ukaž nám Dítě své, ob viny spas!
Nakloň, ó Královno, pokorně lkám,
nakloň své milosrdně oči k nám!

KRÁLOVNO!

4.

Souženi, sklíčeni, ustaráni
zbvíháme ruce své bez ustání:
Nakloň, o Královno, pokorně Ikám,
nakloň své milosrdné oči k nám.

5.

Nemáme nikoho na tom světě,
kdo by nás potěšil, voláme tě:
Nakloň, ó Královno, pokorně lkám,
nakloň své milosrdné oči k nám!

6.

Po tomto pozemském putování
přiimi nás v nebeském radování:
Nakloň, ó Královno, pokorně lkám,
nakloň své milosrdné oči k nám.

(Dle něm. »Wende, o wendec
K. D. L.)
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MVSTERIUM NAROZENÍ PÁNĚ.
LlTURGlCKÁ HRA CHRÁMOVÁ.

Na svátek sv. Tří Králů kol 5. hobiny obpoleóní počnou zpě
váci na kůře:

PASTÝŘ KMET:
Rosy Oeite nebesa,
a oblakové Oštěte Spraveblivého!
Otevři se země
a vypuč Spasitele!

SBOR PASTÝŘÚ:
Dnes poznáte, že přicházífHospoOin a Spasi nás.*
A z rána spatříte slávu ]eho.
Hospobinova iest země a plnost ieií."'
Okrsek země, a všichni, kbož přebývaií v něm.
Dnes bqu zničena nepravost zeměf
A panovati bube naO námi Spasitel světa.

Alleluia!
PASTÝŘ KMET:

Rosy Oeite nebesa,
a Oblakové Oštěte Spraveblivěho!

SBOR ANDĚLÚ:
Sláva na výsostech Bohu'
A na zemi pokoi liOem Oobré vůle!

(Osvětli se oltář, nad ním hvězba nebo strom se světly, kněz otvírá svato
stánek a okuřuie Neisvětěišl)

SBOR PASTvRÚ:
Syn naroóil se nám, liošik Oán iest ien nám'
Chvalte, hoši, Hospobina, a iáseite iménu ]eho!

SBOR HOCHÚ: (Přichází od zadního vchobu k oltáři zpívaie):

Veselé vánoční hoby,
zpíveite, bitky, koleby,
O tom, co se vskutku stalo,
že se libem narobilo
Dětátko!



MVSTERIUM NATIVITATIS DOMINI.
DRAMA LITURGICUM lN TEMPLIS CELEBRANDUM.

Festo Epiphaniae circa horam quintam pomerioie incipiunt
cantores in choro:

PASTOR SENEX:
Rorate coeli besuper
et nubes pluant ]ustum!
Aperiaiur terra
et germinet Salvatorem!

CHORUS PASTORUM:
Hooie scietis, quia venit Dominus et salvabit nos
Et mane vibebitis gloriam eius.
Domini est terra et plenitubo eius'
Orbis terrarum, et universi, qui habitant in eo.
Hobie belebitur iniquitas terrae'
El regnabit super nos Salvator munbi.

Alleluia.
PASTOR SENEX:

Rorate coeli besuper
et nubes pluant ]ustum!

CHORUS ANGELORUM :
Gloria in excelsis Deo'
Et m terra pax hominibus bonae volunns.

(llluminatur Altare, super illud stella vel arbor cum luminibus, et Sacerdos
aperit Tabernaculum incensaique Sanciissimum.)

CHORUS PASTORUM:
Filius natus est nobis, puer batus est nobis*
Laubate, pueri Dominum, et exsultate nomini eius

CHORUS PUERORUM (cum muneribus et luminibus veniens ab aditu
posieriori ao altare, caniai):

Felicissima Nativitas,
Laetare, Betlehem Civitas,
Nunc est factum et non fictum,
vioe natum beneoictum
Infantem!
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soon ANDĚLÚ:
Rabuite se nebesa, a iásei země'
Přeoe tváří Hospobina, nebot přichází.

SBOR DÍVEK: (Vcházeie po hoších s dary a palmami):
Chvalte Hospobina všichni kmenové'
Velebte ho všichni nárooové!

Milosroenstvi mocné prokázal nám'
A pravoa ieho zůstane na věky.
Sláva Bohu Otci, i Sýnu i Duchu svatému*
]akož byla na počátku a nyní a vžbvcký až na

věký věkův.
Amen. Amen. Amen.

SBOR ANDĚLÚ:
Vzhůru, mužové, kteří spíte! Vzhůru, kněži'
A velebte iméno Hospobinovo!

SBOR STARŠÍCH A KNĚŽÍ (vchází v bílých roušich se svícemi, ide
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průvodem k oltáři a zpívá střídavé s pastýři):

Požehnaný isi Hospobine, Bože otců našich'
(S varhaný :) A chvályhooný a slavný na věkv.

A požehnáno ie přeslavné iméno Tvé'
]ež iest svaté a chvályhoóné a slavné na věky!
Požehnaný isi ve chrámu svatém slávv Své'
A chvályhobný a slavný na věky!
Požehnaný isi na trůně svatém království Svého*
A chválýhobný a slavný na věky.
Požehnaný isi nao žezlem Božství svého'
A chvályhobný a slavný na věky.
Požehnaný isi, ienž sebíš nač Cherubv, ziraie na

propasti'
A chvályhobný a slavný na věky.
Požehnaný isi, ienž chooiš po perutích větrů a

po vlnách mořských'
A chvályhooný a slavný na věky.
Nechat velebí Tebe všichni Anbělé a Svatí Tvoii'“
A chválí Tě a oslavuii na věky.



CHORUS ANGELORUM:
Laetentur coeli et exsultet terra'
Ante faciem Domini, quoniam venit. (Ps. 95.)

CHORUS PUELLARUM (intrans post pueros cum muneribus et palmis)
Laubate Dominum omnes gentes'
Laubate eum omnes populi!
Misericoroia Domini super nos'
Et veritas eius manet m aeternam!

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto'
Sicut erat in principio et nunc et semper
et in saecula saeculorum.
Amen. Amen. Amen.

CHORUS ANGELORUM:
Surgite, viri bormientes, surgite, sacerootes'
et laubate nomen Domini!

CHORUS SENIORUM ET SACERDOTUM: (albis tndutus cum luml
nibus, intrans et processlonaliter procedens ab altare per ecclesiam cantat
alternatim cum pastoribus):

(vanus Dan. 3. c.)
Benebictus es, Domine Deus patrum nostrorum'
Et Iaubabllis et gloriosus ln saecula.
Et benebictum nomen gloriae tuae'
Quoo est sanctum et Iaubabile et gloriosum in saecula.
Benebictus es in templo sancto gloriae tuae'
Et laubablhs et gloriosus ln saecula.
Benebictus es super thronum sanctum regni tui'
Et laubabllis et gloriosus in saecula.
Benebictus es super sceptrum bivinitatis tuae'
Et laubabilis et gloriosus in saecula.
Benebictus es, qui sebes super Cherubim, intuens

abvssos'
Et laubabilis et gloriosus in saecula.
Beneoictus es, qui ambulas super pennas ventorum

et super unoas marts'
Et laubabihs et gloriosus m saecula.
Beneoicant te omnes Angeli, et Sancti tui'
Et lauoent te et gloriticent in saecula.
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Nechal velebí Tebe nebesa, země, moře a všechno,
co na nich iest'

A chválí Tě a oslavuii na věky!
Sláva Bohu Otci a Synu a Duchu Svatému'
A chvályhoonému i slavnému na věky.
]akož bylo na počátku i nyní a vžbvckv*
A na věky věkův. Amen.

(Dospěv k oltáři zpívá):

SBOR KNĚŽÍ:
]ežiši, Vykupiteli,
kterého světla přeb vznikem
rovného slávě Otcové
Neivvšší Otec vvbal nám.

SBOR PASTÝŘÚ:
Králové Tharštía ostrovy barv přinesou'“
Králové Arabští a Sabšti s barv přiieoou.

HLAS TROUBV (zvěstuie příchod králů.)

SBOR TŘÍ KRÁLU. (Celebranl s Dvěma kněžími, oděni v pluviálv bílý,
červený a zelený, pod nebesy přlcházeií s průvodem sluhů
nesouce kalich, kabltelnlcl a loďku zplvaiice):

Kbe iest, ienž se narobil, král Žibovskv' ?'
Uibéli isme hvězou ]eho na výchobě,apřicházíme

s barv, klanět se Hospooinu.
soon ANDĚLÚ:

Sláva na výsostech Bohu'“
A na zemi pokoi libem bobré vůle!

SBOR KRALÚ (přlsíupuie k oltáři zpívaie):

Světlo bnes zazáří nab námi,
nebol narobil se nám Pán'

A slouti buoe Pobivuhobný, Bůh, Kniže pokoie,
Otec buboucího věku:

]ehožto panování nebube konce.
Požehnaný, ienž přichází ve iménu Páně'
Bůh Hospobin, a zasvitl nám.
Ob Hospobina stalo se toto*
A iesí k pobivu očím našim.
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Benebicant te coeli, terra, mare, et omnia, quae in _eissunt
Et laubent te et glorificent in saecula.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto'
Et laubabili et gloriosi in saecula.
Sicut erat in principio et nunc et semper'
Et m saecula saeculorum. Amen.

(Ad altare accessus cantat chorus Sacerdotum hymnum)

CHORUS SACERDOTUM:
]esu, Rebemptor omnium,
quem lucis ante originem
parem paternae gloriae
Pater supremus ebibit!

CHORUS PASTORUM :
Reges Tharsis, et insulae munera offerenť
Reges Arabum et Saba bona abbucent. (Ps. 7l.)

CLANGOR TUBAE (significans advenium Regum).

CHORUS TRIUM MAGORUM (Celebrans cum duobus sacerdotlbus, in—
duti pluviali varii coloris, sub umbella cum servis poriantes dona: Calicem, thu
nbulum, naviculam, intrani eadem porta, qua priores, camanles):

Ubi est, qui natus est, rex ]ubaeorum?'
Viblmus siellam eius m oriente, et vemmus
cum munerlbus, aborare Dominum.

CHORUS ANGELORUM:
Gloria in excelsis Deo,
et m terra pax hominibus bonae voluntatis.

CHORUS MAGORUM (procebit ad altare cantans):

Lux fulgebii hobie super nos,
quia natus est nobis Dominus'

Et vocabitur Abmirabilis, Deus, Princeps pacis, _
Pater futuri saeculi: cuius regni non erit finis. (lsa1.9.)

Benebictus, qui venit in nomine Domini'
Deus Dommus, et illuxit nobis.
A Domino factum est istub'
Et est mirabile in oculis nostris. (Ps. 117.)
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Plesei, bcero Sionská, chval, bcero ]erusalemská'
Eihle, král Tvůi přichází svatý a Spasitel světa.
Hošík narobil se nám a svnáček bán iest nám'
]ehožto království na rameni ieho: a zváno bube
iméno ]eho: Anoěl rabý velké.
(Klani se Velebné Svátosti a incensuií.)

soon KNĚŽÍ A soon PASTÝŘÚ (zpivaiístřidavě):

CELEBRANT:

SBOR:

CELEBRANT:

SBOR:

CELEBRANT:
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Zpíveite Hospobinu píseň novou'“
Neboť zázraky učinil.
Spatřilývšechny končiný země spásu Boha našeho'
]áseite Bohu veškerá země.
Známu Hospobin učinil spásu Svou'
Přeo očima pohanských nárobů obhalil sprave

olnost svou.

Den posvěcený zaplanul nám'
Poióte, nárobové, a klaňte se Hospobinu, nebof
bnes velké světlo sneslo se na svět.

Tvoie isou nebesa a tvoie iest země: Okruh
zemský a hoinost ieho Tý isi založil'
Spraveblnost a soub stoií přeb trůnem Tvým.
Kbý všechno bylo v neihlubším mlčení a noc

stála v půli cesty své'
všemohoucí slovo Tvoie, Hospobine, přišlo

s nebes oo síbel královských.
Alleluia !

Pane, výšlýš moolitbu mou.

A volání mě k Tobě přiibl

Pán s vámi.

! s buchem Tvým!

Spasiž, Hospobine, nárob svůi!



CHORUS
natim) :

Exsulta, iilia Sion, lauoa filia ]erusalem
Ecce rex tuus venit sanctus, et salvator munbi. (Zach. 9.)
Puer natus est nobis, et filius oatus est nobis
Cuius imperium super humerum eius: et vocabitur
nomen eius, magni consilii Angelus.

(Sanctissimum adoratur et incensatur)

SACERDOTUM ET CHORUS PASTORUM (cantantalter

(Ps. 97.)
Cantate Domino canticum novum*
Quia mirabilia fecit.
Viberunt omnes fines terrae salutare Dei nostri'
]ubilate Deo omms terra.
Notum fecit Dominus salutare suum'
Ante conspectum gentium revelavit iusmiam suam,
Dies sanctificatus illuxit nobis*
Veniie gentes el aborate Dominum: quia hooie
bescenbii lux magna super lerram.
Tui sunt coeli et iua est terra: orbem
terrarum et plenitubinem eius tu funbasii'
]usticia et iubicium praeparatio sebis tuae.
Dum meoium silentium tenerent omnia,
et nox in suo cursu mebium iter haberet'
Omnipoiens sermo iuus, Domine, be coelis
a regalibus sebibus venit.

Alleluia.

CELEBRANS:

CHORUS:

Domine, exauoi orationem meam.

F.! clamor meus ao te ueniat.

CELEBRANS:

CHORUS :

Dominus vobiscum.

Et cum spiriiu tuo!

CELEBRANS:
Salvum fac populum Tuum, Domine!
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SBOR:
A požehnei oěoictví Svému!

CELEBRANT:
Staniž se mir mocí Tvou!

SBOR:
A blahobvt ve věžích Tvých.

CELEBRANT:
Mobleme se:

Učiň, Hospooine, at nás vezov obrozuie novost tohota tajem
ství, iehožto ieoinečné Narození zapubilo starobu lioskou.

Pro téhož Pána našeho . . .

Mobleme se :

Bože, všech věřících pastýři a vůbce, shlébni milostivě na slu
žebníka svého Beneoikta, ieižto ]si Církvi Své Pastýřem učinil:
Dei mu, prosíme, abv poboaným svým slovem i příklaoem pro

Žpival; aby se stábem sobě svěřeným k životu Dospěl věčnémumen. .
(Naloží kadidla a zanotí »Magnitlcatc a za zpěvu Sboru podkuřuie Neisvě

těiší a oltář.)

soon ANDĚLÚ:
Sláva na výsostech Bohu'
A na zemi pokoi libem bobré vůle.

SBOR:
Tantum ergo Sacramentum
veneremur cernui . ..

CELEBRANT:
Chléb s nebe bal isi iim.

SBOR:
Veškero potěšeni obsahujici.

(Po modlitbě udělí se požehnání a na to zpívá):

SBOR:
ó, spasitelná hostie,
iež vebeš k nebes výšinám,
nepřítel válkou skličuie,
bei sílv, přispěi pomoc nám!
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CHORUS:
Et benebic haerebitati tuae.

CELEBRANS:

Fiat pax in virtute tua._
CHORUS:

Et abunbantia in turribus tuis.

CELEBRANS:
Oremus:

Huius nos, Domine. sacramenti semper novitas natalis instau
ret, cuius Nahvntas smgularns humanam repuht vetustatem.

Per eunbem Dominum.

Oremus:

Deus, omnium fibelium pastor et rector, famulum tuum Bene
óictum, quem pastorem Ecclesiae tuae praeesse voluisti, propi
tius respice: ba ei, quaesumus, verbo et exemplo, quibus praeest,
proficere; ut ab vitam, una cum grege sibi crebito, perveniat
sempiternam. Amen.

(Imponit incensum et intonat rMagnificah Choro decantante incensai Sanc
lissimum el aim-e.)

CHORUS ANGELORUM :
Gloria in excelsis Deď
Et in terra pax homimbus bonae uoluntalis.

CHORUS:
Tantum ergo Sacramentum
veneremur cernul. Etc.

CELEBRANS:
Panem be coelo praestitisti eis.

CHORUS:
Omne belectamentum in se habentem.

(Dicta oratione datur benedictlo, et immediate cantat :)

CHORUS:
O salutaris hostia,
quae coeli panbis ostium,
bella premunt hostilia,
ba robur, fer auxilium!
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VEŠKEREN uo zpívá:
Narooil se Kristus Pán —
veselme se!
2 růže kvítek vvkvet nám __
rabuime se!
2 života čistého,
z roóu královského
nám, nám narobil se.

(Svatostánek se zavře a všichni obcházejí do sakristie, kdež se dai-v rozdělí
chudým.)

Demum cantat UNIVERSUS POPULUS:
Natus Dei Filius ——7
Occurramus!
Rosae flos eximius
Gauoeamus!
Ex ventre virginali,
ex stipite regali
nobis, nobis natus ost.

(Sanctissimum reconditur et omnes in sacristiam rect—duní.,ubi dona
dividunhlr panveribus)

ŽK. .*Dostúl .L'ulinm'
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OSAMĚLÉ CESTY.

RTHODOXNÍ BOHOSLOUEC RUDOLF ROCHOLL
_ vybal v roce 1898 svůj životopis pob názvem

_:_'.'.__7'Einsame Weget, 'Osamělé cesty<. Na prvý po
hleo zbá se býti tento název poněkuo pobivným,

* - ale ve skutečnosti jest úplně vhobný pro kažoého
myslitele vůbec a pro kažoý pevný charakter. Hlasitého a bale
kého ohlasu oochází obyčejně jen to, co nepřesahuje prostřeb
nost a souhlasí s buchem boby; myšlénky však a Duchové velící
přeostihují bobu svou. Kbyž Rochollovi vytýkali název jeho kni
hy, oopověběl: >Uvažte, že nitro pisatele v pestrém ruchu a hluku
světa cítilo se a skutečně bylo velice osamoceno. ]eho touhám
rozumělí jen málokteři. Byla to růže na pokraji lesa, o které
málo kbo vi.<

Rocholl pocházel z evangelické robiny, useblé v Hessensku.
Otec jeho byl lékařem, běb pastorem v Rhoben. jako chlapec
poznal ve kterémsi klášterním chrámu i obřaby katolické, a ty
ho hluboce bojaly. l'Nelze vypověoětit, tak píše, »jak mocně pů
sobila na mě vážnost a vnitřní sebranost, na úkonech liturgických
zřejmě se iBVÍLÍ,a jak zmohutněla přebstava svatosti v buši mě.
2 nauky církve nepochopil a nepamatoval jsem si nic. Ale forma
ječnotlivých úkonů působila na mě bojmem nesmazatelným. Bo
hoslužba u oltáře, obměřené a zbožnosti plné pohyby kněze,
zkrátka vše bávalo tušiti jakýsi tajemný, velebný střeo a na něj
němé poukazovalo. Byl jsem naplněn úctou a zároveň touhou
zvěčětí, které to nevibitelné, ale přítomné bytosti zbe člověk
slouží a se kláníc - Takovou plastiku a učení obrazné Rocholl
ve své církvi postrábal a zvláště cítila se buše jeho zahanbenou
proto, že kříže, jak pravil »ien naši katoličtí bratři nyní ještě
veřejně stavte S rozhořčenim mluvil o spustošení starých a cti
hobných uměleckých památek, které způsobil 'zimní krále v hrač
čanském bómu v Praze za války třicetileté. »Brzy byly z této
moci knížecí pouhé trosky, jako z onoho kříže v bómě pražském.“

lnteressantním pro pozběiší vývoj Rochollův jest, že již jako
stuoent university v ]eně toužil po samostatnosti a neoovislosti
církve oo státu a bo svého benníku napsal: 'Dle záklabní my
šlénky křesťanství není stát, jako byl oříve, všecko ve všem;
musel přijati postaveni mnohem pobřízenější; z účelu klesl na
pouhý prostřebek, sloužící nejvyšším cílům libstva.:

Ponenáhlu kolísala Rochollova vrozená víra a též zjevení po
píráno bylo naukou Hegelovou: »Svět vyvinul se sám ze sebe
a pro sebe.c A Rocholl uznával jen ještě víru ve věčný prapůvoo
všech věcí, ve všeobecnou lásku, která svět oživuje, v uskuteč
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nění ioejí, zaručených postupem časů a nárobů, ale bez jakého
koliv >beus ex machina:. Konservativněji působilo na něj stubi
um Grimmovy německé mythologie a historie střebověku. Zabýval
se tu zvláště spisy Einharba, Saxo-na, ]ornanoes-a, Witukinba
a j. Užitek z toho, jak sám praví, byl značný, nebot nalezl to,
čeho nehleoal, totiž církev. Přeb Duševním zrakem jeho vystou
pila jako veliké, historické faktum. Z kažóého listu vážně se na
něho bívala. Poznal, jak se zóvihala z pralesů, ve kterých jeb
notliví kmenové bybleli a se stěhovali, jak rostla a mohutněla
v celách a chuoých osaoách mnichů a poustevníků, zvláště však
v klášteřích, opatstvích a mohutných kathebrálách. A z kažbé té
kamenné ozboby, z kružby, tiál, květů, z řeči, citátů i písní mluvil
buch, jenž není z tohoto světa.

A tu slavila církev v buši Rochollově slavné a mocné vzkří
šení. On uvěřil, že stojí to za to, věnovati život službám církve
a, nechav všeho, pustil se bo stubia theologie. Duch jeho, až
bosuo v poutech rozklaoně filosofie se nalézající, počal se osvo
bozovati a rozvíjeli. Ullmannovo bílo »Sůnblosigkeit ]esuc osvo
bobilo ho 06 vlivu Heglova a Straussova. Poznal, že v Dějinách
vlábne reelní osobnost nab prostřeoím a myšlénkou abstraktní.
Brzo po tom bal se bo stuoia spisů Baaberových a Bóhmových.
kteří jeho mystické povaze hojné poskytli potravy. U Baaoera
zaujala zvláště pozornost jeho touha, která »tiše a tajemně pro
niká veškeré tvorstvo ob kamene v temných útrobách země až
ku hvězbám, za jasné noci na nebi se jiskřícím.: jest ovšem
pravoa, že tento spisovatel všuoe klabe bůraz na »přirozenéc.
»Dílo vykoupení a znovuzrození pobobá se ole něho velikému
alchymistickému processu. Stránka osobnostní při ospraveolnění
přeo Bohem ustupuje bezoůvooně bo pozaoí. Ale i při této jebno
strannosti jest Baaberovo pojetí hříchu a vykoupení velikolepé,
a mocně musí působiti na toho, kbo nebívá se na církev jako
na zjev tomuto světu naprosto cizí, jako by spabla obněkuo
2 měsíce, ale jako na střel) a náplň celého, k ní směřujícího
okrsku.< Tak roztál v buši Rochollově leo rationalismu a ustoupil
jarnímu »jásotu a zpěva. Nesmíme zapomenouti, že Rocholl zbe
stále mluví o ječné církvi. Po rozeznávacích článcích jebnotlivých
vyznání tázal se málokbo; ale on snažil se vžoy poznati celek.
]eho cesta byla by ho také vskutku boveóla oo církve katolické,
kbyby ho byl její vývoj v bruhé polovici 49. stol. jako tak
mnohé jiné, šlechetné buchy neobrazil. -— Charakteristickou
ibeou Rochollovou, která jest ovocem jeho mystických stubií,
jest ibe_a stělesnění, ku které ble něho celé náboženství smě
řuje. >Zivot jest žíti, tvořiti a ne býti mrtvým.: Nevibitelná
církev jest mu nerozumnou a nehistorickou a nejsv. Svátost Olt.,
ve které je Kristus životně přítomen, pokláoá za střeo liturgie,
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ku kterému všecko musí gravitovati. Tento boo bělí Rocholla na
vžby ob vyznání reformovaného, kterému ostatně niiak neupírá
běiinného určení. Také pietismus nepokláoá za úplně bezvýznamný,
nebot píše: »Pietismus může probouzeti, ale ne vésti. On stoií
bez opory a cize na světě. Neshromažóuie, ale rozptyluje. Spo
lečenství, které ie znamením moci, se zřekl a tak zůstal oieoině
lým, málomocným. Neboveoe se přizpůsobiti a tuoíž zůstává bez
pomoci. ]eví se pooivným, chorobným a svévolným, nebot mu
chybí církev, která špatné vlastnosti obstraňuie a iebnotlivce krotí,
přetvořuie a veoe.<

Hluboce ooiala ho slova na staré farní bubově: »Labia sacer
Ootis custobient scientiamc, vzatá z proroka Malachiáše.

V Mnichově poznal Rocholl Schuberta a Schellinga, iehož
vznešené myšlénky přirovnal k velikým obrysům vysokých Alp,
na něž vtisknuta iest pečet věčnosti.

Praktická činnost ieho batuie se oo té boby, kby iistá venkov
ská obec zvolila si ho za faráře. Tu snažil se zavésti aspoň ve
své farnosti zpověo soukromou. S uspokoiením vypravuie o iistém
starci, kterého blouho iako těžké břímě tížila vina (ošibil totiž
iistého vinárníka o 5 bollarůl a ač přistupoval ku stolu Páně,
přece nebosáhl pokoje. Teprve, kbyž se z hříchu toho vyznal,
obpuštění obbržel a pobvooem získaný obnos prostřebnictvím
zpověbníka nahrabil, nabyl bávno postráoaného a rabostného
pokoie. Kéž by všichni katolíci, kteří horuií proti zpověbi a ligu
riánské morálce, pro své rozhořčení nab možným ií zneužitím
nezapomínali na požehnání, iež ve svátostném vyznání spočívá.
A protestanté, kéž by nahlébli, iak nebostatečnou iest ieiich vše
obecná zpověó, která nebává napomenutí a raby o náhrabě a
pokání, a kéž by zkoumali vážně sami sebe, iak to apoštol velí
a za nutno má přeo přijetím Neisv. Svátosti Olt. Ovšem, iiná
iest otázka, na kterou Rocholl neobpověběl, kbo totiž má moc
svazovací a rozvazovací. Což neustanovili apoštolové ty, které
povolali, a neposvětili iich sklábáním rukou? Nesplnomocnili iich
skrze svátost? A kbe ie tato postupná řaba kněžské bůstoinosti
u protestantů? Kbe i bar rozhřešovati a světiti? Neivětším a
záklabním nebostatkem protestantů, ienž nevyhnutelně povstal
obloučením se ob církve katol., iest, že zavrhli a ignoruií vněiší
prostřeoky spásy, a ponechali si ien kázání, které však nemůže
posvěcovati, ale ien k životu lepšímu probouzeti. Rocholl bobře
cítil touhu, kterou tento nebostatek v buši buoí, a ootub ieho
náklonnost k církvi katolické. »Cítil isem a až ho Ones cítím po
třebu vstoupiti bo oné tiché obce, která nabe všemi konfessemi
se vznáší. Čím raoostněii a ostřeii slovem i skutkem vlastní církev
se háií, tím utěšeněiším zůstává styk s oněmi buchy, kteří nab
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veškeré zvláštnosti se povznášejíce pamětlivi jsou toho, že církev
Boží na zemi i v kořenu i ve vrcholku svém jen jeoiná jest.

Tu přišel jako blesk neblahý rok 1866 a s ním unie pro nově
připojené země. Státní církevnictví pruské zasabilo lutheránům
úskočnou ránu žáoajíc, abý vstoupili s jinými konfessemi bo
unie svátostné. Lutheránský pastor, jenž věřil v přítomnost Kri
stovu v Nejsv. Svátosti Olt., měl tuto svátost uoělovati i těm,
kteří v ní viběli jen kousek chleba. Obě konfesse mělý jebno
buše zmizeti. Rocholl cituje Lutherovo rozhořčení nač pooobnými
pokusy: >]est hrozno slýšeti, že v některých kostelích anebo u
některých oltářů pooává se Svátost Olt. obojím libem; i těm,
kteří věří, že přijímají pouze chléb a víno, i těm, kbož přijímají
pravé tělo a krev Kristovu. Divím se, že může býti kazatel a
buchovní tak zabeoněný nebo tak zlomyslný, aby k tomu mlčel
a obojí stranu takto jebnati nechal.“ Rocholl k tomu oooává:
»Věří-li skutečně sluha církve, že v posvěceném chlebě, který u
oltáře v rukou orži, požehnané, nebeské Tělo Pána nejvyššího
věřícím pooává, pak je k tomu vázán; není to zajisté svátost
jeho, ale svátost Páně. On nesmí nic přibat, ani obstranit; po
svěcuje a uoěluje s bázní a rtřesentm svátost úctu vzbuzující.
Vi, že všichni kommunikanti přijímají bar nebes, at již v přítomnost
jeho věří nebo ne. A věča to, zbaž smí tento bar, jejž lze při
jímati jen s třesoucí úctou a chvějícími rtý, klásti na jazyk těch,
kteří v něj vůbec nevěří a po přijetí jeho pranic netouží? Dle
Rocholla neliší se reformované a lutheranské křesťanství pouze
v tomto bobu, ale hlavní rozbil mezi oběma spočívá v různém,
mravně náboženském pojetí křesťanského života vůbec.

Rocholl zpěčoval se zavésti unii ve své obci a byl proto se
sazen. 'Loučiti se s bontovem jest těžké, a cesta bo báli beze
všech výhlíbek smutná; jsou to pravé >osamělé cestvc. Přece
však se na přeostavené nezlobil, řka: >Ti nemohli jinak. Ač mt
v lebačem povolili, přece musel jsem postavení své pravoě při
nésti v obéf, nebot jsem se stal obětí nepravbv svého postavě-.
ni.“ 'KČO neumí žíti z brobtů almužny a k vůli boji ostrábatl
všeho, ten nehobí se za služebníka pravovf (Hamann. Ale vý
čítá si přece, že šel oo cizinv, místo aby se být připojil k výpo
vězencům pruským. ]istý hrabě z Borriesů se ho ujal a ustanovil
ho farářem v Sasku, v zemi bez unie. K církvi všeobecné však
Rocholl tíhnouti nepřestal. Protestoval proti inbepenbentům, kteří
vióí církev v kažbém jebnotlivci. Poukazoval na mezeru v ne
oostatečném řešení otázky církevní a státní u Luthera, jenž státní
církevnictví zavebl jen z nouze. Toto církevnictví má v Rochol
lovi zapřisáhlého nepřítele; vžbýf on zkusil na sobě jeho ovoce.
Ale co Dělat? Nav átiti se k Římu? Ten Řím, který vibí, ho
k sobě neláká. Se ímem, střebiskem nejlepších buchů katoli
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cismu jak v minulosti, taki v přítomnosti, ještě by se snesl.
Ale k tomu ještě nebyl čas. »Článek o církvi musí se mezi námi
teprve prožití.:

Na hrobě sv. Bonifáce ve Fulbě napabají ho truoné myšlénky.
— R. 1839 psal Baaber o emancipaci katolicismu ob římské
Diktatury. Dle Rochollova názoru byl nyní katolicismus úplně
této biktatuře pobroben. »Římská církev je hotova. Ale kbe je
katolická církev? Tak se my evangelíci tážeme vzhleoem ku
prohlášení neomylnosti. Tážeme se s hlubokou bolestí, kterou
pocítí kažbý, koo slouží všeobecné církvi křesťanské, kbo neupí
naje se jen na vlastní konfessi, společného bomu otcovského
pamětliv jest. Kažbý musí truchlit, kbo zná vůli Kristovu, jenž
chce, aby všichni bratři jeho 'ÍEČIIOG byli.: — Rocholl boufá,
že taková církev povstane vbuboucnosti, a počátek její jest, ble
jeho mínění, ve svobooné církvi lutherské. je to stanovisko sice
těsné, ale pochopitelné. Ale vžby napomíná R., aby se nemařily
síly v zbytečné oposici a neurážela se láska křesťanská. »Stalo
se protestantským zvykem tupiti; nyní pak musí se státi zvykem,
hluboce toho želeti.c Ob věčného boje proti Římu nutno přejíti
v klíč, který iebině sluší tomu, kbo ve střebu různých vyznání
stojí. Pravé katolictví má při svém čistém učení míti srbce ob
sáhlé, má živiti se tukem křesťanství ze všech vyznání, poznati
a oceniti všecky veliké buchy v říši Boží, aniž by se balo strh
nouti k blubu té které koníesse. S raóostným nabšenim uznává
Rocholl Nejsv. Svátost Olt. za střeóisko církve a rabuje se, že
v tom se srovnává pobstatně s velikými buchy boby patristické.
Též i učení, že Kristus nejen jako Bůh, ale i jako člověk jest
všuby přítomen, bylo prý hájeno ob střebověkých bohoslovců,
iako ob Reichersbergra.

Zatím bostoupil kulturní boj své výše. Bylo prohlášeno civilní
manželství. V panské sněmovně řekl Kleist-Retzow: »l'řeoloha
ta je bokončením onoho vývoje, který počal v r. 1848, t. i. v roce
hanby pro Prusko. Tento zákon má přenésti vývoj ten v tělo a
krev obyvatelstva.“ Tu nastal bruhý konflikt. »Bylo mi nemožno;
píše Rocholl, 'užívati nového formuláře při obbavkách! Někteří
faráři, kteří o otázce té psali, byli už sesazení. Rocholl sám
prosil o propuštění ze zemské cirkve, poněvabž viběl v civilním
manželství, které má právoplatně přeócházeti církevnímu, obstra
nění staré církevní formy kopulační. Ač stár, znovu chopil se
hole poutnické a opustil zamilované působiště; ano, zásaby jsou
železné kleště pro toho, kbo je má. Katolické centrum obratem ruky
smířilo se s civilním manželstvím ze státnických ohlebů. Zbe však
luteránský pastor raoěji vzoává se svého úřabu a existence, než
by bopustil, aby obbavky, které nemají pro něj ani charakteru
svátostného, státem sníženy byly. Civilní manželství a unie, to
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isou věru ova pěkné protěišky. V obojím uráží stát svémocně nei
světěiší city příslušníků iebnotlivých koníessí a porušuie svě
bomí.

Rocholl nalezl útulek v Domě jisté, příznivé mu bámy v Po
rýnsku a stal se buchovním správcem iebné svobobné obce u
chuoých, ale poctivých a přísně věřících libí. »Nikoe, kbekoliv
jsem byl, nekonal jsem svůi úřao, byt při leckteré vážné starosti,
rabostněii než tam a také nikbe iinbe isem nenalezl tak silnou
a širokou vrstvu živé víry iako pobklab a iábro obce.< >Dobro
volníci v přeolc zvolal koys voie- vůbce v tísni bitevní. Vtísních
církevních pak je zvolání to bůležito Dvojnásob.

Lépe ie zaiisté postaviti se v otevřený boi. než žíti v ústraní,
oáti se na útěk, nebo oocela obětovati přesvěočení existenci, nebot
toto troií poblamuie sílu a zabíjí zásaoy. Doiemným způsobem líčí
Rocholl své působení iako správce malé té farnosti. On, učenec
vysoce vzoělaný,přizpůsobuje se malémurozhleou chuoéspolečnosti,
koe řemeslník, rolník, kostelník zasebaií s ním ve společné rabě.
Občas osvěžuie se cestami, na nichž shlebává materiál ku svým
věoeckým prácem. Přiioe bo Oxforou, Ebinburku, navštíví svo
bobnou církev škotskou, která, ač jen mezi nižšími stavy rozší
řena, přece vystavěla 500 kostelů, seminář založila a ieště missie
za moře vyslala.

Se starokatolíky ie Rocholl iiž Dlouho spřátelen. Reusche ime
muie »uchvacuiícím zievemc, ale bobává: »více o něm říci ne
bylo by slušno.< Reinkense kárá pro přiietí státní poopory. Do
mnívá se, že výbornou zkouškou pro hnutí starokatolické by
bylo, kbyby si museli starokatolíci sami na všecko sháněti pe
něžité prostřebky. Tak by zůstalo lmutí toto čistším a bez po
oezření, že bylo pooníceno státem. — Curtius utvrbil Rocholla
v přesvěočení, že monotheismus byl půvobním náboženstvím
libstva, a z něho teprve že povstaly četné náboženské formy
polytheistické. Vžoyf přece ble egyptských zpráv vláol Ptah po
9000 let úplně bez bohů. Nověiší, i katoličtí bohoslovci nechtěií
však tomu při všech svěoectvích až bosuo věřiti a oomnívaií se,
že by tím zievení boznalo něiaké uimy, koyby zanechali svého
koníčka o běiinném monotheismu žibovském. „ V Římě nemůže
Rocholl pochopiti »přesvěbčení o nutnosti světského panství pa
pežského a snahu, toto zpět bobytí vyhlebáváním alliancí a špat
nou kabinetní politikou.c Štiplavě poznamenává, že se v Římě
prohlášením neomylnosti poněkub zakryl neoostatek božských
sil. Mluví prý se o potupě, která stala se mrtvému Piovi, 'co
teprve by se bylo stalo živému ?: Temo bůkaz uvábí se stere
otypně na všech katolických siezbech. Ale to prý ien bokazuie,
že papežství samo ku špatné vlábě se přiznává a že málo přízně
si bobylo. — Otevření archivu vatikánského Lvem Xlll. považuie
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Rocholl za chytrou taktiku. Už Ronge pry řekl, že žábny obiev
bývalých sporů nemůže nic horšího na světlo vynést nežli jsou
neobůvobněné bomněnky, které iiž existuií. Ač Rocholl nemůže
církvi katolické přiznati iebinnost, přece váží si ií jakožto »repre
sentativní přebstavitelky iebnoty církve vibitelné naproti znetvo
řenému a rozebranému obrazu vlastní církve, která ukazuje, iak
mnoho ií této iebnoty schází.: ]ako Lange, tak i on postrábá
učení o spoiení člověka s Bohem, totiž o posvěcení.

Děiiny vebou člověka krok za krokem ku vnitřnímu prohlou
bení. Vebení neomylně hierarchie nebo moci státní nemá pry ani
vychovávací ani tvůrčí ceny, teprve pob povrchem vněiších orga
nisací pry bříme pravy osobní život. Církevní reforma probubila
myšlenky, které by byly pochopeny teprve po staletích. Povinností
kažbého vážného křestana pry iest iíti bez ohlebu za hlasem
Božím a s Bohem ku přebu se bráti. >Nevibím přeb sebou cesty;
ale také ií nepotřebuii. Vžbyt vím, že On svou cestu zná a ipři
všech my'ch hříších na své milostiplné zaslíbení nezapomene.“

Tot krátky přehleb knihy, myšlénkami velice bohaté. )Staří libé
rábi se obíraií personaliemi,c pravil prelát Bengel, a já k tomu
bobávám: 'Mlabí a bospívaiící libé měli by horlivě stubovati
životopis takovych starych, ocelových povah, aby se nabchli
k náslebování iich. Ze soch starych hrbinů čerpal Scipio ble
S'allusta (bellum iugurtinum tl.) sílu své ctnosti; knihy však jsou
ještě mocněiší než sochy. Ať se cokoliv v naší bobě chválí nebo
haní, v tom ísou za iebno všichni, že málo ie charakterů. A mezi
malým počtem těch, kteří bnes toho iména si zaslouží a těch,
kteří velky' balvan přivalili ku stavbě říše Boží v buboucnosti,
patří také stary Rnboli Rocholl! Doufáme, že myslící protestanté
vrátí se k myšlenkám tohoto svého souvěrce a po ieho stopách
boibou k branám mateřské Církve katolické a nezůstanou přeb
nimi státi. A bube ieben ovčinec a ieben pastýř. Fr. Strnab.
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K 8. prosinci. (Vzpomínka na
sbratření národů). Když jsme četli
letos v červenci a srpnu ty nadšené,
vřelosti oplývaiící chvály na iubileiní
(ZS.) světový siezd eucharistický, při
němž Česká sekce veóená muži nad
iiné povolanými — českým biskupem
9r. gas. Qoubravou &moravským kat.
spisovatelem Er. aloiscm g(olískem —
iazykem mateřským před národy vše
ho světa v lásce a iednotě shromáždě
nými hlaholila své prozpěvy Eucha
ristii Milostné a lmmakulatě Bělostné,
netušili isme, iak smuten bube nei
bllžší svátek lmmakulaty — 8. prosi
nec, smuten v Lourdech, smuten ve
světě všem . .. Zástupce Velekněze
blahé paměti Pia X. ———karblnál legát
- tak zdůrazňoval thema svého velko—

lepého proslovu: :Sláva na výsostech
Bohu a na zemi pokoi lidem bobré
vůle . . .: Pokoi, mír, ——mir, pokoi,
to bylo stálou ozvěnou ieho skvost
ných slov. iimiž světu znova vyhlásil
programní strany Kristovy. Lidstvo.
slyš! národové se nesiednotí, lidstvo
se nesbratří, leč v ——Eucharistii a
v Maoonně! .“K.

Papež Benedikt XV.o příčinách
války. >Kdo zavinil tuto strašnou svě
tovou válku? Ten se bude těžce před
Bohem zodpovídatlc Takové řečičasto
nyni slyšíme. Lidé církevně a nábo
žensky smýšleiicí považuií válku za
trest Boží za lidské nepravosti. Za
tuto živelní pohromu nelze činit zod—
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povědným iednotlivce, nýbrž všichni
isou příčinou, že nastal okamžik, »kdy
pušky samy ob sebe počaly střílet.:
Svět příliš se vzdálil od křesťanství,
nastala religio depopulata, civilisované
barbarství, a toto musilo se přivést
ad absurdum válkou, která co do kru
tosti nemá sobě rovné v běiinách.
Toto bylo naše mínění (odlišné od
»Kazatelnyc) a toto potvrzuie Svatý
Otec Benedikt XV. ve své !. Encyklice
(vydal »Našinec: v překladu K. D. Lu
tinova). Cituieme příslušný odstavec:
>Tato přítomná válka není iediná,
která řádí v národech a ducha Na
šeho naplňuie hořkosti a obavami.
]eště iiná válka zuří, drásaiíc útroby
nyněiší společnosti, válka, která kaž
oého dobře smýšleiiciho děsí. Neien
že nakupila trosek v národech a ještě
nakupi v budoucnu: ]est nutno vlběti
v ní původ a příčinu nynějšího bolest
ného zápaseni. V pravdě: Ob té doby,
co se ve státním řízení přestalo dbáti
pravldel a cest křesťanské mou
drosti, které zaručovaly samy sebou
bezpečnost a trvání řádu, železnou
nutností počaly státy kolisati ve svých
záklaoech, a z toho vyplynula taková
proměna ve smýšlení a mravech, tak
že, nezasáhne-ll rychle Bůh, lidská
společnost se shroutí. Spousty, které
se nám ieví, isou tyto: ]. Nedostatek
vzáiemné lásky mezi lidmi. 2. Pohr
dání autoritou. 3. Nespraveblivé vztahy
iebnotlivých třid společenských a k vy



nášení hmotného blahobytu lako iedi
ného cíle člověka (iakoby nebylo
dober iiných a lepších, po kterých by
člověk měl toužit) Toto isou dle Na
šeho mínění čtyři činitelé zápasu,
který tak hluboce rozrývá svět. Proto
iest nám horlivě chopiti se díla, aby
chom opět uplatnili zásady křesťan
ství, ovšem, ie-li zde skutečně úmysl,
každý rozpor odstranit a společnost
opět do pořádku uvésti.: —Tak otev
řeně mluvi hlava křestanstva, tak maií
mluvit i kazatelé. Každé opatrnictvi a
okolkování a kašičkování bylo by za
nedbávánlm povinnosti. lnsta oppor
tune, importune.

Franko —Vífazoslav Sasinek 1.
„gr. CV.Jasinek, najstarší, naijodnejší,
naizaslúženeiší slovenský spisovatel, uče
nec, historik a básník, umrel dňa Í8.
novembra 7974 v 84. roku požehnaného
života (: .Žlgendorfe 1- (Štýrska . . .“

Těmito slovy iurčansko-martinské
»Národnie noviny: oznámily smrt slo
venského spisovatele —-kněze.

Noviny slovenské, které předsta
vuií pokrokové proudy Uh. Slováků,
napsaly mimo jiné takto:

»Prišla Slovákom smutná zvest:
veterán slovenský, naistarši, nalplod
neišl slovenský spisovatel, historik
umrel . . .

Sasinek bol vel'mi usilovným pra
covnlkom na poli historickel vedy...

Sasinek bol verným Slovákom a
výtečným čiovekom svoiei doby . . .

Nad ieho truhlou stoiime hlboko
skormůteni s tou nadeiou však, že
ieho ideálna viera v krásnu minulost
Slovákov má nás povzbudzovat u vi—
ere v kraišiu bubůcnost.: (»Slovenský
dennikc 22. listopadu 1914).

Národní Hiásnikc velmi žalostnl
a hořekuie nad iistou okolnosti smrti
a pohřbu Fr. V. Sasinka:

»Všade tá istá zem, ktorá nás pri
kryiec, hovoria mamonárske ústa člo
veka chladného srdca; ale l'ubia citu
zaplačú nad svoiimi rodičmi, detmi,
priatel'mi, ktorí zlobou osudu vyhnaní
z rodného kraie bo sveta, umieraiú
v chladnei cudzine a v poslednej ho
dinke nema im kto vody podat, hlav
nicu pripravil, ani po skone oči za
tlačit... Oi, Bože náš, ako tažko
bolo zomieraf našmu apoštolovi Sa
sinkovi, keď on, čo tak neskonale
vrele miloval svoiicli bratov sloven
ských, čo vyše 60 rokov naiverneišie
pracoval na ich spasení časnom i
večnom, iak tažko zomieral, že z ieho
rodných bratov nik nestál s vdačným
okom Slováka u ieho smrtného lóžka . .|.
Tak svet plati, tak odmieňá lásku . ..
Oi, oslávenče náš, pozri do našich
sřdc a vidiš, že nie chlab, nie nevďak
Synovský, ale okolnosti bránia nám
vykropit Ti svoimi slzami chladný hrob
v dalekých štýrských horách . . .c
(20. listopadu 1914).

Sdllíme tento stesk.
Mnohému bude divno, jak se vlastně

stalo, že tak výborný vlastenec, spi
sovatel, kněz slovenský zemřel
v cizině ?!

Odpovldáme: Fr. Sasinek zemřel
iako chudobný, stářím křehký, na mi
losrdenství odkázaný »Messeleserc v
v klášteře Milosrdných bratří . . .

]aký to byl učenec a spisovatel!
]aký to byl kněz, ienž při světském

směru svých vědeckých prací nezapo
mínai na svoie kněžské povinnosti a
lid vedi neien ku pramenům historie,
nýbrž i k Původci všech děiin —
k Bohu ..

»Ešte ako kapucin raz v sviatočný
den bol povolaný za kazatei'a do No
vého Mesta nao Váhom. V kostoie
prítomní vzdelanci po kázni hovorill,
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že ziavil sa nový Kapistran; ked sa
vracal do sakristie, v rade stoiaci bez
výminky bozkávali mu ruky a poklá
dal sa za šfastného, kto mu mohol
bozkaf rúcho. Po polubni išla k nemu
deputacia, aby ešte zostal a povedal
im pár kázní. . .c (»Nár. noviny: 21.
prosince 1914).

A hle. tento kněz — učenec ne
umírá ani iako universitní professor
ani iako kanovník . .. nebo iiný hod
nostář af světský af duchovní, o iehož
stáří by bylo důstoině postaráno . ..

Je to zase ieden akt tragedie Slo
venska!

Ale běda těm, kteří před Joudcem
budou zodpovídati za křivdy, iež bo
nebe volaií . . . ! žDr. an.-s g(oh'sek.

Moravan »—mužem Prozřetel
nosti pro český lld. »Složivzkoušku
maturitní, odešel do Vídně, aby se
zde věnoval studiím filosofickým a
mohl se státi professorem. Po čtyřech
letech studia na vysokých školách stal
se praefekfem a učitelem v chlapeckém
semináři v Kroměříži, při němž ne
dávno před tím r. 1854 založeno gy
mnasium. Po pětileté působnosti v
Kroměříži odebral se na gymnasium
bo Brna a odtud do Valašského me
ziříčí. Po devíti letech této působnosti
opustil dráhu učitelskou a stal se vy
chovatelem tří princů Windischgrátzů
ve Vídni. Ve věku 41 let (r. 1885) stal
se knězem.“ -—4lleíý primicianl!
Tato nezvyklost taií v sobě boiista
něco božsky zvláštního . . . něco, na
čem ie pečet úradku Božího: 'G'omáš
$Iuha, iehož 70leté narozeniny Česká
Vídeň (hříchem je, že ne celá česká
Vídeň) v tyto slavila dny (naroz. 21.
listopadu 1844 v Boskovicích), stal se
knězem iistě z povolání a dle pro
zřetelnosti Boží. Útrapy českého lidu
vídeňského vyžaduií v náboženských
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potřebách muže prozřetelnosti Boží.
Takovým iest Tomáš Blaha. >Čech<
napsal, že blahopřát iemu k iubileu
má se poukázkou (l. i. příspěvkem na
český kostel ve Vídni). ]eho adressa:
Vídeň lll., Rennweg 8.

Smuteční slavnost pablých hr
dinů konala se 15. listopadu 1914ve
farním chrámu v Prostěiově Cyrillská
]ednota provedla za řízeníEz.Ambro
se úplně Mozartovo Requiem, načež
následovala modlitba za padlé a sv.
požehnání. Čistý výtěžek 250 K od
veben místnímu Červenému kříži.

Vánoční hra v kostele. Je tomu
asi deset let, co benediktini v Emausích
provedli v kostele středověkou vánoční
hru. Přinášíme bnes podobný náčrt
Mysteria vánočního, v němž K. D. L.
samostatně sestavil texty církevní a
koledové. V Mladé Boleslavi připravuie
kostelní sbor veliké vánoční oratorium
»Mesiáš( na slova P. F Žáka T. ]. od
mistra ]. C.Sychry, iež bude provedeno
v děkanském chrámu. Ženský sbor
zpívá slova andělů, mužský slova pa
stýřů, smíšený hlas lidu. U vchodu
vybíraií se dárky pro Červený kříž.

Vogel, Dr. Eberhard, Elnfůhrung
ln das Spanlsche fůr Latelnkun
dige. Paberborn, Bonifacius Druckerei
19l4. 80 (267 str.) K 280.

V úvodě povzbuzuie spisovatel k stu
biu španělštiny, poukazuie právem k
tomu, že zde zachovalo se neivíce
prvků latinských. S obdivuhodnou pílí
srovnává stále a stále pravidla latiny
a španělštiny, poukazuie stále na po
dobnost slov latinských a španělských
—-zde by k vůli přehlebu bylo záhodno
roztřibění slov v sloupcích —, l tiskem
různým snaží se co neivíce ulehčiti
stubium této řeči. Musíme býti spiso
vateli vděčni za tuto příručku, která
zvláště nám kněžím může otevříti celé



ty poklady původní literatury španěl
ské —sv. Terezie, Rodriguez, Calderon,
Vega a i. — K vydání této příručky
byl Vogel neispiše povolán, poněvadž
sám už vydal několik překladů z něm
činy do španělštiny, iak v úvodě udává.
Úprava pěkná, přehlednost látky ru
šena snad poněkud hromaděním pra
vibel. Doporučujeme. oft.

Apologie křesťanství. Po velmi
cenném, ale těžkém díle Dra. Pavla
Vychodila cítila se potřeba běl přístup
něiších, populárněišich o tomto před
mětu. A nyní obievila se na našem
stole dvě bíla, která této potřebě zna
menítě hovi: jest to kniha Dra. los.
Novotného »Světem k Bohu: a >Kře
sfanský názor světovýc (i|. díly) od
faráře ]os. Šmeikaia. Dr. Novotný za
bývá se náboženstvím se stanoviska
přírobozpytce, probírá otázky: Stopy
Boží (proč boží?) ve vesmíru, vývoi
země a stopy Boží na zemi, co ie ži
vot. Stopy Boží v říši rostlinné a ži
vočišné, o povstání člověka a ieho
řeči, umění, vůli a náboženství, 0 ne
smrtelnosti duše, o původu člověka
z iedněch robičů, o poměru vědy a
víry. mluví iasně, věcně a přihlíží k
neinověiším názorům. — Farář Šmei
kal snaží se býti ieště přístupnější a
rozděluie své vývody na hoiné kapi
toly, probírá v l. díle otázky základní
jako hořeiší a v díle druhém zabývá
se Písmem svatým, Vykupitelem a
křesťanstvím samým. Kéž se podaří
autorům vnlknoutl do kruhů intelli
gence, která tak velice potřebuje po
učení o těchto věcech základních.

]ádro křesťanské sociologie.
Dr. Fr. Reyl v Hradci Králové vydal
obiemný svazek (348 stran) 0 látce
stále tak akutní. Probírá význam kře
sťanské sociologie, hodnotu indlvidua
v děiinách a ieho práva, úkoly spo

lečnosti, rodiny, státu a církve, prak
tickou sociologii čili politiku a doka
zuie, že problém sociologie rozluštěn
křesťanským solidarismem. Od díla
Neuschlova liší se práce Reylova větší
samostatností. Od lat. bila Dra. Kach
nlka, které vyniká systematickou prů
zračností, liší se většímoderností, při
hlíží totiž více ke skutečným poměrům
a polemisuie apologeticky s moder
ními spisovateli. Na socialní poměry
a zařízení slovanská bere bohužel
méně zřetel. Škoda, že Mons. Šrámek
svých studií v tomto oboru pro
praktické politické práce nemohl do
sud uveřeiniti. S potěšením můžeme
konstatovati, že s dílem Mat. Procház
ky a Lenzovým máme patero cenných
katolických sociologii sepsaných od
theologů. Kéž by tato věcná vědecká
práce přešla více do sloupců naší
žurnalistiky, která se často utáplvpo
vrchních, nevěcných tirádách. ]ako u
kázku cituieme z bíla Reylova o úko
lech státu: »Účeiem státu iest veřeiné
blaho pozemské. Stát všem svým údům
má poskytovati a zdokonalovatl ony
podmínky, které všem a každému
zvláště poskytuií možnost svobooně a
samostatně podle vlastních schopností
a poměrů docílíti toho, co ku pravému
pozemskému blahu náleží:. I.

Do Lourd. Pod tímto názvem vy
dal Dr. AI. Kolísek úpravnou knihu:
Pobává přehled neidůiežitělších udá
lostí lourdských, počínaie od ll. února
1858,kdy se Panna zlevila Bemardettě
až po r. 1892,kdy Církev poiala Lourdy
bo svých liturgických knih, probírá
letmo názory Zoiovy, herečky Odilo
nové, Huysmansovy, ]órgensenovy
Wohlbriickové, Dra. Aignera, Guthovy,
vypočítává hlavní spisy o Lourdech,
poplsuie nynělší Lourdy, české pouti
do Lourd a hlavně pouť r. 1913, če
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skou kapli v Lourdech, poutní zpěv a
pobožnost a illustruie své vypravování
obrazy a notami. Pro kažbého, kdo
se o zázračné světové město zaiímá,
iest to kniha milá a cenná. Neměli
isme posud tak důstoině vypraveného
Spisu o tomto předmětu. Dr. Kolísek,
iehož rodina si o zdomácněni Čechů
v Lourdech a Lourd v Čechách získala
předních zásluh, ie tu autorem nab
iiné povolaným.

O podstatě básnictví tilosofuie
Dr. Karl :_Herke ve studii: »Hebbels
Theorie und Kritik poetischer Musterc.
Hlavně zabývá se vlivem, iaký na
Hebbla měl Uhlanb, ieiž poznal roku
1832.Poesii romantickou Uhlanda Heb
bel zbožňoval po formě i obsahu, zvlá
ště balladu »Des Singers Fluchc, která
povstala v prosinci r. 1814, slaví tudíž
právě sté narozeniny. (»Kletba pěv
covac vyšla česky v »Sedmikrásáchc
od K. D. l-.) Studie Herkova psána
ie slohem těžkým a těkavým a velmi
mnoho předpokládá a napovídá. Dne
1. května 1838 zapsal si Hebbel do
denníku () psychologii umělce: »Umě
lec vidí vlastně vždy ien obrazy věcí,
ne věcl samy. Proto není to tak ne
spravedlivým, dává-li mu život okoušet
horších věci než iiným: Deuvědomělá
reflexe, která všechny děie potichu
vztahuie na iakési nekonečno, které
se ilmi odhaluie. vyrovnává mnohem
více, než libé myslí-. — Básník spa
třuie ideu (vnitřní bytost každé věci)
vždy ien v obraze, typu. Tento typ
rozvíií mu možnosti věcí, které v idei
jsou obsaženy. Básník nezná podrob
ností, a přece myslí Správně svou in
tuicí. »Filosofle snaží se vystihnout
absolutno, a ve skutečnosti vystihuie
absolutno poeslec. A sice snem,intuicí.
Jak to vyslovuie Uhland v básni »Mákc.
Usnul a :
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Da ward, ich fůhlt es kaum,
Das Leben mir zum Biloe,
Das Wirkliche zum Traum.

Taiemstvim básně samé pak iest, že
předvádí nepřirozeně, z něhož vyplývá
přirozené. V tom iest životní bod (Le
benspunkt) každé básně, zvláště bal
lady. Na příklad Hebbelova báseň:

Wohln ?
lch hatte ruhig geschlaten,
Da bin ich aut einmal erwacht,
Schnell, hastig, als ob mich was weckte ;
Nun lausch ich hinaus in die Nacht.

Am Himmel íliegen die Wolken
Voriiber in eiligem Lauí!
Ein Posthorn, lockend und drángend,
Schallt plótzlich zu mir herauf.

První sloka líčí nepřirozené —náhlé
probuzení. Druhá sloka ie přirozeně
vysvětlule a obsahuje zároveň neur
čitou touhu: Postillion volá, měl bych
jet, ale s kým? a kam? -—Zobrazů,
iež knlha uvádí, le zvláště suggestlvní:
Sie haben sich ln wlldem Rausch dle
Seelen zugetrunken. V bivém opoiení
připheli si svými dušemi. — Neško—
dilo by, aby i v literatuře naší vyskytly
se pobobné práce, snažící se pronik
nout k podstatě a hloubce našich bás
níků a poesie vubec. [.

Vll. Bítnar horlivě sbírá práce a
listy Douchovy. Materiál roste mu pod
rukama. Původní básně, zaiímavé pře
klady, essaye isou roztroušeny po
četných dnes zapadlých časopisech, a
přece mnoho z toho by zasloužilo
souborného vydání, iednak iako do
kument, iednak i pro cenu dosud tr
vaiicí. S tim vyroste i studie, která
Douchu s neidůležitěiší stránky osvětlí.
Bylo dosud o něm psáno iako o Spolu
tvůrci školství, proí.Hikl vydaltaké pěk
nou stubii: »Doucha ]ungmannovecc



-—ale iako umělec a vysoce kulturní
činitel, iako předchůdce na jedné
straně Vrchlického a na druhé straně,
třebas souvislost byla trochu neuvě
domělá, katolické moderny — nebyl
bosud důstojným způsobem ukázán.
Vrchlický znal Douchovu cenu a proto
v »České poesii XlX.c vymohl mu
dosti čestné místo, ačkolíviako samo
statný básník Doucha trpí suchopár
ností. Naioe se nakladatel pro toto
bílo o Douchovi?

„Boží“ nebo „boží“? ]ak psáti?
Poněvadž křesťanský Bůh ie osoba,
píše se iméno ieho osobní s velkým
B, tím spíše, že iest osobou nejvyšší.
Přídavné iméno »božskýc píše se ma
lou písmenou, poněvadž není osobní,
nýbrž ien označení vlastnosti. Ale
»Božíc není přídavné iméno, nýbrž
náhradou genitivu illléna vlastního
iako: Adamův, Mariin, Páně, Bohův

a musí se teby správně psátivždy
»Božíc, Rodička Boží, Hod Boží, byt
protanni gramatikové určovalí iinak,
nebol iim ani nevadí, když rpředníc
spisovatelé čeští píšou malým pisme
nom »Bohac, ale. velkým Sebe a své
Amidorky. Když Machar píše křesťan
ského Boha cynícky »pánbun nemusí
katolíci přivlastňovací genitiv Boha
psáti »božíc. —

Armáda spásy (Salutísté) konala
od II. do 26. června l9l4 v Londýně
4. světový siezd (Congress of all na
tions) za účasti asi 20.000 členů. Ar
máda má nyní 58 oblastí, 10000 sborů,
16.000placených důstoiníků, 65.000 ve—
blciších, 25.000 hudebníků, 2700 soci
álních velitelů a přes 1000 sociálních
ústavů (259 nocleháren, 86 dětských
ůtulen, 117 domů magdalenských pro
padlé dívky, 24 porodnic, 22 farem.)
Dne 23. června konala se iedinečná
děkovná slavnost v paláci křištálovém,

která byla zaháiena válečným heslem:

FULL SALVATION, FROM ALL SIN,
FOR ALL MEN, IN ALI. LANDS,

FOR ALL TiME,
AND FOR ALL ETERNITY.

(Plná spása ode všech hříchů, pro
všechny lidí, ve všech zemích, pro
všechen čas a pro všechnu věčnost.)
_ Účastníci skládali slib, v němž mí
mo iíné stoií: >Věříme, že iest naší
povinností, celému světu zvěstovat
poselství o povinnosti, starati se
o chudé a trpící, navštěvovat vězení
krmit lačné, obívat nahé, milovatl (V,
kteří žábné lásky nezasluhuií, a býti
přátely v každé zemi právě těm,kteří
isou bez přátel.: — Všechny tyto ů—
koly má a koná také katolická církev
a mimo to skytá pevnou oporu bog
matlcké víry proti nebezpečným ví
rům sektářským.

Poklad písní chrámových. P. ]
Petříček, katecheta měšť. škol v Ro
vensku pod Troskami, ulal se záslužné
a podpory hodné akce a vybal vlast
ním náklabem za odborné účasti ]os.
Resla, ředitele kůru, cenný harmoni
sovaný zpěvník v kapesním formátu
l7„><12s názvem »Poklad písní chrá
mových a příležitostných: sprůvodem
varhan nebo harmonía — 400 stran
obsahu na iemném velínovém papíře
stoií brožované 460 K, vázané 5 K,
v pevné vazbě K 550, se zlatou o
řízkou a pouzdrem 6 K. Poklab ob
sahuie přes 200 krásně harmonísova
ných neioblíbeněiších písní chrámo
vých, litanii Loretánskou, chorální re
quiem, praeíací, Páter noster, iakož
í písně příležitostné, sborovéí solové
vložky, responsoria, modulace, ukázky
doprovodů, nápěvy žalmů, české i cho
rální Asperges a Víbi aquam s abe
cedním seznamem. —Dílko toto ovšem
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neni bezvadné (zvláště po stránce
textové), ale možno ie vítat iako kus
průpravy k ideálnímu zpěvníku.

Vojenský řád husitský, vypěstěný
za Jana Žižky (kol r. 1423) a Janem
Háikem z Hodětína vydaný v 47 člán
cích kladl xbožímu boiovníkuc na
srdce, aby obětoval život časný za
věčný, aby nehleděl na množství ne
přátel, nikdy neutikal, druh druhu po
máhal, i pokřikem veselým útočil a
v boji nikoho neživil. Článek 1. zněl:
Naiprvé aby byli služby Boží všichni
haitmanové i iich poddaní a jim poru
čení pilní, a neřáduov žádných aby
u voiště nedopúštěll, aby skrze to Pán
Bůh nebyl rozhněván. ——Dále se za—
povíbaly hry a řeči neslušné, kurevství
a znásilňování žen, drancování, zvláště
kostelů bez povolení heitmana, a p0'
škozování ——včel a mlýnů.

Budoucnost národa českého leží
na srdci mnohým vážným mužům, kteří
si přeií, aby nastalo sblížení rozvadě
ných stran a aby zástupcové nároba
stáli tu siednocenl a domluvenl v pravý
okamžik, kdy se bude rozhodovat na
dlouhou dobu. Proto otiskly pražské
denniky výzvy, aby se vůdčí osobnosti
sešli ke konferenci. Dr. Hruban za
katolickou stranu vyslovil ochotu k
tomu. »leové Noviny: Dr. Adolta
Stránského postavily se proti svolánl
konference. Olomucké >Proubyc Dr.
Rich. Fischera náhled »Lidových No
vlne schvaluií. Národ český prý le
sjednocený bost a naučil prý se za 4
měsíce války více než za 40 let míru.

Kdo to pro válku ? Obětiválečné
isou mnohým obtížný a ukrutností
válečné bouří mnohé srdce. Tot přiro

zeno. Všichni těžce pocituieme a ieště
snad pocítime hrůzy válečné. Kdo
rozumný mohl by se z války samé
radovat ? Ale bětinské nebo zlomyslné
iest, pokládati světovou válku za vrtoch
nebo hru několika knížat, kterou by
mohli kažbé chvile zastavit. Válka ie
produktem dlouholetých snah a příprav
politických i kulturních, a každý, kdo
na ni nehledí očima dítěte, vidí v ní
veliký světový soub, velkou bouři,
vzduch čistící, které nemůže zastaviti
ieden hromosvod. Neivíce reptaií lidé,
kteří svým politickým a nekulturním
působením neivice válku připravovali,
kteří válčili proti iinak smýšleiícím iiž
před válkou, kteří zbožňovali toho,
ienž na př. řekl, že katolíky »nulno
postavil mimo zákon a odstřelovat je
iako škodnouc. Libé, kteří krutě pro
následovali Cirkev, isou ted' náramně
cituplni a káraií papeže, že příliš málo
energicky se zasazuie o mír! Po sta
letí ieho autoritu ničili a dnes se ii
dovolávaií . . . Teď není doba na re
kriminace; teď iedná se o konání po
vlnnosli.

Acta Apostolicae Sedlo, Num. 18
ze dne 18. listopadu 1914, přinášejí
původní latinský text l. encykliky Be
nedikta XV. »Ab beatisslmi Apostolo
sum Principisc a přípis Benedikta XV.
biskupu ravennske'mu Paschalu Mor
gantimu ze dne 28. říina 1914. V do
pisu tom schvaluie Sv. Otec úmysl
oslavit 600 výročí úmrtí Qantova, leiž
nazývá neivětším básníkem světa a
v pravdě katolickým a přeie si, aby
v ieho oslavě závodil celý katolický
svět. Na opravu chrámu sv. Františka
v Ravenně, kde Dante zemřel, po
ukazuie 10.000 lir.

Tiskem Václava Horáka v Prostěiově. — Za redakci odpovídá Vilém Vysloužil.
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130) o CHRÁMV
ve FRANCII.

PODÁVÁ ]OSEF HANÁK.

NAD u ŽÁDNEHO ]INEHO NARODA NE]SOU
poměry politické a literární tak pobobny fran—
couzskym, iako ie tomu u nároba našeho. Lite
ratura francouzská, věbecká, politická ikrásná,
byla v nov_ěiší bobě hlavnim zříblem, z něhož
čerpali naši přební učenci, politici a literáti látku
ke svým článkům a bílům, z ní osvoiili si leh

kost, eleganci stilu, kterou za sebou strhli naši inteligenci. Na

boklab gmo stačí imenovati iako typické representanty Kramáře,Drtinu, albu. Tento sklon k francouzské kultuře kotví v sangui
nické povaze obou nárobů, iež se bá tak snabno unésti krásnou
formou, vtipem a citem řeči mluvené i psané.

A poněvabž zbroiem naší moberni literatury byly Ko neivíce
rabikální, protináboženské spisy a časopisy francouzs é lsoužptrny i v ní tak mocné prouby raoikálni a protináboženské,ie se
ieví obiub i v politice a ve veškerém smýšlení veřeiném. Fran—
couzi bovebou však i záimy náboženské háiit s nemenšleleganci
a vtipem.

Důkazem toho isou články francouzského romanciéra, poslance
a akabemika Maurice Barresa, uveřeiňované v přeoním časopise
francouzském 'Revue bes Deux Monbes: pob názvem »Lagranoe
pitié čes églises be Francec, nyní i knižně vybané. V těchto
článcích obhaiuie tento »nesmrtelny's katolické chrámys takovým
vtipem a tak básnickou formou, iak to boveoe ien Francouz.

Neni možno v našich poměrech přeložiti celé ony články. Pobám
z nich alespoň neikrásněiší partie, iež si přečte se záimem a

53



požitkem kažbý intelligent v pravém slova smyslu, byt i byl ia
kého koli smýšlení; bubou naši veřeinost na neivýš zaiímati již
proto, že v nich uvibí tak plastický obraz náboženských poměrů
ve Francii.

První části své obrany francouzských chrámů přeoeslal Barrés
významný nabpis >ln memoriam parentumc a začíná iei mottem
z Demangeovy »Cesty po Řeckuc: »Nalézám tu bvě okouzluiící
thémata, prameny a kaplec.

A potom píše:
»Kaple nao břehem prubké řeky, věčná skála, strmící u vooy,

iež plyne, iaký obraz, iaké théma nekonečných reflexí!
Posabil isem se na louce. Voba se třpytí, kvapí, zbouvá sev zá

hybě u mých nohou, hučí a mizí a nevioím ií než okamžik, abych
ii ztratil z očí navžby. Na nebi se tvoří mraky, rozplývaií se,
plynou iako řeka. ] ve mně tak sunou se sny. eka, mraky, my
šlenky, vše plyne. Vzpomínám si na blouhá školní obpolebne,
kby nám Burbeau vykláoal starého Heraklita. 'Svět ——pravil ——
iest řeka, v níž vlna slebuie vlnu, takže nemožno vstoupiti ova
krát Oo též řeky. Co znáte stálého, neproměnlivého? Hlína, z níž
isou stvořeny věci, nabývá stále nových tvarů. Nic netrvá, vše
zanikác Tak mluvil starý Heraklit a slyším ieho vbies irae< mi—
sící se 60 šumu kvapící řeky. Voba veole plynoucí hází krátce
svou frázi, ii zbvoiuie, ii znovu opakuie, a ieií šum nese se věky.
]est to neislabší plynutí, božské svým taiem, svým iasem. O
nymío, ó ustavičně mláoí staré řeky, ó božství! Komu mám bě
kovat ? Kam mám nésti city mne iímaiící? Nesmím připustiti, že
mizí iako vooa, iako mraky. Za nábherně malovanou oponou,
která se přebe mnou rozhrnuie, poznávám týž stále trvající řáo.
Na břehu toho věčného plynutí toužím vztýčiti iistotu stability
a ibentity.

Nevyčerpatelné théma kaple nab řekou! Nic tak nemiluii,iako
tuto zkamenělou mečitaci nab břehem voby tekoucí, zatím co vá
nek osvěžuie a zaznívá zpěv a trilky ptáka věčného ve vrboví.
Zbe iest místo, bo něhož uklábáme své neilepší city, bychom ie
zachránili, a ty, iichž nemůže přiiati tato klenba. at spěií pooél
řeky a zaniknou . . .“

Po tomto poetickém úvoóě pokračuje:
»Tento týben bvacetkrát isem otevřel a pročetl zprávu, kterou

nám právě bobala rozpočtová komisse: inventář brahocen
ných přebmětů našich náboženských bubov. Nepřátelé katolici
smu se zbaií býti znepokojeni pohromou umění, kterou zavinili,
a p. Couyba nám vypočítává okna, tkaniny, sochy, kasule, reli
kviáře ato., ato., iež ble ieho vkusu zasluhuií záchrany. Zpráva
ie velmi neúplná co se týče kraiů, iež znám. Ač iest Francie
neivíce zpustošenou zemí v Evropě, přec iest v ní velmi mnoho
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kvostnych památek, iichž 'úctyhobnyť zpravobai neuvábí. Praví,
e buoe pokračovat v inventáři: hoolá 'přeo 11. prosincem 1908
- termín lhůty stanovené zákonemorozluce — »tříbitic všech
y přeoměty, iež v našich chrámech po stránce historické nebo
mělecké bubí ZÁJEM NÁRODNÍc. Tot jeho vlastní slova, iež
ám pooškrtává. Vybizí nás ku pomoci. ]e záhoono mu porabit?
'lám mu říci: »Couybo, zapoměl iste na naši milostnou Pannu,
až zoobí portál kaple na starém hřbitově v Charmes. ]est tuším

15. století, okouzluie pravbivostí, pokorou . . .c Mám iakousi
»bavu, nebot boví-li se Couyba o této Panně,oá ii nevím oo kte
ého musea,a nikby iiž potom nebuoe míti vruce první černy hro
en naších vinic. Na oruhé straně zapomene-li na ni Couyba,
mocní se ií kupci, a svatá socha se stane probeinou hračkou.
'ak i onak hrozí zkáza. Přebmětům, iež vybere Couyba, hrozí
>eportace, vyhnanství a těm,iež zneuzná,probei. ]ak ty, tak ony
mizí z míst, iež ie vytvořila. Protivilo by se mně spolupracovati
ta tomto bíle smrti.

K sestavení tohoto neblahého seznamu vzali rabikálního pí—
ničkáře; bylo však k tomu třeba tragického francouzského bá
níka. Bylo třeba rozezvučet všecky umíráčky . . . Slyším ie, a
Ilůi buch se bouří nevolí, ohlíží se, pátrá a instinktivně prchá
ako k útočišti, bo kraie mého zbožňování, nab zemi, kbe se
robily všechny myšlenky, iež mně bobávaií nabšení. —

]ak rychle leti obraznost! ]sem 400 km ob Paříže v kantonu
'ogésském, pokrytém sněhem, mezi samotami, obbělenymi oo
tlosely pahorky, o něž se bubou opírati naši bělostřelci v příští
álce. Zbe břímá Gugney na úpatí svahu mezi zelenaiícími se
aby, koe tail se všechen žal lotrinskych vesnic. Velkou oblehlo
tí ob hlavních cest se bá iebiné vysvětliti, že v tomto zátiší se
choval poklab umění starší, než pleny voiáků Richelieuovych.
)ivím se, že Couyba zná GUGNEV-AUX-AULX, nebot boznávám.
e isem tam poneiprv přišel minulého září.
Září iest měsíc, v němž ženy klečíce vybíraiízemáky na polích;

eiich čepečky ie chrání přeb poslebními paprsky roku. Muži osé
aií zorané role a klabiva iiž hřmotně bopabaií na suby přeb
inobraním.
Na sklonku iebnoho obpolebne, iiž krátkého, byl isem nanei

yš překvapen, obieviv v chubičkém kostele trosky skvostného
tkna ze 16. stol., potom čtyry renaissanční sloupy, tesané azbo
rené s božskou fantasií pohanskou, pak umělecké basreliety,
obrazuiící vyievy z Utrpení, a konečně veble této ozboby vkusu
ristokratického oevět kamennych soch. (Neistarší iest Pieta,sku—
»inapolychromovaná; neipůsobívěiší ie sv. Klára, venkovanka,
»ostavy mohutné, plná klioné síly.) Kolik buší se namahalo vy
vořiti tento vrchol obuševnění! Zbá se mně, iakobych ootýkal
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srbce těch chlabných venkovských plání. Tyto ušlechtilé trosky
by v něiakém museu v Paříži buoily málo pozornosti: zoe iest
ieiich hobnota neocenitelná. ]souce mystické a zároveň klassické,
maií cenu zvláště tím, čím poutaií. ]sou zrozeny ze sňatku tohoto
kraie s katolicismem a uváběií v soulab pokorné snahy místní
s universálním citem náboženským.

Dlouho isem naslouchal těmto slovům oprýskaných soch iako by
šeptem pronášeným, iež sběluií a přesvěbčuií. Tázal isem se,
také úmysly buše nebo příroby byly vtisknuty Do těchto úcty
hobných tvarů; hleběl isem v sobě oživiti city, iež naši otcové
vyiáóřili touto rozmanitostí slavných postav. Ach, nepřeovíbal

Ěem, že mně buoe usouzeno, abych bezmocně mezi zákonobárcirancie přihlížel k obstraňování těchto svatých a světic, ilmž má
rasa slíbila vběčnost . . .

Přibruží se ke mně farář. Vypravuie, že bostal během roku
bvě návštěvy a sice funkcionáře krásných umění, ienž rozhool,
že všechny sochy maií být zařazeny mezi umělecké památky, a
obchobníka z Diionu, ienž nabíbl za ně 50.000 franků. Pravil

mně posléze, že geben Bassompierre tiebná se o pověstného maršála B., tak velk ho piiana a bobrého povíbkáře?) zbe kbysi
postavil lovecky zámeček a povolal k sobě potulnou bružinu so
chařů, kteří příležitostně vytvořili tu a tam bíla, iichž zbytky až
bosub krášlí Charmes a Brantigny. Tak vyprávěl farář. Dvěma
těmi episobkami mně bylo obiasněno, jak se zrobila bíla umění
venkovského a iak umíraií. ——

Ani p. farář ani obec není sto uchovati kostel. Až zbi chrámu
Dostanou trhliny, bubou sochy bopraveny bo sbírky katheorály,
a sloupy, basrelieíy, okna 'oo něiaké veřeiné nároční místnosti.
]e to zákon. Pospěšme si rabovati se zposleoních chvil Gugneye.

Během pobzlmu isem se vrátil několikrát ktéto umíraiící kráse.
Kbyž tento samotářský kraj se noří v obstíny hrolíčky, iaké kou
zlo, koyž poiebnou paprsek říinového slunce ozáří pastviny a
saby. Miluii klib, zamlklost, smutek této vesnice, kbe větrem šumí
ořechy. Mohu se moblit přeb obrazy chrámu. —»-

Zákony naší buše se nepřizpůsobí vrtochům zákonobárců. Marně
bvě horby vztekle útočí na naše Lotrinsko: ob zápaóu, aby vy
hlabili náš lazyk, ob výchobu, aby zničili naše náboženství, to
iest mluvou našich citů. Ani tito, ani oni neisou sto ubupati naši
zemi, bube vžby plobiti snažení a nabšení, iež chce býti uká
zňováno. Kbyž buoou zvonice povaleny, svaté sochy vypuzeny
k Dianám a Merkurům galsko--řimským oo zaprášených sálů kra
iinských museí, povstane generace, iež zase zbuouie chrámy buše
v našich írancouzských vesnicích. (Pokračování)
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SVĚTEC LITERÁRNÍM APOŠTOLEM.

P. HOFBAUER NESLEDOVAL VE SVE SNAZE PODPORO
vati katolickou literaturu — to buDiž hneD na začátku vytknuto,
— žáDných uměleckých záimů; byla mu právě iako kázaní a ka
techisování ien prostřeDkem k Dosažení všeobecného cíle, nábo
ženského života. ]ak smutně to tehDy DopaDalo s katolickou li
teraturou v německých zemích, víme z úvoDu. Hoíbauer poznal
iasně, iak Daleko sahá a iak zhoubné účinky má tento úkaz Do
by: »Němci čtou ráDi, říkával, ale nemáme ničeho, co bychom
iim mohli s Dobrým svěDomím Dáti Do rukou.: — » . . . .ó kéž
by katolíci činili tolik PRO náboženství iako nevěřící PROTI ně
mu: ti nepopřeií si oDDechu; Dnem i nocí vláčeií se se svými
ieDovatými knihami a rozšiřuií ie. Vstupuií na neivyšší hory,
snášeií všechny svízele, ien aby Dosáhli svého cíle.<')

Než Hofbauer nezůstal iako mnozí Dobře smýšleiící občané
oné Doby při planých nářcích, nýbrž pracoval cílevěDomě o tom,
aby zatlačil otrávený tisk »osvícenskýc a získal čestné místo ka
tolické literatuře. Snažil se seslabiti vliv špatných knih a spisů
tím, že osvětloval ve svých kázanlch iich chyby a omyly a po
ukazoval na pravou ieiich cenu. Ale věren isa heslu: nemáme
vymltili zlé, aniž bychom saDili Dobré, chtěl katolickými knihaml
poDávati náhraDu za tak mnohé spisy, které DosuD přes svůi
blan' směr u kléru i u liDu se zakořenily.

Hoí auer sám nebyl mužem péra; ale přátelství vázalo ho
s tak mnohým, který byl více nebo méně schopen práce spiso
vatelské; u těch uplatnil pak svůi vliv ve smyslu sv ch snah.
'PoněvaDž měl Hoíbauer několik Duší, iimž byl zpov Dníkem a
ráDcem, které měly vlohy, ostrovtip a schopnosti pro spisovatel
ství, proto ie k takové práci povzbuzoval-'

První ieho starostí bylo stvořili znova ravou katolickou, osví

censka a tolerantnírn Duchem neprosá nulou literatpru. Protopouta pozornost známých s isovatelů na spisy světcu, asketu a
mystiků a uviDěl záhy k ve ké své raDosti celou řaDu obrých

překlaDů i samostatných prací. Několik znamenitýcg muž z nebookolí, Antonín Passy, Silbert, Veith a Werner, po ali De teho
návrhů mnohý cenný příspěvek k obnovení čistě náboženské
literatury; též v básnických ieiich pracích ozývaií se vesměs na
boženské náměty.

1) lnnerkotler, Eln Osterreichíscher Reformator. Řeznov 1910. Str. 515.
') Tak vypravuie ieho žák Paiallch. lnnerkoflet. m. i. m. str. 661.



Hofbauer poznal Passy-ho') u hraběte Szechenyihof) kbež byl
přebčítatelem a knihovníkem. Byl to veselý, milý muž výtečného
naoání ; v mlabých letech upoutal na sebe pozornost Zachariáše
Wernera, který s ním zůstal úzce spřátelen, takže tento muž iei
na smrtelné posteli označil co neistaršího svého přítele ve Víčni.
]ako Werner, i Passy připoiil se k Hotbauerovi, kterého si na vý
sost vážil, což se ukázalo též vstupem bo kongregace; arcit ob
hoolal se k tomuto kroku až po smrti světcově, kbyž se se svole
ním vláoy kongregace ve Uíoni usíblila.

Cinnost ieho spisovatelská byla nesmírně bohatá a rozsáhlá,
pracoval rychle a lehce; proto máme mu co oěkovati za celou
řaou vlastních prací i překlaoů v prose i ve verších.

Pravá, iabrná zbožnost, bez nasláolosti nebo blouznění, srbce
překypuiící láskou k libstvu a iemný cit pro zoopověonost spi
sovatele pobporovaly iei znamenitě ve snaze po Dokonalosti

v oboru libového spisovatelství. Napsal Qgsti částečně vš'tečny'ch
knih roz imavych, iako »Katholisches Trost uc < » c a proatol lí'kac, a knížečku »Was ist nach verrichteter Generalbeichte
zu tun ?6 (*Co máme činiti po vykonané generální zpověbi?*)
Péro své věnoval též církevnímu běiepisu i biografii; mimo to
chápal se často i lýry; napsal veble vznešených hymen též mno—
hou prostou náboženskou píseň v libovém slohu. Nebyl to nikoo
menší než Bebřich ze Schlegelů, který napsal úvooem k ieho
první sbírce básní »Des ]ůnglings Glaube, Hoffnung uno Liebe“
(>]inochova víra, naoěie a láska-) báseň. V »Orgeltónec (»Hlasy
varhanc) a »Der Orgel Wieoerhallc (»Ozvěna varhanC) opěvuje
církevní svátky. A tento muž, který ve svém »Kinberparabies:
(»Dětský ráic) nalezl iemné pobíoky pro srbce Dětské, znal též
struny satiry a humoru, což bokázal v satirickobibaktické básni
»Philosophen ber Neuzeit: Humana Comoebiac.

Co překlabatel učinil katolickému libu přístupnými některé spisy
sv. Alíonsa z Liguori, mezi iiným buchovní písně, iichž zpraco
vání vyšlo v Druhém vybání s hubbou.

]AN PETR SlLBERT, narozen 28. března 1777 v Kolmaru,
byl ve Víbni učitelem trančtiny; s Hotbauerem spoiovala iei
úzká páska přátelská: často se súčastnil l večerních zábav v ieho
bytě. Silbert byl velice plobný spisovatel: získal si, ač laik, zvuč

ného iména 359% ascetickýmia roziímavými,namnoze velice'tečnými s 15 s aT si velké zásluhy přek'mlab'yz břívěíších
sěolell,z vlágtě z boby mysticismu. Ukázal tu katolické literatuře
pole, které bosub leželo labem a které mohlo mnoho úroby při

.) Nar. ve Vídni 31. března 1788, zemřel 1847.

') Přítel a mecén Hotbauerův, srv. Brunner, Klemens Maria Hotbauer und
seine Zeit. Vídeň 1858, str. 257.
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ésti: v Dobrých překlaDech poDal nám spisy sv. Augustina,
ruDentia, Theotima, BernarDa, Tomáše Kempenského — k tomu
apsal Sailer přeDmluvu — Taulera, LuDvika z GranaDy a Fene
>na. Ve svém Díle »Dom heiliger S'ánger' (»Dóm svatých pěvcůc)
neb »Fromme Gesánge Der Vorzeit< (»Nábožné zpěvy minulých
obc), které vyšlo 5 úvoDem Schlegelovým, snažil se zaiistiti
řestanskému básnictví čestné místo. Krásný koncert křesťan
kých pěvců ozývá se z této knihy: spoiilt zDe hymny a písně
imbrože a Řehoře Nazianského, Petra Damiana a Bonaventury,
ialDea a Erasma, ]ana z Kříže a Alfonse z Liguori, zaklaDatele
íDu reDemptoristů, ve skvostných překlaDech a imitacich. ]est
) krásné Dílo křesťanské poesie, Dílo, které mohlo a může liD
ovznésti a básníky k naDšeni přivésti. PerioDický časopis »Der
iote vou ]ericho< (»Posel z ]erichat), kterého vyšel ien ieDen
vazek, měl sloužiti poDobnému účelu; k vyDáváni tohoto caso-,
isu spoiil se Silbert s Veithem. CL! „( (Rám,
] N EMANUEL VEITH naroDil se roku 1788 nguttenplamQ

echách z žiDovských roDičů. ]ako první universntní profesor
a zyg'zglg'kařgLémjstavě y_eUíbni stal se roku 1816 katolíkem.
'ůsobil Dále iako učitel a oDÉku 1819 iako řeDitel na tomto
hvalně známém ústavě, stuDoval ale současně na theologické
iklllíě, až se stal r. 1821 knězem-reDemptoristou. Roku 1818
řišel prostřeDnictvim MaDlenera'l ve spoieni s Hofbauerem;
D této Doby obcoval stále, iak sám piše, s ním. )Skoro Denně
;em iei navštěvoval, a otcovská láska ieho často mne Donutila
řespati v ieho světnici, kDyž mi špatné počasí vaDilo iíti až na
řeDměstí . . . Cítím se zavázána úctou k P. Hoibauerovi, po
ěvaDž mám co Děkovati za lolik milosti; nebot ač jsem už Do
pěl k víře a byl oDhoDlán státi se knězem, Dosáhl isem přece
epla viry teprve u něho.—')

»(Hotbauer) pociťoval velice Dobře, že nová Doba žáDá nových
působů kázaní; často, velice často, ano skoro Denně slyšel isem
D něho slavnostně a Důrazně pronešená slova: Evangelium
»uDižnově, úplně nově kázánoď) Tento výrok milovaného uči
ele, tento postulat nově kázati evangelium, t. i. zase vpravDě
atolicky, bez oněch zamilovaných frází osvícenských o všeobecné
mravnosti a všeobecném křesťanství, vzal si Veith za vůDčí hvězDu

úpravě svých kázaní. Svými knihami kázaní způsobil iako ne
rosleDní činitel, že zmizela protestantská Díla z knihoven kato
ických Duchovních, kDež, iak isme slyšeli, namnoze měla první mi
to. Slavné iméno, poutavý sloh a velká ieho procítěnost i vroucnost

') Miláček a řádový kněz Hotbauerův.
2) lnnerkotler, m. i. m., str. 505. a 506.
') Brunner, m. i. m., str. 270.
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získaly mu mnoho čtenářů i ve vzbělanych kruzích; obohatil ka
tolickou literaturu o mnoho knih. ]en ieho kázaní obsahují 45
svazků: z ieho moblitebních a rozjímauych knih byly neioblíbe
nější : 'Das ewige Versóhnungsopfert ('Věčná obět smírnác) a
v]esus, meine Liebe: (»Ježíš, moie láska<.)

Ve všech těchto spisech ieví se neobyčeiná síla básnická.
Veith boveol též něco vážného obíti milým rouchem poesie a
upraviti co neipříiemněii a neilíbivěii; čistě poeticky málo ra
coval, ale ukázky ieho nene atrného umění_ vibny isou v » r
záhlungen unb kleine Šchriíten- ívPovíbky a malé spisy:) a
různých básnických překlabech. Veškery ieho práce prozrazuií
geniálního, všestranného bucha, kterému věba i život otevřely
poklaby své v plné míře, iemu, ienž uschopněn byl i k vážným
rozpravám i k žertu a vtipu. Ueith zemřel co stařec 89lety; při
smrti ukázalo se zase pravé katolické smýšlení starého učeníka
Hofbauerova, o čemž se v poslebních ieho letech pochybovalo.

Veble Veitha byl to v Hofbaurově kroužku zvláště ZACHARIÁŠ
WERNER, ktery přivebl katolické, na prakticky-nábožensky život
poukazuiící kázaní zvláště mezi intelligencí k bývalé cti. Werner,
ieben z neiznamenitěiších a neiprosluleiších mužů, kteří se sku—
pili kol Hoíbauera, prožil mnoho boiů a vnitřních rozporů, než
se roku 1810 v Římě vrátil k víře svych otců. Postavení ieho
v Hofbauerově kroužku, obraz ieho charakteru, ktery se nám
často pobává úplně zkomolený, takže se naň vztahovati mohou
slova Schillerova:

»Stran hořkostí i přízni pomaten
zmítá se obraz ieho v běiinách'

ospraveblňuií zaiisté to, že o něm zvlášt oůklabně promluvíme.
Bebřich Zachariáš Werner ztratil v útlém mlábí svého otce,

který bytí)Fetesetemna. Královgské universitě.,Wchova iehovebena y a proto ien matTÍou,kterou sám Tmenuie 'čistou, sva
tou uměleckou buší a mučebnicí bystrého, ač někby prubkou
fantasií až zotročeného rozumuc Hluboké náboženské cítění,
které násleňkem blouholeté choroby Duševní vyvrcholilo v přeb
stavě, že ona iest Pannou Marií a ieií syn Spasitelem světa,
přenesla též na svého syna, který se ií narobil roku 1768.Zpívá
sice iako 20lety mlabík zcela v buchu nationalistické boby 0 po
věře, pobožnůstkářství, svaté prostotě a 'ezovitství; ale už tehby
zněl z ieho lyry zápas a snahy ieho bu e:

]ako vlny na vlny se tyčí,
pochybnosti zahrnuií mne:
Naběi kyne ——pochyby se příčí,_ __ |
hynu Otče zachraň mne. (Na hrobě otcově)
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lbea o úzkém vztahu umění k náboženství, která nalezla svoie
obháice v romanticích Tieckovi, Novalisovi a Schlegelovi, které
Werner : počátku opomíiel, působila očistou na ieho nábožen
ské mínění; čím bále, tím více sblížovaly se tyto myšlenky s ieho
aestetickými snahami, takže bošel až k tomu, že poimenoval ná
boženství matkou umění a básníka knězem Božím.

Pohlíží ble vlastních slov »na umění jen tak oalece s vyššího
stanoviska, pokuo mu pooává alespoň iakés zbání o božstvu,
a píše knihy, ne aby 'bocílil prchavého souhlasu-, nýbrž proto,
aby vzískal Duše, a buoiž iich sebe méně, pro svaté, které svět
nezná.c Ale to svaté náboženství, které se mu iako cíl stavělo

gřeb oči, nebylo iešfě positivní křesťanství. S lnění svých my—lenek, snů a snah, nové náboženství, ke kter mu chtěl libstvo

přivésti, viběl y řatglicismu zebnářsfvím g_čistěném a ibealisovanémc, kbež kato tctv s oro u'plně mizelo v moři pantheismu:
Země se stává těla svátostí,
a moře šíré svátostnou ie krví ——
tak nalezáte, co vás poli s Bohem,
že vytvořeno všube v přirobě,
a není bobu, kbe by nezračil se —
i prach si učiníte prostřebníkem.

V tomto smyslu psána jsou také bramata, která získala mu
básnického iména, 'Die Stihne bes Tals: ('Synové úbolíc) a
Druhá část 'Dle Kreuzesbríiberc ('Bratři v kříži-.)

Veble těchto hluboce náboženských prvků žila v buši Werne
rově ble slov Eichenborffových') » g_gěkgydaž !; s osf g.

“32-1% ' nému se snižgiící masťostg _atento Eo vmt ní,toto ko is n z tím, co Éosahuie vězbám, a tím, co lpí na
prachu zemském, ie pravým iábrem a obsahem ieho poesie.

Než len onen boi ieví sev ieho spisech; i kbyž mnohby v ži

votě šel za hm_ žžpých hgufek, nikby nevyllčilhřích a náruživost ve světle a ! Byřf'celkem čestným, šlechetným mu
žem, který nenáviběl to, co bylo nízké a sprosté: 'Neisem zlým
člověkem,: praví správně o sobě, ale slaboch v mnohém ohle
buril tak ukazuie též ve svých spisech, že co kněz uměny ie
povznešen nab smyslné požitky, bo kterých by iei vrhla slepá vá
šeň! ]eho snaha po náboženství, ieho touha, pracovati ve služ
bách náboženství, byla proto také naprosto pravá a oopovíbala
ieho vnitřnímu cítění. Než 41 bezútěšných let touhy po pravbě,
iistotě a klibu musel prožífi, iak sám pravi, až mohl pob iistou

') Eichendorff, Geschichte der poetlschen Literatur Deutschlands, heraus
gegeben von Wilhelm Koch, Kempten. 1906, str. 382.

') Srv. Eichendorff, m. |. m. str. 381.
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ochranou cirkve katolické občerstviti buši svou u pramene Spa
sitelova.

Už v mlábi poutal ho v katolickém kostele v Královci, který
stál veole bomu ieoné příbuzné a který Werner ráb navštěvoval,
katolický ritus, zvláště o Božím Těle, a Boží Hrob o Velkém
Pátku. V oobě pozoěiší nemohl při svém hluboce náboženském
cítění pomíieti prastaré, vznešené, poesii ozářené náboženství,
iakým se ieví katolicism i těm, kteří isou ob něho baleko vzoá
leni. Není nám proto bivno, že iei katolictví často zaiímá i v oo
pisech i v rozmluvě. Několik měsíců ztrávil s paní ze Staěiů na
ieiím letním síole Coppet na iezeře Zenevském. S ní, »nei
buchaplněiší paní naší bobý, vpravoě šlechtickou ženskou bý—
tostí, ieiíž sroce bylo alespoň tak velké iak ieií buch,< mluvil
často a zevrubně o katolických věcech, a na ieií raou obcestoval
pak z Coppetu přes Turin a Florencii bo Rima.

Co iei konečně bo Říma veolo: zoa ouch ieho básnický, který
toužil po Římě, který ověnčilý jeho oěiinv, pověsti i umění stálou
zelení, zba touha ieho náboženská, která hleoala v Římě, střebu
křesťanství, nová zievení, obpověó na tolik otázek a pochybnosti,
sílu v těžkém boii životním, — nevíme. 9. prosince 1809 uviběl
prvně věčné město, a zbe vrátil & _1_2.__gt_1_bn_a_„1ng k víře otců
svých. Nao cestou ieho _ghnággúakomzerse vznáši se iakés
temno. Sám prohlašuie v Autobiogratii, kterou uveřeinil v 'Feloer
Weitzeneggersches Gelehrten- uno Schrittstellerlexikon ber beut
schen katholischen Geistlichkeit', že ty pooivné věci, které s ním
se uoálý v Římě, se nehobí bo prosaického slovníku. Ale básně
z oné boby osvětluií aspoň poněkuo situaci.

Po svém obrácení začal Werner neiprve privátně stuoovat
theologii. Stále ještě žila v něm iakás touha po náboženské pů
sobnosti, která plnila ieho srbce už tehbv. kov žil ieště tantasiim
»nového náboženstvím touha, kterou chtěl tehoý ukoiiti co básník
'kněz božství-. Ted iei vebla táž touha po vzorné přípravě
k stupňům oltáře. Knížecí ieho přítel, arcibiskup Dalberg Mohuč
ský, který mu byl věnoval na znamení úctý zlaté péro, přiial iei
bo kněžského semináře v Aschattenburgu, koež byl vysvěcen
16. června 1814. (Příště bále).
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DR. DOM.BERNSKÝ: z úvooo DO Fl

LOSOFIE KŘESÍANSKÉ.

OUHVM KONSTATOVÁNÍM1EVÚ ]E] OBKLO—
puiících se člověk nespokoií. Rozum nutí jej, aby
hlebal a stanovil poostatu ievů, abv určil zákonv ie
říoící,abvurčilspoiitostievů,ieiichpoměrvzáiemný.

A nespokoií-li se výklaoem cizím, chce-lí ble
své přirozenosti sám uspokoiiti vrozenou. ne

-7 zničitelnou touhu svou po poznání ——bosáhne
iebnotného názoru na svět ievů mimo sebe a v sobě, utvoří si
z chaosu iebnotlivých a různorobých ievů i e o n o tn v n a z o r
n a sv ět. A ten pak pobmiňuie ieho n á z o r n a živ ot, sta
noví způsob ieho myšlení a iečnání. poměr k bytostem iei ob
klopuiícím.

Tato snaha iest vložena v p ř i r o z e n 0 st I i o s k ou, tato
snaha hleoati p rin cip v názoru na svět a život iest úbělem
k a ž () é h o člo v ě k a. A poněvaož filosofie iest »věoou prin
(fipůc, iest filosofie. kažbému člověku něčim přirozeným.

Ale což se neříká, že věčv přírobní tvoří názor na svět ?
Což neisou busleOkv báoání věo exaktních neischopněisími

vvhověti filosofické snaze kažbého člověka '?
A c o ž ná bo ž e n s t v i ? Nepobává ono člověku ucelený ná

zor na svět?
Zajisté, ale v ě () v p i i| o o ní pooávaii jen fa k t a, ilt'llŽ

p o o statu třeba filo s o fií vvsvětliti; iest třeba pri n L'i |) u
i i n vc h, než z věo příroonirli. abv sp n i i to st výslebků bá
oání přírooních věb byla stanovena; aby pokrok věo příroonich
byl zaiištěn, iest potřebí h v p o t Ii e s i, k iichž konstruování iest
potřebí opět p r v k ů filo s ofic k v ( h, 2 rozumu vzatých.

A náboženství? To počávánázorysvé autoritativ
n ě, názory na zievení spočívaiící, a tu iest potřebí zkou m á
ní ieho pravověrnosti, obůvoóňovánívěrohoonosti

což nemožno bez filo s o t i e.
Ale iak iest možno člověku kažo ém u utvořiti si ieonotnv

názor na svět, názor na život ? Vžovt názor ten vvžabuie zna
losti záklabních zákonů myšleni, motivů úsuóků a iebnání a pra
vibel říbících život náš.

Třebaznáti rozbil mezi bobrem a zlem, pravoou
a blubem, krásou a nelaoem, rozoílmezibvtostmiteo
notlivými,meziskutečností a nicotou; utvořitisp rá v
ný ná zor na svět znamenáusuzovati správně o ie—
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vech smyslům přístupných, o přebmětech věoomí svého, zname
ná znalost cíle života a bůsleoků poznání tohoto; tot prvky ná
zoru na svět a na život.

]ak teoy možno zváti filosofii něčím přirozeným kažbému
člověku?

]ak možnokažoému člověku utvořenínázoru nasvět?
A přece iest tomu tak! Nezávislena věbáchpřírobních,

nezávisle na náboženství bána iest obpověó na tyto otázry,zo ra vý smysl Dá na ně obpověo. Zcela přirozenou iest čo
věku ieiich znalost, a třebas by si toho ani neuvěbomil — iebná
ole zákona příčinnosti a iiných zákonů záklabníc'h, Dává si ob
pověč na otázky o rozoílu mezi bobrem a zlem, pravbou a ne
pravoou; usuzuie o hobnosti poznání smyslového i rozumového
-— krátce: iako rozum nese se přirozeně k utvoření názoru svě
tového, tak bává zbravý smysl též obpověó na otázky, které
vyžaouie iebnotný názor na svět. Správným iest teby rčení
Cousin ovo: »Le iour oů l'homme a réilecti, ce iour lá la
Philosophie a commencelc

Konstruovati iebnotný názor na svět, tof cil i účel filosofie.
Stoií-li člověk v poměrně nízkém st a v u v z o ě l a n o sti,

pak spokoiíse smí) názoremiiž utvořeným, cizí auto
ritou iemu baným,nebo názorem ne právě kritickým,
sestaveným z prvků baných iemu zoravým smyslem.

]est to, abych tak řekl, iakýsi nai vní rea lism us, který
iest neschopný r e f ! e x e a p o c h y b o v á n í, iakýsi nezbravý
konservatismus, který boií se hnouti převzatým svým názorem
na život. Ale člověk, bosáhnuv vyššího stupně kultury, 2 Do ko
n al ui e životní svůi názor.

Důslebky bábání věoeckého skytaií iemu nové prvky k opra—
veni a zbokonalení svéhonázoru,novéotázky iemu
klabou, kterých třeba rozřešiti; prostřebí politické, sociální a mi
boženské, ve kterých žiie, nezůstanou na něi bez vlivu.

A co hlavního —-—člověk počne reilektovati o pravoách zbra
vým sm slem iemu pobávaných, počne kriticky probírati to, co
oo iinýc bylo a iest beze všeho přiiímáno.

Obtuopsychologická Definicefilosofie:Uvábí v po
chybnost vše to, co 02)iiných za pravou iest při
iímáno a pak snaží se své pochybnosti řešiti.

Vibí rozpor mezi iebnotlivými baty zbravého smyslu —-snaží
se ie rozřešiti.

Uvebme příklab. Na otázku: ie-li vůle libská svobobnou při
volbě, obpoví zbravý smysl k l a bn ě; ale kažbému více uvažu
iícímu iest známo, že to iest přebmětem rozhobnutí vůle, co
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rozum za neilepší pro člověka uznává. Teoy vůle zbánlivě iest
boeterminována, určována, poznáním.

Tyto a pooobné rozpory ooslraniti znamená zookonalovati
ůisubky zbravého smyslu, zbokonalovati názor na svět.

Hlavně pak jest to neuspokoiitelná touha po absolutní
i istotě: proto pochybuie rozum o tom, co sám připustil i co
iimí za pravou maií, ne snao proto, aby zůstal v pochybno
srlech,obbal se skepticismu, který iest nesprávným a člo
v'ěka neoůstoiným a stoií v obporu s přirozeností libskou, ale
proto,abypochybnosti rozřešil, svůi názor na životzbokonaHL

Netřeba připomínali, že rozum člověka myslícího hlavně pro
blémem p oz n á ní se obírá,kterýostatně iest záklaoem kaž

oégo názoru na svět.Iověk vioí o u a l is m u s, myslící iá a poznané ne-iá. Neisou
totožnými o sobě a přece isou totožnými v myšlení. Přemýšlí o
hobnotě myšlenek svých, o možnosti poznání. K těmto a iiným
otázkám problém poznání tvořícím zauime určité stanovisko.

Z toho ie patrna možnost různých systemů filosofických —
různých názorů na svět — o nichž iebnaií běiiny filosofie.

Děiinami filosofie rozumíme onu věou, která
se snaží počali filosofický názor na svět ieb
notlivých syslemů filosofických, a pobavši iei
oceňuie ieho hobnotu.

Aby bostály svému úkolu, přebpoklábaií běiiny filosofie:
a) znalost pramenů,
b) znalost proslřebí historického.
() znalost zákonů filosofického vývoie.
Znalost pramenů: Není bez zaiimavosti sbělili, že 00 někte

rých popírá se vůbec možnost běiin filosofie; píše—likoo na př.
oěiiny filosofie Aristotelovy, vyklábá ieho myšlenky filosofické
ble svého názoru ——není a nemůže býti obieklivním.

]akkoliv iest pravbou nepopíratelnou a psychologicky snabno
pochopitelnou, že moment subiektivní při běilnách hraie velikou
ů lo h u, čehož bůkazem isou tak mnohé běiiny filosofie, přece
nelze tvrbili, že by o b i ek tiv nt běiiny byly nemožnýml.

Kritická vybání spisů vynikaiících filosofů, spisy lelich žáků,
isou hlavními prameny běiin filosofie ——z nich možno utvořili
si poiemobieklivní.

Prostřebí historické: ]ak iiž bylo řečeno, výslebky bábání vě
oeckého, poměry sociální, politické a náboženské maií vliv často
rozhoouiící na systemy filosofické.

Znalost zákonu vývoie filosofického: Sem patří tři zákony:
Přebně z á k o n a s s o cia c e. V kažoém systému filosofickém
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možno nalézti prvký trabicionelní a prvky originelní. K prvním
náležeií filosofické názory systémů přebcházeiicich, které třebas
nepřímo baly poonět k utvoření svstemů nových. Sa mo sta t
né zpracování problémů filosofických, použití
nových názorů tvoři originalitu systemu.

Druhý zákon zveme bio gen etickým. Vyvinuie se systém
filosofický z počátků neookonalých, bosáhne výcholu Dokona
losti a potom upabá ve stav bekaoence. Tak na př. systém filo
sofie střeoověké z patristiky se vývinuie, Tomášem Aq. oosahuie
vrcholu, aby ve 14. a 15. stol. octl se ve stavu bekaOence.

Třetí zákon, p erio bický. Kažoá perioba historická obírá se
převážně iiným problemem filosofickým: pro Řeký isou iiné pro
blemý filosofické bůležitými než pro lnbv nebo Němce; povaha
nároční, pobnebí a prostřebí určují různé problemy.

Druhému úkolu, totiž kritickém u bostoii běiiný filosofie
tím, že oceňuií hobnotu ieonotlivých sýstemů ole určitého, obiek
tivně správného kriteria.

V čem spočívá toto kriterium?
Správný názor na svět musí přiimouti iako fakt bualismus,

t. i. pobstatný rozbil mezi &)uchem a hmotou.
Ale buch libský instinktivně snaží se obstraniti tento o u a l i s

m u s a utvořiti rozumný m o n is m u s.
Pozorování vesmíru utvrzuie iei v této snaze a přesvěbčuie

iei o možnosti tohoto monismu.
Hmota neživá, ač velmi rozoílná, sklábá se z poměrně nepa—

trných prvků, řízenýchněkolika zákony. Pobobně ieonotu a
so ula o vioíme v říši rostlinné, s ni shlebáváme se u býtostí
živočišných i u samého člověka.

Ač buch lioský příčinou iest neirozmanitěiších ievů v životě
soukromém i veřeiném, hmotě pouhé nemožných, přece není
rozporu mezi hmotou a Duchem, kterým hmota iest ovláoána.
! zoe vlábne ieonota.

Abv možno bylo problem tento (utvoření monismu) řešiti,
iest potřebí oáti obpovéd na otázku, záklab názoru na svět tvo—
řící:kbe iest příčina ieonotý a soulaou vesmíru?

Chci-lí určití příčinu soulaou a iebnotv vesmíru, musím vesmír,
skutečnost poznati. Obtuo nový problem, problem poznání: ]ak
iest možným poznání? ]akou cenu má poznání.

Kbýž rozřešen iest problem poznání, filosof hlebá Dostatečný
bůvob isoucnosti skutečnosti a zákonů ii řioících.

Tímbána obpověbna záklaoní otázku tvořící ná—
z o r n a s v ě t. (Pokračování)
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VÝČITKA MRTVÉHO.

ÁDHERNÉ LISTOPADOVE ]lTRO. NEBE BEZ
mráčku. Vysoko nab severozápaonim pohořím blebl
měsíc. Skupinou vysokých a už bezlistých stromů
starého panského parku, ležícího na výchoóní straně,
prozařovalo právě vyšlé slunko, vrhaiíc na se—
smutnělý sab protilehlé stráně blebozlatý nábech

a ?obávaiíc celé kraiině, pokryté jemnou iinovatkou,pohábkoviténá aby. ,
Vzouch prosycen přiiemným chlabem. Uplný klib.
Pouze parní motor blízské pumpy houkal steinoměrně bo ran

ního ticha, vybechuie iakoby s námahou páru, která ihneb se
rozplývala.

Po cestě běhaly trpělky.
K výkropní kapli velké nemocnice kráčel ústavní Duchovní. Byl

to mlaoý muž asi 33letý. Několikaletým stykem s nemocnými
stal se ku pobivu vnímavým pro všechny boimy, iichž nemoc
niční prostřeóí skýtá benně pestrou směsici. V poslební bobě
žil ve stálé iakési přecitlivělosti; vše se ho botýkalo, kažbý vzbech,
úsměv, slovo, posuněk,i v přípabě kažbý strom, brouk, červ,
kapka voby. Všímal si všeho, iako Dítě, a zbálo se mu, že led
teprve začíná chápali slova Kristova: 'Amen pravím vám, neo
brálíle-li se a nebubete—li iako maličcí, neveibete bo království
nebeského.q (Mat. 18., 3.)

| z bnešního iitra raboval se iako bílé.
Ve výkropnl kapli byly připraveny bvě rakve s mrtvými; u

iebné stáli příbuzní. Kněz pobíval se na iména zemřelých a začal
se moblili.

Náhle zmocnil se ho nepokoi. Zbá se mu, iako by mrtvému,
u iehož rakve stoií příbuzní, byl něco člužen. Myšlenka la zau
iala ho bocela, a lítost sevřela mu hrolo tak, že sotva mohl v mo—
blitbě pokračovat,zvlášté kbyž uslyšel tiché šlkaní za sebou. Po mo—
blitbě kropí rakev znova a znova, iakoby mrtvému chtěl něco
vynahrabit.

V tom kmitla mu hlavou vzpomínka na posleoní rozmluvu se
zemřelým při zaopatřování, iak po náboženských výkonech po
stěžoval si nemocný, že ie velmi obležen a má velké bolesti ——
že by byl velmi ráb, kbyby mu z (lomu poslali peřinu,iak se mu
nabíol, že oopíše o tom ieho robičům, a iak oči nemocného při
tom zvlhly a zabívaly se na něi tak měkce — — —

Věběl už, co je mrtvému olužen.
Zapomněl robičům ieho oopsali.
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Po výkropu přistoupili ku knězi otec a matka zemřelého a
tázaii se, kóe se mail hlásit o úmrtní list. Porabil iim a pak se
omlouval: 'Chubák, žába! mne, abych Vám bopsai, a iá jsem na
to zapomněi.< Na to matka: »Však isem tu byla na vše svaté, a
první, co bylo. tázai se, nesu-ii mu peřinu — naříkai na velké
otiačeniny -—a koyž isem ií neměla, nechtěl už nic, ani papUčí,
ani prábia a uběial rukou tak, iakoby chtěiřícizzToho už nebubu

plotřebovat,c vyžábal si ziatku, nač, nevím, a už nepromluvil anis ova.<
Roziaběn a neštasten obcházel kněz z kaple. Slyšel stále slova:

»Tázai se, nesu-li mu tu peřinu, a kbyž isem ií neměla, nechtěl
už nic a už nepromluvil!

.už NEPROMLUVIL, už NEPROMLUVIL.:
Krásné iistopabové iitro zhořklo knězi bocela. M. ].©

2 BÁSNÍ FRANTIŠKA ODVALILA.
PROUD.

]ak v sebe by strhl mne fatálny proud! Ty zrádné vlny! Tak nevinný šum!
Citit ty viny až kol samé hlavy. Brzy to poblázni, brzy zas znavi.

Pomálu hloupé. Zpět nelze se hnout. Ty záludné vlny mne rušlz m'ch dum!Tak blizko ii huči ničivé spiavy. ]e blizko iiž strž. ty záhubn Splavy?

Vyskočil? Chytit se? Vábivý břeh
kaiišky zrosených květů mne zdravi.
]sou blízko iiž Splavy? ]e taky' iiž spěch ?
e nutno iiž vyskočit, pošlapat břeh?
ito mi rozkvetlé trávy.

Bonůth
]est ustláno trsy oiiněn mi, Bobuiky, sestřičky, v zasněném lese
iich naivní oči na tebe iedt, tak tiše a skrytě zrály iste prve,
'est ustláno borůvčím, iež pod kroky 6, že noha drsná nepohne se

rev bez hiesu cedi. tvými bez výstřihu krve!

]akýs to, živote, kažb'm že krokem
nlčiš vše milé a prost ?
Kdož vi, zda \“ cestu tvou budoucím
kolik iich vroste? rokem
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FÁUSTULUS.

Byl Faust ieden malý, maličký, dnešní.
Co všecko chtěl kdys, to ví ienom Bůh.
On do knih strkal svou gáži (v čas zraiíclch třešní !)
a v srdci i v životě zůstával dluh.

Zivot iak snění. »Ze kdo ví co k čemu,
co touhy hodno a co útěku.:
Prý drsný a tlegma — on míval vždy trému,
kčyž promluvit měl k člověku.

ó město švábské, město zachmuřené,
černavých věží a červených střech!
Vzpialy se k nebi štíty roztoužené,
zůstaly kamenem, posel ie mech.

() město švábské, tvůi drobný mech halí
pomálu srdce i peruti běl! —
Markétko, Markétko, andílku malý,
co vše by ti Faust ten pověděl!

NĚMECKÁ PÍSEN.

Nebeská královno, světa pani,
Tobě se stvoření všecko klanl,
obrat, ach obrat k nám tohoto dne,
maria, očl své milosrdné!

Rodtčko Kristova, buho krásná,
v bouřlivém žlvotě hvězdo spasná,
vůdkyně přemoudrá, tohoto dne
obrat k nám oči své milosrdné.

Květino léčivá pro duši bol,
studánko žlvota pro všechno kol,
útěcho přesladká, tohoto dne
obrat k nám oči své milosrdné.

Bráno ty nebeská, strážný štíte,
iitřenko budoucna na úsvlt ,
ochrano přemocná, tohoto dne
obrat k nám očl své milosrdné.

V hodlnu smrti pak govolei nás,ulml se ubohých, hřt niky spas!
obrat k nám, obrat, zvlášť onoho dne
Matlčko oči své milosrdné!

*“
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VÁLEČNÁ MOSAIKA.

O posláni války slyšet různé názory. Kromě
Vaňkovy >Kazatelny< všechny katolické proievy
hlebí na válku jako na očistnou kárnou lázeň od
Prozřetelnosti poslanou, aby se libstvo probralo
z materialismu a nevěry. | časopisy pokrokové
očekávaií od války takové vyslebky a iakési o
mlazení lidstva. Otiskuieme tu různé hlasy 0 po—
sláni války.

„PETER ROSEGGER (Aus ben ersten Wochen čes Krieges)
pise:

]aky to pozbní křik a iásot?
'Válka! Válka!c V raóostném vyskotu se vykřikuie toto nei

hrozněiší všech hrozných slov. Tam jsme bospěli, že zástupy
lióu, že my všeci pociťujeme válku iako vykoupení.

Po celý život neuměl isem nic citit, myslet, mluvit než mir!
Všecko pro mír, pro mily, kulturu bubuiíci mír. A nyní k nei
vyššimn úžasu musím se bověóét, že v okolnostech není nic
potřebnéišího než válka. ]ak bychom tu nyní leželi poč no
hami svych záštiplnych nepřátel, v žalu a hanbě, bezmocni
kbyby nebylo války! ]ak jinak zachránit pokálenou čest, obhájit
naše právo, obrazit nízkost, potrestat kruté zločiny, na nás spá
chané! Zbe ie válka, tento 1>kletyzbytek Divokých časů-, iebinym
vpravóé kulturním činem. Máme na nepříteli vykonat úřao
souoce. Nechaií-li nás s ním samy, buóe opět brzo mír.

]ak snabno iinóy malomyslníme, přicházeií-li neúročy. nemoci,
nezóary obchoóni, kažóá nepatrná nehoóa běíá nás nervosními.
A nyní posíláme své syny na boiiště, neiraběii ibeme s nimi
srocem silni a vznešeni. Vúči možnostem strašného neštěstí bn
vebeme iásat. ]sme vyrváni ze sobectví všeoniho, vzhůru k obě
tavosti pro společnost. Rázem iest nám všem iasno, že jsou
vyšší statky než ty, 0 které se benně haštěříme. ]iž toto po
vznesení bo libskosti (Emporsteigen ins Menschentum) iest
vítězstvím.

* .
*

PŘÍČINA NVNĚJŠÍ VÁLKV.

'Neue Ziiricher Zeitungc uvažuie o nyněiší válce a praví:
»Kbyž po letech poslebni biplomaticky spis z poslebních tainých
archivů bostane se bo rukou óěiepiscovych, pravá příčina toho,
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co právě se obehrává, nebube přece nalezena. Světoběiné nut
nosti vymykaií se z okruhu myšlenkového a nebaií se vyiábřiti
slovy. Z těch, kteří se bomnívaií, že maií v rukou otěže osuoů,
ubá kažoý iinou příčinu, proč že byla válka nezbytnou, ale všichni
se shobnou v tom, že byla nezbytná. Logické bůvoóy isou ien
maskami, iichž si sami nositelé většinou neisou ani věoomi. Co
svět nyní přeměňuje, tryská z hlubin, z nichž též vystupuie buch
který jich však iiž neosvětluie.<

* *.

VÁLKA A LITERATURA.

Krásná literatura mlčí ve válce, není čtenaru, ač nechceme
tvrbiti, že ie pravbivé přísloví, že ,ve zbraních mlčí Musy-, po
něvaož pravý básník ani ve válce nemlčí a isou i z boby válek
známy knihy literárně cenné. Ale za to rozmohlo se ve válce
vžby množství praci a publikací válečných, takže z kažbé války
bala by se sestaviti celá bibliotéka obborné literatury, vztahuiící
se k botyčné válce. Někteří vlabaři poříbili si takovou úplnou
bibliotéku válečné literatury určité války, tak na př. císař Vilém
I., který založil specielní knihovnu spisů, které vyšly za příčinou
války r. 1870. Nyní ie tato specielní knihovna umístěna v král.
bibliotéce v Berlíně. Prvním pořabatelem této válečné bibliotéky
byl herec a přebčítaiel Louis Schneioer. Přes to, že byl Vilém
I. bo krainosti šetrný, nešetřil na opatření knih o válce r. 1870
a tak účty Schneibrovy u knihkupců činily iiž r. 1872 přes 6000
tolarů Knihovna ta byla arcit neibříve soukromým maietkem cí
saře Viléma, r. 1873 přeoána byla král. bibliotéce. Než-li tam byla
přebána, byla vystavena za vstupné 5 stříbrných grošů ve velkém
sále staré bibliotéky, ale finanční úspěch této výstavky byl pra
špatný, přes to, že čistý zisk ze vstupného měl býti věnován ve
prospěch invalibů z oné války. Naš.

. lt

K.VŘESOVSKÝ:

MODLlTBA NOVOROČNÍ.

Ty, Bože silný, který v blani světy třímáš,
ienž blesky šleháš, že se třesou hory země,
na trůny zvebáš a koruny zas s hlavy snímáš,
Ty, přeb nímž cherubů se ve prach sklání témě:

'Slyš slabých hlasy,
ved k vítězství nás,
bel míru časy!
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Ty, Bože svatý, iemuž ve tvář patřit smějí
ien buchů vyvolených nekonečné sbory,
přeo nímž iak osykový list se v světě chvěií
i buše viny prosté, slyš své bíbné tvory:

»Nám obpust hříchy
pro kříž, ieiž za nás
nes beránek tichýl<

o Nesmrtelný, kterýž bechem vše isi stvořil,
a sám isa oo věků, vlást buoeš věčně věkům;
snao že libstva buch se hmotě více kořil,
ienž vybal's svět samého pekla vztekům:

»Pro obraz v buši,
ieiž vtiskl's jí v tvář,
vzbal, co ii krušílc

ó Bože silný! Nesmrtelný, svatý Pane,
kbyž neslyšíš těch bolně úpěnlivých vzbechů
svých tvorů nehooných — viz, Otče náš, iak kane
prouo slzí z očí tvoiich bětí; — iim přei slechu:

»Chraň mileného krále,
vlast brahou naši,
ii žehnei neustálelc

. *
*

DOPIS z BOlIŠTĚ,
který napsal nilabý Prostěiovan (F. Hodan) dne 24. listopadu 1914.

Drahá Matinko!

]iž oávno bylo mým přáním, bych mohl se Vám částečně vy
povíbat. Ačkoliv iako zázrakem vycházím z iebné řeže a vracím
se ho oruhé, přece nezbá se mi být pravoa, že k takovému štěstí
bal by mi Bůh boiít a přiveol mne až k Vám. ]est to možno!

Vžoyt kažoý z nás tu voiínů má iebno a to samé přání, -—
vžoyt kažbý ráb by šel bomů ku svým milým - což iest to

Šnožno? Ne, nikoliv! Co by to bylo za válku, aby všichni přišliomů!
Naoěie neztrácím, bokub isem zbe na světě, vžbyt mohu přece

býti mezi těmi štastnými. Ve válce u Ašprů pabli všichni voiíni,
až na osm; což nemohu být iá mezi těmi osmi? Ano!

Ovšem, nepočítám se sám mezi ně — ale Bůh iest všemo
houcí! Snao vyslyší Vás všecky ooma a mne ušetří. Zvláště at
mohli se za mne běti u Patáků, Božčin Frantík a Miluška. Mi
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luška se moolí, to vím, vžoyt ta mne měla tak rába. Vžbyt Pán
Bůh pravil: Nechte maličkých přiiíti ke mně.

Snao ie Bůh vyslyší a přiveoe mne Domů, at již iakkoliv. ]ak
mrzí mne, že jsem Vás několikráte tak zarmoutil. Což pak ]ste
si něco pobobného obe mne zasloužila? Ne! Vím, jest to trest
oo Pána Boha, který mě stihá.

Bubu však trpět, velice ráo chci trpět, ien kbyž přiiou oomů.
A nepřiiou-li, moblete se za mne! 'lsem připraven na vše!

Nebuoe mi též zle na věčnosti. Vžbyt iest pěkné, zemřít za
vlast. Má štěstí ien málo líbí na světě: čestně zemřít. Proč bych
se trápil?

Kažoobenně vycházím ze všeho, kbe mnoho mých kolegů zů—
stává. ]iž nemám žábného oo nás z Olomouce. Všeci pryč. Ně
kteří mrtví, někteří zase ranění, a ostatní zaiatí. Přichází teZl
ieště řaoa na mne. Obrážím všecko silou lví, kterou sám Pán
Bůh mi s nebe sesílá, a razím si cestu ku přebu. Kulky iako
mouchy lítaií mně kolem hlavy, ale Bohu bík, ien kolem.

Právě bnes obnášel isem iebnoho svého raněného kamaráoa
z ohně. Ležel právě veble mne, kbyž naiebnou se bal bo hroz
ného křiku. \) tu chvíli klečel přebe mnou za stromem p. zugs
iiihrer Bartek, strážník z Prostěiova. (Teo iest také raněn bo ru—
ky.) Díval se na nás, který vstanem mu k pomoci. Nechtělo se
nikomu, neb kulky lítaly iako krupobití. Bylo mi ho lito. Vskočil
isem, vzal raněného pob páže, kvér přehoóiv si přes rameno, a
iiž obnášel isem iei bo blízské chalupy, kbe ihneo isem iei obvá—
zal. Kulky nám ien íičely kol hlav, ale bo nás nezablouoila
žábná.

Teil isem teóy venku ve vesnici, kbe píšu tento bopis při onom
raněném. ]est to mlaoý voiák, který leo teprve přiiel. ]est mu
lépe než mně. ]á musím nabále zmrzat. ]e tu hrozná zima a my
ve one v noci ležíme v poli. Pravou stranu, zvláště pravou nohu,
mám bocela mrtvou, zmrzlou. ]sem iiž teč žebrák. Ale at iest
iakkoliv, ien kbyž přiibu.

Pak bubu Vám, matinko moie, bělat ien raoost, pak teprve
poznáte, co máte za syna! Nebělám si však velké naoěie.

Končím. Vyplakal isem se už bost. Vzpomínky mé srbce hroz
ně rozoíraií. Nesmím myslet.

Teo obeberu se tam, obkuo isem přišel. Snao iiž na mne
čeká ta, která mne naiít nemůže. ]sme v ohni iiž 8 (mi a stále
tomu není konce. ]e zbe hrozná pobívaná. Vypsat Vám to ne
mohu. Žiite blaze! Pozorav všem Domácím. Zbraví Vás všechny
vespolek — Fanbiš.

Pozbrav Kouřilovým v Olomouci a sl. V. 8 Bohem.
* *

*

73



VOJENSKÝŘÁD Husnsm'z,

vypěstěný za ]ana Žižky (kol r. 1423) a Janem Háikem z Hobě
tína vybaný v 47 článcích klaol »božímu boiovníkuc na srbce,
aby obětoval život časný za věčný, aby nehleoěl na množství
nepřátel, nikoy neutíkal, bruh bruhu pomáhal, s pokřikem vese
lým útočil a v boii nikoho neživil. Článek [. zněl: Naiprvé aby
byli služby Boží všichni haitmanové i iich poboaní a iim poru
čení pilní, a neřábuov žábných aby u voiště nebopúštěli, aby
skrze to Pán Bůh nebyl rozhněván. — Dále se zapovíbaly hry
a řeči neslušné, znásilňování žen, brancování bez povolení heit
mana, a poškozování — včel a mlýnů.

* ..
*

' KRISE DOBY.

Revue »Hochlanb- z počátku války píše pob hořeiším titulem:
Všechny těžké krise boby isou zároveň krisemi myšlenky. Ni

čivé mocnosti zneužitých sil buševních isou vžby spoluvinny na
zmatcích, které se museií konečně vybíiet v katastrofách. Konec
19. století (tak to líčil nebávno basileiský filosof Karel ]oěl v
balekozírné rektorské řeči) zanechal nám ieště světový názor,
který rušil sebe sama, protože rušil bucha, který by mohl po
lati svět: »Duch tu poolehl přírooě, buševní osobnost pooléhala
tlaku mas . . .. Život stal se stroiem, který poháněly mechanicky
ztrnulé atomy.c Do »železných zákonů přírobyc zněl »železný
zákon mzbyc, libí, kteří ted i běiepis znaturalisovali, zněly po
nuré věštby o chlabnoucí zeměkouli, která se sřítí bo hasnou
cího slunce ato., ato.

Ale už začátek 20. století počal svalovat můru, která nás tla
čila. Ze zakletých hmot a oavů tryská Opět život a síla. Ale
schází nám ieště (praví bále ]oěl) celistvost přesvěočení a s
nejvyšší přesvěbčivostí schází nám také neivyšší věřivost, síla
víry; naší morálce scházeií velké charaktery; našim běiinám
scházeií hrbinové, v nichž by se stělesnil celý námi) a boha.
Schází nám velká poesie, protože naše fantasie ooloučená oo
souvlslosti světa, koření ien v malém a ve velkém ien zahrá
vá . .. Neiúčinněiším uměním iest nám režie, umění zievu bez
reality. Máme přebohatý život, ale schází mu klíč a uzavřenost,
vnitřní harmonie, protože mu schází smysl pro celek, pro vy
rovnání člověka a světa. A tak se krise filosofie stává krisí boby. (Die
philosophische Krisis ber Gegenwart, Leipzig 1914, bei Felix
Meiner.) »Hochlanbc boufá, že těžké oběti nyněiší boby přinesou
bohaté ovoce víry a velikosti.

4"
t

*
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DÚSTOINÍK svotí NEVĚSTĚ.

]á věřím v Tebe, Bože!
O slyš mou prosbu, Pane!
]á bílo satana vžby potírám.
Ač v iménu Tvoiírn on ones světem vlábne,
iá s věrou k Tobě přece pozírám.
Bud vůle Tvá!

Ta lichá hesla plané kultury teč shasla.
]e hrozná tma . .. To bylo potřeba,
by zem se celá v pekla kráse třásla!
Krev obětí necht v zem se vetřebá
a bube mír! . ..

]en prosím Tě, necht přiióe brzy anoěl míru
a zavebe mne oomů! . .. Nevěřit?
To v lásku něčí iá bych musil ztratit víru,
iíž nelze zvážit, ani vyměřit,
to v lásku těch, kbož za mne se mohli k Tobě.

(Z listu >Ochranac.)

*

]Akv SMVSL MA uvuňtsí VÁLKA?

Známý český spisovatel a cestovatel ]an Havlasa, který také
v Prostějově iest znám z přebnášky »Ostrovy bohům, zabývá se
v řabě článků, uveřejňovaných v »Našem Slově', otázkami příčin
a cílů nynější války. V iebnom posleóních článků píše: Krise
musila vypuknouti. kbyž nikoli tohoto roku, tož roku příštího,
přespříštího; ba možno říci, že v hlavních svých obrysech první
světová válka bývala by na vlas pobobna současným ubálostem,
i kbyby bývala se rozhořela ve strašný požár až r. 1917. Dále
napětí vybržeti nemohlo. Přípravy stávaly se příliš horečnými a
potřeba vyúčtování vžby naléhavěiší. Neiebná se tentokráte o
rassovní boie, ani o náboženství, ani o kultury ——a kbo iakou
koli takovou povrchní frází chce befinovati tuto válku, usvěbčuie
se z úplného nepochopení současných uoálostí. Vtom právě
spočívá velikost této války: že nehlebá omluv. ]e to válka že
lezné nutnosti. ]e to vyrovnání starých účtů a náběh ku SPIUĚNÍ
starých tužeb, v němž historické oprávněnosti navzáiem tak se
skříží, že konečně historická práva stávaií se ilusemi, právě iako
moberní právo mezinárobní. Zase ieonou hooina ubeřila, kóy
zvítězí Právo Silněišího. ]eoná se o nový pobklab Dalšímu vý:
voii libstva. ieoná se o rovnováhu, iež stane se trvalou na C818
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století, bube-li tentokráte boi boboiován a _uchráněn zbabělého

zápolení. To, co bylo přeo rokem 1914, přestává být navžoý; co
v těchto virech buoe ztraceno, se nikbý iiž nevýnoří. Nové 0
strůvký bubou vznikati a ponenáhlu splývati v ieoiný Světový
Stát, at už to, co bnes zoá se býti Utopií, vzbáleno ie bneska
bvě stě let nebo celé tisíciletí. (»Hlasv z Hanéť, 16. 1. 1915).

ll .
*

VVZNÁNÍ NEVĚRCOVO.

Doiímavé význání učinil přeo nebávnem francouzský nevěrec
Lavreoau, ienž vncekrat v břívěiších bobách se vvsmíval víře v
Boha a zasvpával 11blatem sveho výsměchu. Píše:

>Posmival isem se víře v Boha, vvsmíval jsem se všemu, co
s ní souviselo a mýslil isem sám o sobě, že isem mubrc. Nera
ouii se již z té dábelské veselosti a smichu. Viběl isem, že Fran
cie krvácí, že pláče. Stál isem na silnici a viběl naše voiínv, iak
s veselou tváří ioou na smrt. Tázal jsem se iich: »Proč iste tak
klibni?< A oopověč? »Uěřime v Boha!c Cítal isem oběti nároba
a vioěl, že ie snáší s moblitbou a vírou. Poznal isem, že je ba
leko utěšeněiší poznati nebeskou bomovinu — tu klibnou, tichou,
než světskou nenávist. To poznání iest věba, věba Děti, a ne
isem více oíté. To mně ukazuie mou ubohost v plné míře. Zma
lomýslněti musí nároo, který cití bolest Francie, zmalomýslněti
musí kažoý, kbo nevěří, že se pozemský bol změní v nebeské
blaho. Kbo nemá víry, může boutati?

Stoiim nao zakrvenou vooou francouzských řek, vibím sva
tou tu voou v slzách. Malomvslním opět. Stará žena v Bretagni,
iíž vvkrváceli synové na boiišti a která oslepla ob pláče, klečí
přeb obrazem sebmibolestné Matky Boží a moolí se >Zbrávas
Mariah Hanbím se přeo tou ženou. ]ak to výorží Francie, ne
buoou-li Děti ieii věřiti, nebuóou-li se ieií matký mooliti! Dělo
střelectvo těch, iež v Boha buoou věřiti, zvítězí. Minulost Fran
cie ie slavná! Byla to Francie věřící. Nýněiši Francie iest ubohá.
A pocítí to sama, neobrátí-li se tam. ookub možno ieóině posilu

Ěerpati. Buoe buooucnost ieií lepší? ——Snab ——a to s pomocíoží!
Celé pokolení mrtvých pokrývá pole. ]ak těžko iest, aby zů

stal člověk na tom nárooním svatém poli nevěrcem! Varuii sebe
i vás, kteří iste čítali moie knihy a zpívali moie písničky. Byl
to mam a blub! Uibim smrt i klíčící život. Francie, Francie,
obrat se opět vírou k lepším oobám! Koho Bůh opusti —-za
hýne bez pomoci. Nevím, zba buou ieště zitra živ! Ale svým
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přátelům klabu na sroce: Lavreoau se neboií zemříti jako věřící.
Neboiím se pekla, ale mýsl činí mně výčitky, že iest Bůh — a
iá že isem oo něho baleko. Raouie se a plesá buše má, že
oočkala se hobiný, kov mohla otevřeně říci: »Věřím v Boha,
věřím — věřímk Víra ie vnitřní písní libstva. Kbo tu nepoznal,
žije v strašné tmě.:

Neiraoikálněiší listý francouzské uveřeinilý tuto zpověo fran—
couzského vůoce bezvěrců bez poznámky. Zbá se, že Lavrebau
buoe apoštolem nových přívrženců. (»Dencč. sog.)

! *
*

O NAClONALlSMU.

Neimenovaný právník píše v »Bonifacius-Korresponbenzt o ná
robnostní otázce v Rakousku: »Není pravba, že by uznání plně
rovnoprávnosti různých náročností veblo k rozpaonutí říše. Na
opak: současně se specialisací Dochází k novým siebnocuiícím
prvkům, které tvoří tím krásněiší harmonii. Kbvbv bylo v Ra
kousku 10 až 12 státoprávně uznaných, rovnoprávných, jazykově
ieonotných nárobnostních států, pak nezůstane se při tom. U me
zinárobních vztazích vítězí právo silněišího. Tento moment buoe
ubržovati nárobv bunai. monarchie pevně semknutv.< »Přirozeně
bube se toto spoiení vztahovati ien na ta obvětví, která bosub
neisou botčena náročnostními spory a pro všecky maií steinou,
vysokou cenu: voienskou moc, biplonracii a záimv obchobní a
Dopravní. Právě na společenství těchto záimů spočívaií neisilněiší
státy: Německo, Spoiené Státy Severoamerické a i. Rakousko ie
nároónostním státem a bylo by neilépe, hleběti tomuto faktu
klióně v tvář.“

1: *

NÁBOŽENSKÉ SMÝŠLENÍ NV_NĚ]ŠÍ PROTESTANTSKÉ
MLÁDEZE

V časopisu »Tatc zabývá se F. Felben otázkou: )]ak iest s ná
boženstvím< a bospívá k závěru, který správně charakterisuie
plný rozklao nýněišího protestantismu. Felben konal v Brémách
přípravu ke kontirmaci a vvklábá o zkušenostech, kterých při
tom nabyl. Vyučoval 410 hochů a óívek u věku oo 12 60 14 let.
]eonou otázal se ho ieben ze žáků, proč se stále mluví o Bohu,
kbýž žábného není? ]sa překvapen touto otázkou, výzvíoal Fel
ben, kbo ze žáků iest ieště téhož mínění; poznal ke svému úža
su. že s 50 Děti toho oooělení, v němž býli čtrnáctileté, 49 mu
řeklo, že není žábného Boha. aní pátral Feloen i v ostatních
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občěleních a shlebal, že ze 360 zbývaiících óětí věří v Boha 26,
13 Děti řeklo, že toho nelze tvrbiti, a 321 prohlásilo, že Boha
není. Teby ze 410 bětí, připravovaných ke kontirmaci, 360 ne
věřilo v Boha, 14 iich o něm pochybovalo a toliko 26 v Boha
věřilo. Také čocela klibně prohlásily běti, že i ieiich soubruzi
tak smýšlejí.

* *
*

BÁSNICKÉ SNV o VÁLCE.

Z Milána uveřeiňuie »Fr. Ztg.c 4. prosince tuto zprávu. »Včera
večer řečnil v Teatro Filobramatico básník MAETERLINCK pro
záimy Belgičanů a tvrbil, že se Belgie obětovala za kulturu, ob
poruiíc proti vpáču barbarů, a tím vykonala světu takovou službu,
iako kbysi Řecko svým obporem proti vpábu Peršanů. Apelloval
na cit Italů a tvrbil, že ví z bezpečného pramene, že Němci poč
minovali velké náměstí v Bruselu a též zamýšleli rozbořiti Bruggy,
Gent a Antverpy, aby tento koutek země, plný památek, zmizel
se světa. Italie, iako matka kultury, jež byla Belgií bo posleo
ního voiáka hájena, povinna prý ie Belgii pomoci.<

VI./». L
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OTCE NAS VE VALCE.
\le farním chrámu v l'rostěiově kázal K. Dostál Lut. 19. října It)! t.

Občas libstvo oslepne. Nerozeznává tmy oo svetla, lži oo
pravoy, neřesti oo cnosti, iipaOku oo pokroku.

A tu milosróný Bith ve tmách rozžihá pochoóen války nebo
iine' pohromy, aby člověk prohlébl a se poznal.

U bobách blahobytu zapomíná člověk se moblit, ztrácí smysl
moolitby. říká ieŠtě slova, ale nechápe a necítí íich smyslu.

Ale v neštěstí otvírá se tainy smysl store jeho. smysl pro ná
bokenslví, ,i Človek poňiím ití/itnwti Ovsem ion rlnvbk (volné
Villy.

Clovek mtvr/t-ly w llřÍŠlt'll spi bálu lilnbokyní spánkem /a»
vržení a neptohonzí ho ani im'liot oé-l a šrapneln, ani praskot
hořírirh mest a nářek pornhanyi'h obětí

Válka nt'í nás moblití se & rozumi—ti nejhlubší & neikrnsnóisí
mohlitbe Mohlitln'l _Kíístnvo, níoolítbe |"dtl("_(tm-„ast

UTČE HAS, nN? iní NA Ní-ntfsn'n!
libé pti/návaií. )i- vr \:vňtnw l:,ílastrovť- vs'cgiíotmw“ tvo/vmšlí

jsou bezmorní, všírhní \.ilnimi'i světa jsou strhování oo hnnrt'.
af Clítí nebo nerhtí, osniíy nárnon i infinotlíw'it vviw vyssi ruka:
Toho ()he jen? je v nehesírh!

A pobivná ironie! Musi prijiti válka se svym nepřátelstvím &
vražběním. aby lioó poznali, že isou iemioho Otce beti a l_natři!
Ve voiŠte táhne oo pole a o posleóní kurkn oéli se clmňas s
hoháčem, sociální (tentokrat s křesfanskym sociáleni, ()rel <i>So
koleni, Cech s Nómcem. Ti, kteří neoávno stáli proti sobě idkO
obpiirci a přemýšleli ien, iak by ieoen Druhého pokořili a mi
Čili, ti isou nyní nejlepšími kanmrdóy a bratry! Uálka ie smířila!
]óou pob ieoním praporem za iebnoho rísaře & ieónn vlastí
\) iebnoho Voputaií Boha. ,

t. POSVET SE ]MENO TVE!
]ak mnohy z nich za času míru neien že iména Božího ne

světil, ale iemu se rouhal! Pobporoval listy a spolky, ve kterých
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se náboženství a církev Kristova tupila. Nyní, v ohni válečném,
píše svým bětem, aby se zaň moblili, líbá obrázek Panny Marie,
v zákopech přeo bitvou 5 Druhy svými klesá na kolena a výta—
huje i růženec a prosí: kamarábi, učte se mne moblit! Kříbla
strašlivé smrti chřestí nač ním v pobobě granátů a šrapnelů,
přišla chvíle milosti, sroce jeho se otevírá Bohu!

Leckterý z vojínů za míru nenáviběl chrám a kněze; a nyní
kóvž jbou kol kříže, klekají přeb ním, kbýž jbou kol chrámu,
hrnou se bo něho, kbýž jim kněz poslouží útěchou, rabují se
sroečně.

Leckterý věřil falešné věoě, že člověk jest jen lépe organisované
zvíře, posmíval se věřícím a mnichům a jeptiškám, které obětují
život svůj za nebeskou posmrtnou obplatu. Nýní, kbvž zraněn
leží v poli, chápe křesťanskou libskost a lásku a přeje si, aby
jí svět býl plný, abý Bůh jemu poslal milosroněho samaritána
v pobobě lé posmívané jeptišky. Posyět se jméno tvé!

2. PŘljD NAM KRÁLOVSTVÍ TVE!
Království Kristovo zvěstovali anbělé nač Betlémem v písni:

»Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj libem bobré vůlel<<
A místo království míru a lásky na zemi boj jebnoho proti

bruhému, zlá vůle. Bohu se nevzbává sláva v životě veřejném,
Bůh jest falešným pokrokem ooevšao obstraňován: Ze zákonů,
ze škol, ze společnosti. A nyní vibíme násleokv, vibíme konec
moberních zásao a voláme ze srbce: Přijó nám království TUE!

Bůh nechal opět panuje ve všem, v sroci, v robině, v celé
vlasti! Zákon světský spočívej na zákoně Božím!

3. BUD UÚLE TVÁ ]AKO v NEBl TAK | NA ZEMI!
Člověk, viba v burácení válkv svou malomoc, klabe své sroce

k nohám Božím: Butt vůle tvá! Tak praví otec a syn, jenž oo
chází bo zbraně, tak volá matka a sestra. Mý jsme bezmocni &
slepi, zmítáni mořem jako skořápka, mv nevioíme úraóků tvých.
Otče, Tvá vůle se staň!

Zba se zbrávi shlebáme či zóa brn poroste na balekém ne
známém hrobě -—butt vůle tvá! ]en bud milosrben naší buši a
spas n na věky!

4. Dnes chápeme hluboký význam prosby:
CHLEB NÁŠ VEZDEjŠl DEj NÁM DNES!
Kbvž vojáci táhnou spustošenými krajinami, kbe ani za brahé

peníze nebostanou kouska chleba, ones chápe mnohý, který vv
bíral si v lahůbkách, smýsl slova: Chléb náš vezbejší!

Teo, kovž vibí vvhnaně obyvatele měst a vísek běhati po le
sích a sami nocují v bažinách, ted cení tichý koutek oomácí,
který mnohému byl obporný. Mnohý bvl nespokojen s bobrým
živobytím a záviběl boháčům — teč vibí, jak málo je třeba. A
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bube si vážit vezbeišího chleba, buoe si vážit práce a mzby a
klibného bomova.

lověk poznává svou prostopášnost a svůi nevběk a mohli se
pokorně: _ ,

5. ODPUST NAM NAŠE vnw, iakož i my obpouštíme našim
vinníkům! ]ak malicherné bylo všechno, proč jsme se hněvali a
pronásleoovali. ]ak těžce bolěhá na nás ruka Soubcova, který
jakoby pravil: »Chtěli iste boi, máte ieif Myšlenky míru bubí se
v srbcích. ]en někteří libé, kterym ieště moc Dobře se baří, ne
mohou zapomnět na své štváčskě řemeslo, a seií bále pomluvy
a klepy. (Nenaříkeime, že nyní vražoí Bůh! Kolik matek zavraž
Oilo své bítky v čas míru! V Rakousku více životů líoskych za

vražbí matky ve svém lůně za ieoen rok než iich paone v celévá cel) , ,
6. A NEuvoD NAS v POKUŠENI.
Chraň nás, Bože, abychom si nezoutali! Chraň nás oo my

šlenek zraby! Chraň nás všecky oo talše a nevěry! Chraň libi
oo lichvy! To jsou ošklivé a těžké pokušení, které přináší válka!
Zrušení přísahy, lichva a nevěrnost isou hříchy, které Bůh velmi
těžce trestá. ,

7. ALE ZBAV NÁS ODE ZLEHO!
Zbav nás, Otče, bouře válečné a vzbalui ii ob příbytků našich!

Zbav nás poranění neb zt 'ty našich milých! bav nás hlaóu a
moru! ZBAV NAs PORÁŽKV A HANEBN HO orRocrvl!
Ale přebevším zbav nás hříchů a nemilosti své, neoei nám zemříti
ve stavu hříšném, zbav nás všeho, co vzbaluie oo nás království
Boží, království to slávy Boží, míru a pokoie v Kristu! Amen.

H,:42,5“ 'SŠĚ: 'AWČ , OŠ)

STILLE NACHT!

Tichá noc! Posvátná! Noc tichá! Posvátná!
Všechno spi, ienom dva Pastyřům památná;
llbé od Boha zvolení bdí, Anbělé alleluia pěií,

v lesllch pachole spanilé snl: s iasných vyšln zpěvy zněil:
Nechť se Ti o ráii zdá! Spasitel ]ežlš ide k vám!

Noc tichá! Posvátná!
Boží Syn láskou plá,
tvářlnka božská se roziasnlla,
hoblna spásy dnes uhodlla:
Mesiáš zrodll se nám! Přel. K. D. Lutinov.
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Oprava českého pravopisu le
dinou značkou. »Obnova- uznává
potřebu zíebnodušení českého pravo
pisu, a sice v tom směru, aby se od
stranila písmena dvoidílná a nahradila
se jednoduchými, která by ani v tisku
ani v písmě nerušila. Aspoň pro velké
písmeny to žádá. Myslíme, že by tu
nebylo třeba vynalézat písmen nových,
nýbrž že by se to dalo opravit iediným
novým znakem, jakýmsi ieříkem, ale
iednobušším, který by v tisku měl po
dobu i bez tečky a v písmě by mohl
být ieště prostší, asi iako těsnopisné
!. teóy pouhá tečka vzhůru obrácená
na psací lince základní. Znak tento
by se kladl za každou písmenu místo
čárky, háčku neb kroužku, tedy: á
píše se $(., ai; č 01, ďdi. č et, fi n!,
ř n ato. )en ! a ! ponechávaií si svá
btakritícká znaménka; rozdil mezi úa
ů mizí. Takovým způsobem by se do
cílilo písma plynněišího a úhledněišího,
aniž by se stal obraz slova méně
iasným, aniž by se ublížilo historickému
vývoii, etymologii. Nebyla by to vlastně
oprava pravopisu, nýbrž oprava písma.
Písmo latinské vypadá oproti českému
ušlechtileiší, poněvadž nemá tolik čárek
a háčků. A toho by se docílilo naší
opravou. Anebo, aby se vůbec nemu
sllo lít nových znaků (i bez tečky),
mohlo by se iako onoho »ieřikuc po
užívat a, t. i. obráceného e, nebo
pouhé tečky nad základní linkou, která
by se plynně psala lako gabelsbergrovo
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! neb a, anebo iako klička v těsno
pisném: dvě. V tisku zatím: Otce
na'S', posve't' se ime'no tve-, pr'iio' atd.

0 knížce Dr. Kunstovného, o níž
isme se zmínili v minulém ročníku
>Archyc, píše »Obnovaa:

>Dr. Ot. Kunstovný vybal úvahu »O
českém pravoptse a ieho opravě-.
V poslední době vyšlo několik brusů
iazyka českého, které k ustálení ied
notného pravopisu přispěly velice málo.
Proto sluší vítatl hlasy, které naléhaií
aby nás konečně přestalo uváděti ve
zmatek několik různých gramatických
škol. Že by leckde mělo nastati ziedno
duěení, také iest lísto. Na př. »ůc by
se mohlo vymítlti,protože písmeno »úc
iest zde zcela dobrou náhradou

Dr. Kunstovný proti těm, kteří od
poručuií úctu k minulosti, konstatuie,
že právě v minulosti byl náš pravopis
mnohokráte měněn. Kbo by chtěl za
chovati pravopis bosavabní z úcty
k Bratřim a Husovi, tomu autor od
povíbá, že dávno nepíšeme ani Huso
vým anl bratrským pravopisem.

Poznamenáváme, že Husovu pravo
pisu nechtěli se učíti ani sami husité.
]est ieště stále velikou otázkou, zda
polské Spřežky psaní neusnabňuií více
než náhrn našich háčků. Napíšeme-ll
na př. »štěsti, čížek, šišákc a pod,
kolikrát při krátkém slově běh péra
se přerušule k nastavování písmen!
Chce-ll Kunstovný opravu radikální,
má miil pilný zřetel i k tomu, zda iest



potřebí v češtině tolik písmen rozbě
lených vlastně na bva kusy! Neivětší
svízele při krasopisu a zvláště při knih
tisku natropí složená písmena veliká
>Á, ó, Ě), Šc atd. Dá-ii se do stroie
ruční sazba, háčky a čárky se lehce
urazí, tak že v dílech skvostné vypra
vených třebas í v titulech čteme místo
»šrÉsrh »sresn- a pod.

Do toho má právo mluviti i esthe
tika. Moderní umělci poorobují horlivě
dosavadní písmo zvláště při tvoření
velikých nápisů neipitvorněiším změ
nám, tak že někby těžko smysl roz
luštíte. Ale tam, kde by rozvoi umění
měl zasáhnouii na prvním místě, staly
se posud pokusy nepatrné. Dvoidílná
veliká písmena straší dále, očepičko
vané »D, T, E- ruší nápadným způ
sobem harmonií řádku, vedlo mezi
malými samohláskami uzříte třikrát
větši změkčené souhlásky veliké. ]est
nutně zapotřebí, aby každé třetí čtvrté
pismeno bylo složeno ze dvou částí
ob sebe oddělených? ]estlíže při
kursivě si vypomáhá steině mnohý
písař tím, že háčky s příslušným pí
smenem spoluie, zaviňuie nečltelnosi,
ale spolu dává bezděčně pokyn, iak
by bylo pro praksi plsaření výhodno
zbavlti se aspoň násiavek neizbyteč
něišich.

Chce-li Kunstovný psáti nyní »deti,
tiskne, delitic atd., ien množí písmena
dvoidílná. Má-Ii teby nastati opravdu
oprava radikální, necht si vymysli
aspoň pro rozpůleněsouhlásky písmena
nová. Namítne se, že by se tak po
někud změnila latinka, co by řekli cl
zinci, kteří by se chtěli učiti češtině
a i. v. Na to obpovibáme, že cizinci
lest litera rd, »fc zrovna tak neznámá
lako některá litera řecká. Denis ke
konci svého díla »Hus et la guere
des Hussites: v dodatku musi poučo

vati Francouze jak se čte české »ř,
ě, ž, št.

Stolíce církevních děíin na c. k.
bohosl. fakultě v Olomouci uprázoní
se odchodem kan. Dr. ]. Tittela. »Na
šinec- upozorňuie na dva vynikaiící
učence, kterým by takové místo právem
příslušelo. Jsou to prof. Dr ]an óedlák
z Brna a Msgre Fr. eS'nopek2 Kromě
říže, první odborník v otázce husitské,
druhý v cyríllo-methoběiské. P. Ab.
]ašek upozorňuje na Dr. Karla Kyse
lého z Prostěiova, který pracuie o bobě
Celsově a protireformační.

lntegralisté odmítnuti. ]ežto pa
pež Benedikt XV. výslovně proievíl
přání, aby se nedělal rozbil mezi ka
tolíky a integralnímí katolíky, sloučil
se integrální časopis v Miláně »i.aboro<
s orgánem římského katol vydavatel
stva »ltaliíc, která ode dne 7. prosince
ie zasílána abonentům »l-aboro- až
do skončení iich předplatného. Zakro
čením papežovým proti neplodným
sporům o »integralismc, tak se vyládřil
kardinál Richelmy v Turíně, skončil
hádky, na které se v posledních letech
vyplýtvalo mnoho drahého času U nás
iak známo, směr integraiský hlásaly
orgány P. Škrdle, který stavěl se proti
každému splynutí mladších literátů
s »Vlasti- a tim vyvolal mnohé ostrosti
a přestřelky z tábora moderny. Místo
»lntegrálnh řikal P. Škrdla »ryzlc ka
tolíci. Ve Vídni snažila se zdvihnout
prapor integralismu »Osterreichische
Sonntagszeltungc, ale byla odmítnuta
samým kardinálem Pittlem. Papež
Benedikt XV. v i. Encykllce rozhodně
zavrhuie kaceřování a haštěření mezi
katolíky a žádá přilnutí kněží k bi
skupům a lidu ku kněžím.

Kritické úvahy. Tvrzení, že |sme
došli v té neb oné věci pravdy, ač se
to z dosavadního badání docilitl nedá,
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iest choroba souvěké vědy. Zvíře to
neb ono prý se vyvinulo : nižších
tvorů boiem o život a selekcí. Pěkná
báie, ale žádná věba. V boii o život
podléhaii i silní tvorové (mamut) —
a selekce brání degeneraci. ]sou přece
tvorové, ku př. bezhlavé rybičky, úplně
bezbranné, bezrozumné — a jsou ob
pravěku. Někteří tvorové isou barvou
svému prostředí přizpůsobeni, iiní
nejsou, ku př. kor0ptev na zoraném
poli a vrána na sněžné pláni, severský
medvěd a vlk též kraiiny — a žiií všeci.

Lidstvo posunulo svým bádáním ně
které vědění o krok dále: to ie věda.
Není toho mnoho. Praktické vědění
roste daleko rychleii. Vždyťmy posud
nevíme, co ie to v podstatě hmota,
co síla.

Lidstvo ve vezdeiším životě iest a
bude asi vždy na cestě ku pravdě.
A iak často ie vidime kráčeti po ma
minách, které ob pravdy odváběií

Pravý vědec oceňuie poctivé snahy
ikbyž se berou iiným směrem, po
něvadž, kbyby se ukázalo konečně,
že směr ten nebyl správný -- i ten
poznatek ie cenný.

Co však máme říci,čteme-li v »Ná
rodopisném věstníkuc, ieliož si iinak
vážíme, v Vlll. ročníku na str. 69:

>Zaznamenáváme iev pro otázku o
vědecké výzbroil aspoň části naši stu
dentské mládeže velmi kormutlivý.
»Studentský obzor: menšinový postavil
se ve svém poslebním čísle ze dne
28. ledna mm 00 řady obdivovatelů
Martina Žunkovlče atd.:

Když umlčet, tož umlčet ——ale proč
se kormoutitl ? martin Žunkovič sehnal
pro pravěk slovanský starých památek
dost, více než mnohá akademie. Ač
se se všemi ieho vývody neztotožňu
ieme, přece musime poctivě přiznali,
že přinesl bo slovanského pravěku
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mnoho světla. A methoda ieho nalezla
v Německu několik znamenitých ná
slebovatelů, ku př.velmipilného Manna.
(O sloupech Rolandových a o fran.
couzské chanson de Roland)

V čísle 3.—4. 2 roku 1914 téhož
ročníku piše eklektik L. Niederle u
svého zeleného stolu toto; str. 71.:
»Varito podvrženého RK není nikbe
doloženo.: Eklektik Niederle asi ví,
že všechny námitky proti RK isou
dávno vyvráceny. Ale bylo odhlasováno
— a on byl též mezi hlasuiícími —
že RK ie podvržen, af ie to pravda
neb není

]ak málo iest spolehnutí na eklektika,
který neovládá celý obsah, rozsah a
dosah sporné otázky, vysvitne z ná
slebuiícího.

Do seznamu hudebních nástroiů
poial »troubuc, ale nikoliv >roh< (str.
74 téhož čísla a ročníku), a sice proto.
že trouba a roh isou mu totožny, a
vším právem. Praví na str. 56: Trouba
(roh) ie iistě iedním z neistarších do
mácích nástroiů, a Kosmas proto prá
vem, třeba nevědomky, kiade troubení
na rohy (prosím!) do dob báiečných.
A na str. 58: Tuřl rohy flguruií iako
nástroi pastýřský v starých ruských
bylinách. Že se trub užívalo ooe dávna
i ve voiště slovanském při útoku na
nepřítele, dokládá pro X. století Dět
mar.- Ale na str. 57 ve 44. poznámce
čteme: Neiedlý I. c. »Lesních rohů
ovšem tehdy nebylo; isou vynálezem
novověkým a v RK hrubým anachro
nismemc Tak, to ie la věda, ieilch
věba.

V Brockhausově Conversations
lexikon za to čteme pod heslem Horn:
»Rohy —-i rohy kovové — isou nei
starši nástroie hudební, poněvadž rohy
byly ilž přírodou bány. Rozeznáváme
bva druhy rohů: iednoduchý přirozený



lesní či lovecký roh (Wald- oder ]agd
horn) — tedy roh prastarý — a lesní
roh s klapkami, který iest moderní
(Ventilhorn)<. V ]aroslavu není o les
ních rozích s klapkami ani zmínky —
iak se může mluviti o anachronismu?
Vždyť dle Niederle voisko slovenské
při útoku troubilo na rohy iiž v x.
stol. ——a ovšem i dříve. L. Niederle

namítne: mně ide o slovo >lesní< rohy.
Sám uvádí: tuří rohy. Tuři sluli též
Divocí lesní býci. Valašská pohraniční
stráž na Rožnovsku a Novoiicku dá
vala si signály v lesích svými lesními
rohy (ovšem bez klapek), které byly
druhdy i dřevěné neb kovové -—proč
by právě v ]aroslavu nesmělo stát
lesní rohy -— to ví sám Bůh.

V ]aroslavu iest dobrá čtvrtina veršů_
rýmovaných. Rým stoií buď na začátku '
divěchu — záviděchu ——střežechu a

m. i., bud v prostřebku: po bocech_
na plecech a i. buď na konci: po
rubánie —-radovánie; utěkati -- hnáti,
toči »— vnočl a m. i. V ]eronymu
čteme: polnice iečící, olivy zelené;
iečicí, zelené iest epitheton ornans,
rovněž iako tráva lesni, vůně lesni.
seno lesní. A až Niederle bude na
našich horách slyšeli zvonění rohů
pastevců, snad sám zvolá: ie přece
úchvatná ta muzika lesní. (Srovneiz
i'aime le son del cor Ie solr au fond
des bois.) A tak i v ]aroslavu stoií
epitheta, která se rýmuii: rohóv les
ních - bubnóv břeskných. Či by |_.
Niederle měl odvahu tvrdltl, že ve 14.
stol. byly sice bubny — ale nebyly
bubny břeskné?

Neipěkněiší tedy na celé věci ie, že
v RK »lesní rohyc vůbec nestoií, nýbrž
»rohy lesní: a to není totéž. Umělec
v orchestru hraie na lesní roh, ale
nikdy se neříká na roh lesní. Celé

povíóání ie tedy tak moudré, iako že
indiánky, hotentotky a i. sice iiž pisali,
ale česká děva ve 14. stol. o psaní
nesměla ieště věděti. Předpoiatá věda
není věda — ie pavěda.

Poznámka: Na str. 95 téhož sešitu
stojí v 7. odstavci: >Archiv městečka
Kralic zasluhoval by pečlivého opa
tření atd. Že archiv ie opravdu důle
žitý, svědčí to, že chová listiny velmi
staré: tak své doby vystaveno z něho
ll listin pergamenových, 7 českých a
4 latinské, z nichž neistarší česká byla
z roku 1316: Myslím, že listiny isou
v Kralicích opatřeny dobře: zachovala
se tam iedna po 600 let! A isou vě
deckému badání přístupny: mohou se
ofotografovati a uveřeiniti. Tak snímek
fotografický Listiny krále Jana, právě
té z r. 1316, byl v »Českém světě:
2 r. 1913 a sice v čísle ze 24. ledna
uveřeiněn. Proč o tom není zmínky?
Snad ne proto, že pismo listiny iest
téhož typu iako písmo RK? A kde
by měla býti listina ta lépe opatřena?
Snad v museum? Ale rukopisy museiní
isou vědeckému babáni velmi nepří
stupny. Zažádáte, abyste směli rukopis
ten neb onen na SVůi náklad dáti
ofotografovati. Vyřízení žádosti přiide
po měsících. Dáte rukopis ofotografo
vati — ale uveřeiniti snímek nesmite.
Podáte novou žádost o povolení k
rozmnožení. Po měsících dostanete
vyřízení, že musíte přiložiti dobrozdání
pana )( a pana V. Zaopatříte si toto
dobrozdání ——a vyřízení nepřichází
ani v tom ani v onom smyslu. Tak se
podporuie správou museiní snažlvé
bádání. Očividně sl správa myslí:
zatím ztratíme se bud' my, buď se
ztratí badatel, buď rukopis --- a bude
pokoi. ]á pak pravím: nebude, pánové.

(CV.Stanik v Našinci.)
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Vrchlický a katoličtí literáti. Po
smrti Vrchlického požádal isem dp.
]ana Blokšu, aby v »Aršec uveřeinil
svou korrespondenci s Vrchlickým.
Nebostal isem odpovědi, ale za to
v ročníku 1914 »Nového Obzoruc o
tiskl P. Blokša 42 listů Vrchlického
s poznámkami. Po přečtení isem seznal,
proč ne v »Aršecz V listech isou vý
pady na katolické literáty, na Dra. P.
Vychobila, Dra. Šimanka, Lva Šolce,
X. Dvořáka, S. Boušku, zvláště ostrý
na mne. Dvořák a Bouška háií se na
konci zaslánem proti výtce Vrchlického
o zradě a nevběku (že uveřejnili práce
v Almanachu secesse, v orgánu sodo
mitů a pederastů, iak Vrchlický nazval
pražskou Modernu), iá svou věc vy
ložím na konci. Dopisy iednaii vesměs
o prácech dantovských. Vrchlický se
raduie, že v poušti netečnosti pro
Danta nalezl v P. Blokšovi spolupra
covníka, posílá mu časopisy a knihy
(Scartazzini), durbí se na kritiky(Šo|ce,
Šimanka, Hlídku literární, Lutinova,
Tezu), vymáhá P. Blokšovi podpory
Č. Akademie (na spis o životě Dantově
300 zl., na komentář k Peklu 200 zl.
a k Očistci 250 zl.) a, ač s nechutí,
přiiímá ieho návrhy na opravy v no—
vém vydání, zvláště po stránce theo
logické, nebot nerozeznává bytost od
bytnosti, hubuie na »švindle- a nízké
honoráře (10 zl. za arch) naklabatele
Otty, děkuie za zaslanou brínzu, likér,
šperky, ovoce, Madonu (]eneweinovu).
Poměr ie velmi přátelský a srdečný.
Rozmrzen stálými výtkami v listě 16.
píše, že neilépe bylo by přeložit Božskou
komebii bez rýmu, iak učinil Phila
Iethes (saský král ]an). A nyní co se
týče mne: V »Novém Životěc (r. IV.
1899, str. 280) uveřeinil isem skoro
celý 33. zpěv Dantova »Ráiec rýmem
originálu a podotkl isem, že bych za

86

rok přeložil tak celou Komedii, ovšem
kdybych měl rok úplně jen pro tu
práci volný. Na př.
ln te misersicorbia, in te pietate,
ln te magnificenza, in te s' aduna
Quantunque in creatura ě di bontate
Ty vlídnost máš i smilováni svaté,
máš velebu, a všeho dobra struna
v tvém srbci zvučí v síle přebohaté.

Vrchlický na to reagoval v dopise
32. tímto ušlechtilým způsobem :
»Chvilku humoristickou mi způsobil
p. Dostál-Lutinov v Novém Životě.
Ten dobrý muž chce za rok přeložili
celou B. K. rýmem originálu. Četl jste
to, co tomu říkáte? Já nevím, ie-li v
tom větší hloupost nebo drzost, snab
oboii dohromady.: — K tomuto výpadu
pobotýkám, že V. zlobí se na mne
už v listě 20, že isem v l-il. Lit. vne
iogicky zkritisovalc ieho »Kytku asterc.
Sám v iiném listě se chlubí, že »na
posezení: přeložil půl »Peklac! Můi
překlad shledal pozoruhodným prot.
Kraus v berlínském »Liter. Echo: a
Vrchlický sám mu nic nevytýká. Opa
tří-lí mi Akabemie dovolenou a na
kladatele, isem ieště teď ochoten za
rok celou B. K. přeložit. O kolegial
nosti P. Blokšy se nešířím. Rozešli
lsme se, když v »Moravanm místo
Dantovi sloužil Dru Kohnovi. Vr
chlickému budiž odpuštěno, kbyž ve
své nebůtkllvosti a podrážděnosti viděl
v upřímné kritice »pronásledováníc.
]e to vinou ieho lichotníků. — .L'ut.

O práci Dr. ]ana Sedláka, spec.
o ieho »Studiich a textech: svědčí
posubek V.Novotného ve 4.seš. letošiho
ročníku »Časopisu Matice Moravskéc:

»Dr. Sedlák, známý svými četnými
a cennými příspěvky a studiemi z o
boru náboženských dělin českých,
zvláště husitských, ziednal si novým
časopisem nároku na uznání a vděk



Panno, jež v andělském . . .
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PANNO,]EZVANDÉLSKÉM sboru lruníš,
v iasnosli Boží své zraky slunlš:

Nakloň, ó Královno, pokorně lkám,
nakloň své milosrbné oči k nám!

2. Živole! Slabkostí! Naběie mál
Evino vyhnané plémě stená:

Nakloň, ó Královno . . .
3. V úbolí slzavém úpí náš hlas,

ukaž nám Dítě své, ob viny spasl
Nakloň, ó Královno . . .

4. Souženi, sklíčeni, ustaráni,
zoviháme ruce své bez ustání:

Nakloň, ó Královno . . .
5. Nemáme nikoho na tom světě,

kbo by nás potěšil, voláme tě:
Nakloň, ó Královno . . .

Celkem s slok.



Dies irae . . .
J/ .Jill/„' /fr Q('4,Z(
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HNĚVU DEN kbvs ohně silou
zmaří zemi rozmařilou —
svěbkem Davib se Sibyllou.

]aká hrůza po oboru,
až Pán přiibe ve svém sboru,
soubit přesně vinv tvorů!
2. Trouba bivá zazní temně

nab náhrobky celé země:
Vstaňte mrtví! Poibte ke mně!

Příroba, smrt, vobv, hory
užasnou, až uzří tvory
vstávat s Bohem v rozhovory.
3. Rozloží se psaná kniha,

v níž ie všechna hříchů tíha,
pro které soub libstvo stíhá.

Soubce tebv, kbvž si sebne,
prov'm tainých závoi zvebne —
pomstě neuibe ni iebné.

Celkem 10 slok.



Zvony velehradské.
“ya%dhrť.. “2/3'!

'24 “o'-'I.“/(
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zvoNTE, zvonv, NA VŠE STRANY,probouzeite Moravany,
zvoňte, zvony, na Slovany, na Balkánce, na Tatranv,
svoláveite obevšab v Betlém Slávů, Velehrab.

Celkem 6 slok.



Loučení s kostelem.

eV %- '

1. s BOHEM, MA RADOSTI, velebná Svátosti,
kbvž mám iít ob tebe, vžbvcký ibu s lítostí.

2. Vracím se v ten zlý svět, bo strasti, zlob a běh,
a vžbý si roziímám, že ibu iiž naposleb.

3. Než půibu k milým svým, iešlě si vvprosím,
že si té lásky Tvé na cestu vzítí smím.

4. Maria, máti má, na cestu obiímá,
a pak mne provází svatýma očima.

5. Anběle Boží, poib, cestou mne boprovod,
k milému bomovu lásku nes Otcovu.

Příloha ARCHV, Prostěiov .



všech babatelův v děiinách hnuti hu
sitského . . . ]istě naideme zoe mnohé
velmi Důležité studie o činnosti Husově,
iistě přináší časopis řadu neobyčeině
cenných a neznámých nebo málo
známých textů pro poznání života
Husova i ieho doby, nad to však iest
tu i více, jsou tu příspěvky a články,
přispívaiicí k osvětlení doby pozděiši
a také i předcházeiicí, iimíž netoliko
doba a osoba Husova, nýbrž i celý
věk husitský nabývá v neiednom směru
nového, nebo aspoň důkladněišiho
osvětlení . .. ]estliže věbecká kritika
česká bývá namnoze nucena vyslovo
vati se proti prácem se stanoviska
katolického psaným, příčinoutoho není
ieiich stanovisko, nýbrž to, že neisou
vědecké, ač se za ně vybávaií. Sedlák,
položiv důraz právě na vědeckou
stránku svého podniku, ukázal, že iest
si této závady vědom a že se ii chce
vyhnouti. Opakuil, že se mu to celkem
(až na dotčené výiimky) podařilo. Bu
be-li mu možno -—o dobré vůli ieho
nechci pochybovatl svůi časopis
na steiné výši ubržeti iako dosud,
může býti iist, že mu kritika neodepře
uznání a že stanovisko ieho nikomu
nebude překážeti.

Sedlák svými přípravnými edicemi,
svým zpřístupněnim materiálu tak zna
menitého usnadnil neien budouci vě
becké vydání, ale umožnil nebo ulehčil
další badání vůbec.

Opakuii, že čaSOpis zasluhuie hoi
ného uznání a plné pozornosti iak co
do nového materiálu, který v míře
obdivuhodné přináší. Sedlák stavi se
na jediné správné stanovisko historické,
že k poznání a vysvětlení ievů histo
rických iest nutné i Důkladné poznánl
i_eiichokolí a vůbec celého prostřeoi,
věnuie tudiž také pozornost veškeré
době, mimo ilnéi spolupracovníkům

a zvláště protivníkům Husovým, iimž
namnoze náleži ieho sympatie a pro
něž tubíž sbírá doklaby zvláště závažné.

Kbe otiskuie Sedlák spisy Husovy
nebo takové, iež Husovi lze přičisti,
znamená práce teho veliké plus a za
sluhuie plného i opravdového uznáni.

Studiemi o činnosti Husově, pře
devším literární, vykonal Sedlák práci
ohromnou, za níž mu uznání odbor
ných pracovníků náleží měrou vrcho—
vatou a ieiiž výsledky namnoze pobrží
cenu trvalou, třebas i zde ie někby
možno býti mínění obchylného. -—

A také tam, kde vyblzeii k polemice —
věcná polemika iistě iest kažbému váž
nému pracovníku vítána —přispívali za
ilsté k vytasněni sporných bodů,čehož si
právě u Husa všichni musíme přáti.

Dr. ]os. Kratochvíl píše v 1. č.
»Studentské Hlídky: o estetice novo
ldeallsmu: »Obievuie se tedy nová ii
losoiie v hodnotách poetických a umě
leckých. Novoldealistlcké intuice o sou
vislosti života duchoveho s životem
hmotným, o možnosti proniknoutl v
nadsmyslno,o mravních hobnotách ži
vota, spočívá na pobkiadě vědeckém,
vyhovuie odvěké touze lidstva po po
znání toho, co za zievy se skrývá. Vyšší
snahy vědecké přinesly nový, nesmírný
popub ke spekulaci metafyslcké, re
spektive íilosoílcké. Proti kasárnické
mu velkoměsta uplatnila se touha po
osamoceni, po venkově. Vitalismus při
rodní překonal mechanismus, synthesa.
analysu. bezvěří potlačeno vroucí ví
rou, inbifieremísmus překonán obro
zenlm náboženským.

V učení Kristově ukázal novolbeali
smus nové stránky, myšlénky bož
ského Mtstra Spoieny smělou synthe—
sou s výsledky modernich věd, nové
perspektivy otevřeny duchům lačnícim
po Kráse a Pravdě.
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A iest věru zaiímavo, že v životě
velikých duchů: básníků, umělců, fi
losofů i vědců, když přebčasnou smrtí
nebyl přerušen vnitřní vývoi, pozoru
ieme vždy tři veliké intuice života.
iaké pozoruieme i ve vývoiinové filo
sofie. Prvý z motivů iest hledaiíci a
pochybovací vášeň, bolest života, ráz
tragický. Motiv druhý záležív širokém
zkoumáni příroby, v bázni života. Ve
třetí intuici prvky životní se slučuií,
očistuii, prohlubuii, probouzí se touha
synthetická, náboženské poietí života.
Smysl života i smrti se pronikají a
spoiuii tak úzce ve vědomí, že rozlou—
čení není iiž možné. Neičistší, nei
hlubší a neilidštěiší poesie musi opě
vovati vítězství života nad smrti a
smrti v životě. Věčnost pronikne smysl
života, minulost překoná buboucnosh

Básničky pro děti.
Cinky blinky kudrlinky _
K čertu iděte mi s tím už!
]enom ta iest pravá báseň,
kterou může číst i muž! .K.

0 slovenské pisni mariánské
přednášel 28. prosince 1914 ve velké
dvoraně Měšťanské Besedy v žl'raze
9m alois fKoIísek.xPražský náiemnikc
(7. l. 1915) otom píše: >Ve prospěch
milodarů voiínům v poli uspořádal
»Lourdský spolek: zaiimavý koncert,
|ehož iádrem byl výklab »Marianské
písně lidovéc. Vynikaiící slovenský pra
covník, hluboký esthet a znamenitý
řečník prot. Alois Kolísek, kons. raba
z Hodonína, uial se tohoto úkolu slo
vemi zpěvem tak zdatné, že uchvátil
obecenstvo strhuiícím způsobem. ]eho
výklad byl neien vystižný, ale opáiel
štavnatým obsahem i formou, že ubržel
aubitorium do konce v napietí. Počal
od písně chrámové, přešel ku světské,
taneční a skončil voienskou. Dovodil

na typických příkladech a rázovitých
versích, iak úcta k Panně Marii ve
všech odvětvích byla vkořeněnavlidu
(slovenském a moravském), který pro
typický svéráz i nad náš bovedl vydr
žeti. Prof. Koliska jako excellentniho
řečníka známe, tentokráte poznali isme
v něm i oduševnělého, citového pěvce
slovenských písní-. ——

Mesiáš. Vánoční oratorium pro soli,
smíšený sbor a varhany. Slova napsal
P. František Žák T. ]. Hudbu složil
josef Cyril!chhra. (Poprvé provedeno
v děanském chrámu Páně v Mladé
Boleslavi 27. prosince 1914.)

Opravdovým svátkem hudebnim byl
beze sporu nedělní duchovní koncert
chrámového sboru mladoboleslavské—
ho, pořábaný ve prospěch místních ra
něných voiinů. Na programu koncertu
byla rukopisná novinka dirigenta to
hoto sboru, ředltele 105. C. Sychry
dvoudílné vánoční oratorium »Mesiášc.
— K velkopáteční kantátě zNa Gol
gotěc, »Cyrillemc r. 1912 vydane & o
rok mladší kantátě »Velkopátečni me
ditacec přibývá »Mesiášemc dilo treti
105. C. Sychra, ieden z neiplodnéišich
a neilepších českých skladatelů církev
ních. cizinou dávno a dávno obdivovaný,
iest u nás v Čechách bosub nedoce
něn. Bývá iiž tak, že v domovině těžko
iest se státi prorokem. Dnes tiché.
klidné práce, by! byla sebe lepši, ne
ni-li podepřena důkladnou reklamou,
stíži kdo si povšimne a tak take
iest i s mistrem Sychrou.:

Tak píše v »Čechuc soubce iistě
povolaný K. Douša. (Sychra narodil
se 12. března 1859 v Ústí nad Orlicí.)
Libretto »Mesiášec uveřeiňuie autor
v listě >Ve službách Královnyc. Ač
prozrazuie dilettanta, přece vyhovuie.
_Zvláštěukolébavka ie pěkná.

Tiskem Václava Horáka v Prostěiově. ——Za redakci odpovídá Vilém Vysloužil.
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POZVÁNÍ K PŘEDPLACENÍ.
ARCHA v cházit. one kažbého mě

síce. Přebpl at se na rok 6 K, na půl
roku 3 K, íebnotlivá čísla 60 hal.

sruoenň přihromabnémobblránl
(aspoň 10 ex.) přebpláteií na rok 4 K.

Aoresa: Revue Aralia, Prostěigv.—Platí se složenkaml Nového ivota
neb Archy (číslo konta W.942).

Předplatné a insertné splatno a ža
lovaíelno v Prostělově.

Platíce šekem. račte laskavě ku
Svému l_ménu poznačll, zač platíte:
AIII (Archa ročník III.)

CM (obraz )sv.Cyrila a Methods ,)0 (Osu
Ettclt.u (Eucharistie) Atd.

Připište též číslo, které ie na obalu!

LISTARNA.
Pro nával látky bylo nám některé

ze zaslaných prací odložil do čísla

Pletího. — Prosíme zvláště 0 příspěvkyděiinám katol. moderny. — Prosíme
snatně o laskavé vyrovnání předplat
ného !

Kopnavé PÍSMAČESKÉHOdOŠly
nás návrhy šk. r. Horáka a P. Holého.
Až bude návrhů více. sestavíme mo
saiku.

OTČE ZHŘEŠll. ]SEM!
Spovédm' lístky. illustrované mistrem
]. Kčhlerem boporučuieme duchovním

lprávcům k holnému rozlířeni.1000en. » 500.ex K 3—; 200 ex.
K'160.5V dala ARCHA v Prostěiově

EUCHA lSTlE lac. Verda uera 00
šia vřelého oceněni. (Viz úsu ek Otok.
Březiny v tomto čísle !) Váz. ex. K 2'60.

ležovou CESTU 00 H. Bílka

ůřikládáme k tomuto číslu Archy,pro
sice o laskavvýdoplatekůpZpíveitePánu20 h, Křížov cesta 20h. uhmem40 h.
(Při větších obiednavkách sleva.)

PUBLIKACE.
V. KOTRBA, PRAHA.

Domácí“ lékárnička venkovana 70 h.
——Památník lásky Boží v neisv. Svá—

tosti aSrdc: Páně Z Dra Ol. Procházgypřel. Bohumil K sely'. i K. — Ch.
Bernard: Lvi kuže. i K. — Novus

ConfessariusČ]goRngHlottus K 1 —
F. TČ,0Pl

Oseni: 57: .Goeihe: Zmého ži
vota. 70 h

]. OTTO. PRAHA.

Elisěe Reclus: Děiin"J potoka. Ottovana čna knihovna Re igule Dr. Zdeněk
To olka. Svazek 2 _ Fram Petr: Do
světa širého. Pro mláoež —-]an Ro
kyta: ]adranské doimy. Básně. 2 K.
— Emerich Malxner: O válečných epi
demlích. K 320. — Tefíí: Dym bez
ohně. K 2' ——

A. REINWART, PRAHA.
Katalog knih z oboru hos ohař—ství,

vectvi Áatd.AZ arma.Eí EK.
Museíní pathologic odslLéhož

]. PELCl...PRAHA (Mikulášskáabl
Antonín Dvořák. Krltická studie od Dra.

los. Bartoše. K agoF. ]. KUBEŠ. T EBÍČ.
]indřích Haša: Moderni písmoozdobne

a reforma 2psani. velmi doporučuieme.Cena Kl

VVCHO'vATElSKÉ usw doporu
čuiemeholné ozornostl. (VlivMMORAVS V VENKDch
Kuneš Sonntag: Monavské cukrovary
a řepahtví. Cena neudána.

zahrabnictví.

Různé hlasy: »Redakci »Archyc v Prostějově: Zašlete mi ještě
jednu »Eucharist i is od Verdaguera-Bousky.Takova rozjímúnlísou
zlatými orlími křídly ro znavenou duši kněžskoul Měla b býti na
kiekatku každého im el V nejvetší uctivosti oddaný Fr. ala, farář
ve Vrchoslavioích. ——-(Výtisk v původní vazbě stoji jen K 200).
Račte mi lístků polní pošty a verši poslat 160. Objednavam podruhé,
nebot se všeobecně zalíblly. V. Strmiska, farář v Provodovč. (100
lístků za 160). Dp Bart. Kutsl z Raškova píše: .Za bílou anděl
skou knih u (Euoharistii) diky!. _- Na revui »Archac předplaci
se ročně 6 K, studenti 4K. — Kahlerův obraz sv. Cyrilla a Metoděje
10 K. — »Počli mi ještě jednu Eucharistii Verdaguerovu. Je to
skvostné l Dr.AloisKolisek..-»Zpíve)te Panu—.i exit) h,100 ex. lOK.
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RODNÉ ZEMI.

Má robná země, ráji nab vše skvoucí,
kbýž na tě zřím, chví hrud se, vlhne zor;
týs klenotem, jejž Tvůrce všemohoucí
jak velký smarago ovil věncem hor,
bý prstenem tím na vžbv přetajemně
tě nebi zasnoubil, má rooná země!

6 Bůh tě chraň! Mý objali tě buchem,
co jest nám zášt, co nepříznivý svět,
co hrozbý meč s pout ustavičných ruchem,
co smečký křivb a zlob a hrůz a běo?
Mý tvými jsme, a vrazi-li nás zmohou,
pak na své štítý pabnem u tvých nohou.

To víme však, že v zběsilém nás honu
v čas výstříoá zas jarých vnuků sbor,
jak onoý bohatýrý Marathonu;
že na mohutných štítech českých hor
Svět zlatým písmem naše heslo vznítí:
»KDO PRO VLAST mou, BUDOU vECNE Žín !“
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KATOLICKÁ MODERNA.

Příspěvky k literární historii.

i. »ČESKÁ MODERNA: A »KATOLICKÁ MODERNA.

KUPINA SVETSKVCH »POKROKOVÝCH< I.l
terátů pob názvem »České Moberny< sbružila
se kol »Rozhlebůc ]os. Pelcla, které vycházely
v Chrubimi. Manifestem Dne 1. září 1895 při
iala skupina iméno »Mooernyc, ale za půl roku
se rozpačla. Vznikala oo r. 1891 v moravských
listech: V Roháčkově »Nivěc a v Dlouhého

»Vesněc (příloha »Literárních Listůc). U těchto počaly se tisknout
exotické básně a kritiky, které nereíerovaly, nýbrž »analysovalyc
bila, honosily se brillantním nebo apartním slohem a cizími slovy,
bly'skaly se velkou »eruoicíc a povznešeností, která z obrů bělala
trpaslíky a z průměrných libí velikány. (Tak na př. F. x. Šalba
napsal o překlabateli z angličiny ]. Váňovi větu, kterou isem si
iako curiosum zapamatoval: DPan Váňa ie causeur. A jaký!

" Kažbá věta náraz oceli. ]iskří. Svítí. Pálíc) Kritika byla sama
sobě účelem, byla uměleckým bílem pro sebe, kochala se ve své
mnohomluvnosti více než v bíle samém. Básníci i kritikové mo
berny hlásí se k impressionismu a importuií své lásky i své pohrby
z Pařížezverlain, Mallarměe, Banbelaire, Rops ato., libé begenero
uani a preratinovaní, nemocní exstatiknvé a satanikové isou bohy
našich Karáska, Procházku, Kaminků, Neumannů, Hlaváčků,
Houbků, Theerů, Sovů, Auřebníčků, Kvapilů, Boreckých, Šleiharů,
Mrštíků, Svoboou, Hlaoíků, Kreičích, Vobáků, Dyku. MACHAR
a BŘEZINA, kteří také prošli tím prostřebim mlhovin, proletěli
iimi jako pevná tělesa: Machar spabl k zemi a stal se příliš
reálním voiákem bezvěří, a Březina vznesl se nao sluneční systém
bo kosmického étheru.

V této literární revoluci nepokoinych živlů mísily se prazvláštní
prvky v iakýsi moberní romantismus: lmpressionismus a Zolův
nahý naturalismus, exaltace a bekabence, hyperkultura a primi
tivismus, inbivibualismus a psychologismus, symbolismus a mysti—
cismus ato., vlivy Goncourtů, Huysmanse, Roba, Strinbberga,
Hennequina a i. Těžko tu stanoviti ieonotny směr nebo program,
hlavní tenoencí byla novost, zvláštnost, APARTNOST. Ani ve
směru ibeovém nebylo tu ieonoty, veole sataniků vystupovali tu
nabšení občivovatelé katolicismu, novokatolíci, ieiichž ibeálem
byl střebověk a kláštery.

91



Byla to boba zhnusení klassicismem a ioealismem, zmrzelo se
stálé verbalistní horování Vrchlického, zmrzely se vlastenecké,
rozumně vybroušené verše Svat. Čecha, jen exotický, aristo
kraticky opobál stoiící Zeyer měl mezi mlabými sympatie, v Ma
charovi ovšem neivětšího nenávistníka. ]e pravoa, moberní hnutí
bylo z velké části epigonské; byl to právě Vrchlický, který tento
moberní kvas přenesl k nám svými překlaby z mlaoé Francie,
2 Walta Whitmana a i., Vrchlický napověoěl všechny revolty a
blasphemie Macharů a Neumannů (kult Satana z Caroucciho),ale
přece byl proskribován, mlabou kritikou »trhánc, oěti požírali
svého robiče. A konečně ve své bravosti pozřely se mezi sebou.
Některým kritikům počalo se požírání a ubíiení starců nechutit
a oosoubili je v »Rozhlebech:,žábaiíce humánní zacházení. (Tře
bický: Pollice verso). A to bylo příčinou rozpačnutí České Mo
berny, půl roku po ieiím vzniku.

A »Česká Mobernac rozstoupila s na několik proubů veble
sebe tekoucích: Machar zůstal při » asec a »Naší Doběc (v níž
20. října 1894 uveřeinil památný článek o Hálkovi, který iei roz
kmotřil s Vrchlickým, Krásnohorskou, Vlčkem, Zákreisem, Schulzem
ato), Karáskova skupina hypermoberních zůstala v Procházkové
'Moberní Revuic, Neumann si založil »Nový Kult-, Hlabík se
přestěhoval oo »Lumírac, Mrštík založil »Mor. slezskou Revuic,

alba rebiguie »Volné Směryc, (pozběii »Novinuc a Českou
»Kulturm ato)

Roku 1895 počala se uplatňovat »KATOLICKÁ MODERNAa
(Almanah: Poo ieoním praporem, počátkem r. 1896 »Nový Život-.)

]ak povstala tato skupina?
Několik mlabých kněží poslební bobou pilně všímalo si lite

rárního ruchu, čtlo kritiky Šalbovy, Kreičího, Karáskovy, hlebalo

mobeění výraz pro katolický světový názor: Neistarší XAVERDVO ÁK, profesor vyšší bívčí školy v Praze, psal v buchu ibea
listního verbalismu Vrchlického s niterněišim, mystickýmzabarvením.
psal o náměteclt náboženských, katolických. Benebiktin SIGM.
BOUŠKA, rovněž žák a přítel Vrchlického, na pokyn mistrův
počal překlábat telibry provencalské (Mistrall, Aubanella, Rou
manille, katolické katalance, zvl. ]acinta Verbaguera. Nový svěží
vzbuch proubil otevřenými okny bo katolického světa českého,
katolický romantismus, který měl signum aristokratické světovosti.
Rovněž beblivě sleboval moberní literaturu českou bohoslovec
KAREL DOSTAL LUTINOV, s nímž Vrchlický seznámil Boušku,
tak že se vyvinuly čilé styky, a součinnosti moravského kaplana
Fr. Skalíka, také epigona Vrchlického, počala se kol vyšehrao
ského kanovníka Kuloy, ia o'to mecenáše (na vybání Almanachu
věnoval 1000 zl.) kupit bruž a )Katollcké Mobernyc.

Obkub toto iméno?
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R. 1895 F. V. Kreičí v něiaké kritice v »Rozhlebechc per tran
ennam, snao poněkuo ironicky, nazval tak katolickou skupinu
terátů, a Lutinov akceptoval toto iméno ve významném článku

»Literární Hlibcec Dra Pavla Výchobila.
Lutinov nebvl nikoý bezvýhraoným stoupencem o kaoentní

ioberní poesie. ]eho ioeálem býla katolická POESlE N RODNÍ,
čemž svěočí zvláště ieho první sbirka »Sebmikrásv: (l895).

iž na gymnasiu (v semináři kroměřížském) stuboval poesii libovou
3artoše, Erbena, Sušila) a po této stránce býl bližší Havlíčkovi
Neruoovi, než Vrchlickému, kterého kritisoval často v 'Hlíoce

terárnic, výtýkaie neoostatek českosti, protikatolické výpabv a
ilešný kult antiký. Lutín v prožíval v sobě filosofickou krisi
toberního člověka iako » eská Mobernas ale proti mýsli bvlo
iu napočobení výžilé Francie, chorobných zievů pařížského
'arnassu. Viběl už tehbý, že bekaoence bube mít jen krátké
vám a prchavý význam, že nemůže se nikbý stát živným chlebem
ároba (a o ten mu neivíce běželo, nebot poiímal literaturu ien
iko buševni stravu nároba, který chtěl mít zbravý a silný). Ce
ěmu »mooernimut hnutí, které se výpínalo s velkou arrogancí,
řipisoval ien význam epigonů, kteří ze zlata, nashromážoěného
o geniů, razí ien Drobné, zbobné penízký, a po nichž nezůstane
literatuře než několik ziemnělých postřehů a frází pro buboucl

iislrý velké linie.
'l'ýto mýšlenký Lutinov (tehOý kaplan Wiesenberský) uložil
Delší stubii v Hlíbce Literární: CO ]EST POESIE ? (1895) a

akončil článek větou: 'Mýslim, že tím jsem formuloval literární
rebo »Katolické Mobernýc.
Tak bylo iméno přiiato a zůstalo, i kbýž pozběii program této

kupiný rozšířil se i na otázky církevní, reformní, socialni a
olitické.
Zmíněná stubie vzbubila značnou pozornost. Dr. Roháček ií

ak otiskl polovici v brněnské 'Nivěz a pozval Lutinova za spolu—
racovnika. Lutinov otiskl tehbý v »Nivěc epickou bá eři, ale
abále tiskl své věci téměř výhrabně v »NOVEM ŽIVOT c.který
ýšel poprvé v Praze počátkem r. 1896s obálkou, kterou nakreslil
. Bouška.
X. Dvořák neměl kbý, aby se novému listu věnoval, a mlabí

orlivci Vil. Bitnar a ]ul. Koráb byly příliš nezkušení a bez theo
lgické erubice, než aby byly mohli říbit bezpečně list, který
atolicismu měl razit nové cesty a byl proto oo přátel i nepřátel
elmi žárlivé pozorován. _
Tak se stalo, že iiž 3. číslo Nového Zivota vyšlo v působišti

C.D. Lutinova, v Novém Jičíně na Moravě. Korektura byla sice
lrašná, nebot v tiskárně nebýlo českého sazeče, ale Lutinov oo
': boby po 12 roků pevnou rukou říoil obsah i finance pooniku
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a sDružoval v něm všechny literáty a umělce, kteří projevili něiaký
sklon ku katolické iDei.

Bouška přiveDl Zeyera a ]eneweina, Vaněk Bílka. Velmi slilbně
v 1. ročníku vystoupil Fr. Holeček. „

Dvořák a Bouška přáli si, aby Nový Zivot zabýval se pouze
literaturou a uměním, aby si počínal vůči přestřelkám »České
MoDernyc irenicky, a těžce nesli úvoDník Lutinovův v l. čísle
Nového Života, v němž se obracel steině energicky proti »bulDockéc
trhavosti mlaDých iako proti nesnášenlivé bohorovnosti starých.

Ale Lutinov, nepřítel nemístné courtoisie a přehnaného l'art pour
l'artismu, chtěl směr upřímný a otevřený na všechny strany,
chtěl aby literatura rostla ze života a pro život, neznal kompro
misů v otázkách zásaDních, kDe běželo o hluboké rozDíly v ná
zorech světových, a veDl svým směrem Nový Zivot a celé Další
hnutí Katolické MoDerny,až iako faráři prostěiovskému po různých
persekucich vysmekly se mu otěže z rukou, Nový ivot r. 1907
zastaven, načež některé excentrické živly ieště zráDnou působností
kálely štít katol. MoDerny,_až (v Loskotově »Nezmaruc) zanikly.
Literární DěDictví»Nového Zivotac převzala Bitnarova (Pacovského,
Hrachovského) pražská revue »MeDitacec (Obrození).

Po ieiím zániku navázal Lutinov na Nový Zivot naši »Archuc.
ů

Zběžně přelétl isem vývoi »moDernyc a buDu iei postupně
Dalšími kapitolami Doplňovati. Byl bych ráD, kDyby ostatní členové
Družiny se ozvali. Fr. Holeček szělal se na Dokonalého literár
ního historika (o PravDovi), ale oDmlčel se. S. Bouška by mohl
napsat zaiimavé články, ale roztrpčen nepřízní osuDu stal se
černohlíDem a mimosou. ]. Š. Baar slíbil, že napíše některé
vzpomínky z naší hrDinské epopeie. Několik cenných stuDií iiž
napsal Vilém Bitnar to Xav. Dvořákovi v posleDním Našem Do
mově, o barvách v poesii Lutinova rozepsal v Novém Věku, ale
neDokončill. Pilné a pečlivě isou práce prof. Helebranta ; kéž by
pracoval soustavně a vyčerpal látku! \) »Novém Obzoruc (r. 1914.

str. 76)čiveřeinil ]AR. HUGO velmi věcnou a pěknou stuDii »Ovzniku eské MoDernyc. Tento intelligentní a kliDný pracovník
byl by zvláště povolaným ku třiDění materiálu! StuDie M. Kavá
nové »Naši básníci: (Bouška, Dvořák. Dostál, Bitnari má více
ráz esthetický a popularisační než historický. Doufám. že rubrika
»Katolická MoDerna<<buDe se těšit přízni spolupracovniku i čtenářů.
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PAUL CLAUDEL.

PŘELOŽIL F. ODVALIL.

KŘÍŽOVÁ CESTA.

lmprimatur. Paříž 10. září 1913. G. Lefebvre,

vic. gen. Librairie de l'art catholique, Paris
Place Saint-Sulpice 6.

PRVNÍ ZASTAVENÍ.

SKONČENO. SOUDlLl ]SME BOHA, K SMRTI ODSOUDILI.
Nám překáží, tož nechceme iiž Krista ani chvíli.
Nemáme krále kromě císaře, ni zákona, než krev a zlato.
]ei třebas ukřižui, ien nás ho zbavl At výveoou ho hneo!

Tolle! Tolle! Tím hůř! Tož obětován bud, nám Barabáš ó'ánza to.
A Pilát na místě, iež Gabbatha zvou, seo.
'Nic nepravíš?c bí Pilát. ]ežíš neobpoví slova.
»Nenalezám viný na člověku tom, však co víc!< řeč bále Pilátova.
»At zemře, kóýž tak chcete. Dávám iei vám. Hle, člověk tenlc
Tu jest, na hlavě z trní koruna a v purpur přioběn.
Naposlebv ieště zrak, slz a krve pln, k nám zaletí.
Co v mužeme? Nelze běl ho taby bržeti.
]ak ióům pohoršením byl, tak pro nás hloupostí ie.
Ostatně bán iiž ortel, nic nechvbí, žibovský, řecký, latinský.
A vibět řvoucí lib a soubce, ienž si ruce mýie.

DRUHÉ ZASTAVENÍ.

Navraceií šat mu a kříž přinesen.
»Zbráv bull, kříži: —- Pán bí ———*bávno's vytoužen!
Okamžik slavnostní. Tý, křestane, viz a chvěi se iiž!
To poprvé na sebe Kristus bere věčný kříž.

ones naplněný strome z ráie zahraoý!
Hleb, hříšníku, k čemu hřích tvůi zaváoí. _
]íž není zločinu bez Boha nao ním, ni kříž, koe není Kristus vbit!
]e iistě velký libstva bol — však není tu co bít, _
neb nahoře ie nýní Bůh, ienž nepřišel vysvětlovat, ale naplnit.
]ežíš kříž svůi bere, iak mý přiiímání.
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»Mu Dřevo za chléb báváme,c bí ]eremiáš v lkáníf')
iaká kříže bělka, ohromnost a obtíž veliká!

]ak tvrby ie a brsny, těžký planou váhou hříšníka!
]ak baleko, krok za krokem, iei nésti a na něm umřít tam!
A ty iei, Pane Kriste, nésti chceš tak sám?

Mne trpělivym učiň na cestě kříže, ieiž mně isi určil zas.
Neb třeba bříve nestl kříž, než kříž povznese nás.

TŘETÍ ZASTAVENÍ.

Na pochob! Ke Kalvarií obět vykročí i katů řaoa.
Bůh za šíi smykán kolísá a k zemi pabá.

Co říkáš, Pane, prvému tomu klopytnutí ?
Co myslíš o něm teč, sám zkusiv ho? V zamžiknutí,
kby klesne se a břímě špatně naložené k pábu nutí!
]akou nacházíš tu zem, iiž stvořilo tvych rukou hnutí?

ne že by ien cesta bobrá byla neschobná,
i cesta zla ie zálubná a překotná!
Zbe není iiž ien zpříma iít, zbe s kažoym kamenem se třeba

seznámití,

gkbyž í pevny buch, přec noha sklouzne a se sřítí.Pane, pro tvá svatá kolena, ta obě kolena, iež selhala ti
v raz,

pro náhlé srbce překypění, pro páč, iímž začal cesty sráz,
pro léčku bobře hozenou, se zemí seznámení,
nás uchraň hříchu prvního, v něiž pabnem překvapeni.

') ]erem. ll. 19- Mittamus lignum in panem eíus ——dá se obstojně přelo
žít v onen smysl, ieiž autor si akkomoouie. Smysl bible ie ovšem iíny.

Pozn. překlabatele.

96



ČTVRTE ZASTAVENL

O matky, jež bítě první a jeóiné mříti jste zřely,
na poslební noc vzpomeňte, k vám ubohé kby zaúpěly,
na vobu, let) a lékařstva, marně shlebávaná,
na smrt, kterak se plížila, marně zapíraná.
]eště přezout botičky, převléct by je chtěla ——
]iž kbos jbe jí vyrvat je, hobit v zem, jež zela.
S Bohem, bobré oětátko, s Bohem, tělo z mého těla!

Čtvrtá štace Marií jest, jí vše to se stává.
ljlle, na nároží Chuboby Poklao očekává.
Usta vyschlá, oči již nemají slz k pláči.
Nebí nic, jen hlebí tam, ookub Kristus kráčí.
Přijímá ho. Přijímá ještě jeonou. Výkřik však
přísně v srbci potlačen silném, přesném tak,
neóí ani slovíčka, v Krista patří zrak.
Matka v Syna, Církev zří v Spasitele líci.
Mu buše letí vstříc jak křik, jejž bal vojín zmíraiící.
Stojí přímo přeb Bohem, buši číst mu oává,
v srbci nic, co brání se, nic co obvolává,
ni žilka v srbcí zbobeném, jež nepřijímá, nesouhlasí.
]ak ten Bůh sám, jenž je zbe, přítomnou se hlásí.
Přijímá a patří naň, Syna v lůně počatého.
Nebí ani slova, zříc Svatých na svatého.

PÁTÉ ZASTAVENL

lot okamžik, kbe nelze bál, v přeb není možno již.
Zbe právě pro nás onen spoj, kbe my též pob tvůj kříž

jsme přiguštěni sklonit se, třebas z přinucení.Takový man 2 Cyrény na kousek připřažený.
On pevně ruku přiloží, za ]ežíšem jbe milo,
by nebyl nic obroušen kříž a nic ho neubylo.

ŠESTÉ ZASTAVENl

Žáci vesměs uprchli, Petr zapřel v rozčílení.
ena v klubko potupy, kbe o smrt nouze není.

se vrhá, Pána nalezne, tvář jeho bere v blaně.

Nás zhrbat světa ohleoy uč, Veroniko, obhoblaně.
Neb komu ne jen obrazem, však pravbou Pán je celý,
ten ostatním hneb zbá se být protiva pobezřelý.
Směr žití jeho na příky, úmysly jeho cizí.
Cos v sobě má, co uniká, co vžoy jim v bálce mizí.
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Muž, ienž se mohli růženec a k zpověoi joe smělý,
ieiž v pátek postit se, na mši s ženami zřeli,
to orážoí přece v smích a žert, k úštěpku pobíone.
Ten at si pozor na vše bá, po něm se kažbý ohlíone.
At pozor oá na kažbý krok, neb znamením ie všem.
]ef křestan, třebas nehooným, však pravým Krista obrazem.
A tvář, iiž světu ukáže, ie oblesk triviální
té tváře Boží v sroci kóes, zhaněné, triumfální.
At ieště iebnou zřít v ni Dá nám zbožná Veronika,
na plátně, v něž ii přiiala, v tu tvář svatého Viatika,
v ten závoi, v který ukryla, v ten uctivý šat lněný,
tvář hroznů Sběrače, v ben jeho spojení,
bv obraz ieho ulpěl tam, navžbý nezměněný,
z ieho krve, slz a slin našich vytvořený.

SEDMÉ ZASTAVENÍ.

To není kámen pob nohou, ni oprátka, iež stáhla
se příliš upiatá ——to buše pabla znáhla.

hříchu samovolný! Tvé prostřeoí nás obestírá!
Kbýž miluiící nemá pól a pevnosti své víra,
poněvabž cesta zblouhavá a cíl tak baleký je,
že člověk ie tak samoten a po útěše nýie.

bělko času! Zhnusení, iež tajně roste v hloubi
nao neúprosným zákonem, nao soubruhem, s nímž kříž nás

snoubH
Proto se ruce rozestrou, iak u toho, ienž plove stěží.
Zbe nepaoá se na kolena iiž, zbe na tváři se leží.
Tělo pabá, pravba; však i Duch tentokrát býl svolný.

Nás ochraň páou bruhého, ienž z nubv bobrovolný.

OSMÉ ZASTAVENÍ.

Dřív než ]ežíš bospěie hory na úpatí,
s pozbviženým prstem se k libu poobrátí;
pár chubých žen tu v slzách kráčí, s běcký na loktech.
Tu nezříme iíž Krista ien, tu slyšíme též přítomného vzbech.
To není člověk pouhý však, ienž zobrazen prst vznáší.
To trpěl ——ne na obrázku ien ——sám Bůh pro spásu naši.
Tož všemohoucí Bůh ten člověk býl, tof iistá pravoa ie!
Býl vskutku ben, kbý vše to trpěl pro nás stráoaie!
Co hrozilo nám, že za takovou isme cenu zachování?
]e libí spása ta tak strašně prostá věc, že k vykonání
Syn Boží z lůna Otcova trhá se a bolů spěie?
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Koyž rái opustil, což to iiného než peklo zlé ie? _
Co s ořevem suchým stane se, koyž s čerstvým tak se běle?

DEVÁTÉ ZASTAVENÍ

]eště ieonou upao jsem, tentokrát naposleo.
A tak ráo bych se vzpřímil zas, však neioe to tak hneo.
Neb tiskli mne iak zralý ploo, a člověk, iehož nesu, ten tak tíží.
Chybil isem, a ten, ienž mrtev se mnou, člověk, tolik tíží!
Tož zemřeme, neb lehčí iest než stát, tak zůstat ležet zbitý,
a tíž ie žít než umírat, a na kříži než pob ním býti.

Přeo třetím hříchem uchraň nás, v němž zoufalství ie skrýš!
Nic není ztraceno, kbe nevypita ieště smrti číš!
A s ořevem tímto konec ie, však železo tu zbývá!
Po třetí paol Pán, však vrchol koe Kalvarie kývá.

DESÁTÉ ZASTAvENí

Hle, mlat, kbe nebes pšenice buoe vytlučena.
Obnažen Otec. V stánku iest clona roztržena.
Na Boha se ruka vztáhla, Tělo z Těla chví se,
vesmír v hloubi, v záklaóech hrůzou leteli se!
Koyž tuniku iiž vzali mu, šat vzali nesešitý,
na neičistšího ]ežíše se obvažuiem zřítí.
Nenechali, Pane, nic, všecinko ti vzali,
iako Ones ——šat přilíplý, který tělo halí -—
s mnicha kápi lrhaií, závoi s mnišky bleoé.
Vzali vše, nic nezbylo, čím bys zakryl sebe.
Není žáoné ochrany, iako červík holý
vybán v pospas libem všem, obnažený v poli.
Tak, lu teby ]ežíš váš! K smíchu! Plný skvrn a ran,
na alienisty*) a policii obkázán. _
Tauri pingues obseoerunt me, l_ibera me, Domine, be ore cams.
On není Kristem. Není Synem Clověka. A Bohem není též.
A Otce nemá v nebesích a ieho zvěst ie lež.
Tot blázen! Pobvobnlk! At mluví! At mlčí zas!
Pacholek Annášův ho biie, Renan líbá v ráz.
Vše vzali. Ale zůstává ta šarlatová krev.
Vše vzali. Ale zůstává ta rána rozpuklá!
Bůh ukryl se. Však zůstává muže bolů ziev.
Bůh ukryl se. Však zůstává můj bratr, který lká.

Pro ponížení tvé, pro pohanění, Pane,

') t. i. kteří se zabývaií znehodnocenými: psychiatři, kurátoři.
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na přemoženě pohlébni, na slabé, pošlapané!
Pro hrůzu toho posleoního šatu strhaného
pomni taby kažbého tvora mučeného!
Dětí třikrát řezaných, lékaři iež povzbuzuií,
zraněného ubožce, iehož převazuii,
pokořených manželů, syna, ienž má v očích matky schnouti,
i té strašné lásky, již ze sroce třeba vytrhnouti!

]EDENÁCTÉ ZASTAVENÍ.

Hle, že Bůh již není u nás, na zemi se svíií.
]ako smečka na jelena vrhli se mu v šíii.
A tys přec byl tu, Pane náš, u nás byl isi ooma! —
Seoli na té, srbce ti zmáčkli kolenoma.
Ta ruka, iížto kroutí kat, tof pravice ie Všemocného.
Nohy spialí Beránku, spoutalí Všuoy Přítomného.
Hlinkou na kříž značilí ieho výšku, rozpietí.
Hřebů-li chce zkusit, buoe pak ieho obraz viběti.
Synu Věčný, meze tvá se Nekonečnost zvala.
Po iakém zbe místečku touha tvá se vzňala!
Eliáš, ienž nab mrtvým prostřevl se tot on.
Hle trůn otce Daviba, slavný Salomon.
Lůžko naší lásky, hle, mocné, tvroé znáš!
Těžko asi vpravit se Bohu v rozměr náš.
Zatáhli. Zapraskaií, zaúpěií, zpola vymknuté,
úby běsně rozčtvrceny, iak šroub napnuté.
Došlo na řeč prorokovu, iehož volat slyšíme:
»Zbooli ruce, nohy, sečtli všecky kosti měs
]si zaiat, Pane, nikuby nelze uniknouti.
Nohy, ruce přikuty, se s kříže nesmíš hnouti. -—
]á s heretiky, bluoaři iiž nehlebám nic v nebe šeru
Mně bosti Bůh můi, visící na těch hřebů čtveru.

DVANÁCTÉ ZASTAVENÍ.

Trpěl vžby, tot pravba iest. Nyní zmírá však.
S kažbým Boha obbechem kříž se pohnul tak.
Zbe iiž všecko. Nezbývá, než listiny ien znění;
2 bvoií přirozenosti nestihlého siebnocení,
z těla, buše pramene, z hypostase taie
oovobit, iak možná v něm muka taková ie.
]e zcela sám, iak Abam kbyž samoten byl v ráii.
Rty si po tři hobiny na víně pochutnaií.

nezoolné člověku Boha nepoznání!
Host náš slábne, pomalu hlava se mu sklání

100



]iž ni Matky nevioí, Otce blízko není.
Ochutnává kalich, smrt, v zvolném omámení.
]eště není octa bost s vooou smíšeného,
že vzhopiv se na kříži, voláš »Zíznímc s něho?

ízníš Pane? ]sem to já, jemuž oíš ta slova ?
]e ti třeba ieště mne a mých hříchů znova?
K Dokonánu ieště mne řeč zve ]ežíšova?

TŘINÁCTÉ ZASTAVENÍ.

Passio se končí zbe, compassí se stala.
Krista není na kříži, Matka si iei vzala:
iako vzala slíbení, bere bokonání.
Dotrpěv přeb zraký všech, v lůno matky se zas schrání.
Církev navžbý v náruč svou Miláčka žoá břímě.
]enž iest tvůrcem člověka, z Boha, z matky símě,
vše to v ieiím plášti ted u ní navžov oříme.
Vzala, vioí, botýká, prosí, pláče, občivuie!
Rubášem i mastí mu, pohřbem, mýrhou sluie,
knězem jest i oltářem, nábobou, coenaklem.
Kříž iiž končí, výměniv zbe se s tabernaklem.

ČTRNÁCTÉ ZASTAVENÍ.

Hrob, v něiž Kristus položen po svém utrpení,
na kvap rozpečetěný, by tam probooený
přespal noc, než zvebne se k Otci přetaiemně:
tof neien ten nový hrob, tof mé tělo temné,
tot ie člověk, útvor tvůi, hluboký iak země!
Ted, kbý srbce bokořán, ruce probobený,
kříže, na němž není on, mezi námi není,
ani hříchu, by mu ran neoopovíoalo bosti!
Spasiteli, přiibi k nám, skrvtý, ze Svátosti!
Tvor tvůi at ti otevřen bo své hlubokosti.
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BOJ o CHRÁMV
vE FRANCII.

PODÁVÁ ]OSEF HANÁK.

]SEM SOUZEN TÍMTO NEBEZPEČÍM CHRÁMU. MÁME DOSTI
záimu pro ieiich situaci? — —

Opět a opět čtu bebaty o zákonu rozlukovém. Není kapitoly
v historii intelligence ve Francii, která by nám ukázala takovy
přehmat ohlebně toho, co táž intelligence tvořila během věků.
]istě, naše chrámy isou oány v plen. Taii v sobě poklaoy a ibey,
hle, ova mocné bůvooy, pro něž nikoy se nemělo zahrávat s ieiich
bezpečností, iiž poživaií i věci a bytosti bez umělecké ceny. ]eiich
skvosty, nahromaběné během věků, okna, emaile, věci ze slono—
viny, koberce, zlaté schrány na ostatky, oltářní česky, kraiky,
výšivky, bubily vžby lačnost. \) kažbé bobě byly v Dány v šanc
zběsilosti a zmatkům, poněvaóž vyzyvaii vášně bu e. Ano, iest
osuoem těchto bomů pokoie, aby byly terčem bouři válečných.
Dnes však iest ieiich situace iako nikby přeb tim. Dnes o prvé
v historii Francie spěií ble zákona naše chrámy bo ne ezpečí
smrti. ]eiich ochrana se bostala bo ruk těch, kbož iich nenávioí,
pro něž isou přebmětem posměchu.

Text zákona ie velmi jasny. Náboženská společenstva, která
by měla prostřebky i povinnost ubržovati bohoslužební bubovy,
se neutvořila. A v této situaci, hle, zásaba vlábni, plná iurisprubence:

Obce ——iako vlastníci — mohou ubržovat chrámy, ale nejsou
vázány. ]sou svobobny, tak že nemuseii činiti žábného náklabu
na ubržováni; ie-li bubova chatrná, at ii zruší a hrozí-li sřícenim,
at ii zbouraii.

Naše ubohé chrámy! Neni žábné pochyby, isou obchváceny
svými nepřáteli, obleženy, uvrženy oo stavu, kbe museií zahy
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outi—zákonem. Není to přízrak, hle, isou báný na pospas iako
tučebníci v aréně!
Dáný na pospas — komu? Bestiih
Potom uváoí M. Barres přípab vanóalismu, iemuž pabla za obět

tará památka stavitelská v Grisv-Suisnes, kóe bohoslužebné
ěci býlý bražbou rozprobáný za babku a chrám zbořen. To iei
řimělo k tomu, že se obrátil otevřeným bopisem na samého
řebsebu ministerstva Brianba, v němž mu připomíná, že chrámý
JOřÍv první řabě bohatství francouzské kulturý, iež třeba obe
zbati potomstvu tak, iak býlý přiiatý oo přebků, a že ieho po
inností iako hlavý vlábý iest, postarati se oto, aby nebyly
ičený týto zóroie buševního života.
V listě, kterým obpověóěl Brianb Barrěsovi, tvrbí, že rušení

hrámů není nutným bůslebkem zákona o rozluce církve a státu,
»oněvabž prý se tak stávalo i za konkorbátu, aniž by to bylo
toonětem ke kritice nebo znepokojení. Zrušovací bekret prý ne
může býti výbán Dříve, než se prokáže, že v chrámě se nekonalý
»O šest po sobě iboucích měsíců žábné bohoslužbý. Z tohoto
»řebpisu zákona prý ibe na ievo, že isou to vlastně kněží a
'ěřící, kteří rozhobuií o tom, má-li býti kostel zrušen nebo ne.
lobobně prý tomu bylo i se starým kostelem v Grisv-Suisnes,
' němž se již nekonalý bohoslužby téměř bvě léta, a ienž být
ta spabnuti. Taměiší věřící, kteří používaií iiného chrámu, po
taveného na soukromém pozemku, prý býti státní rabou vyzváni,
tbv se postarali o opravu; na výzvu však ani neobpověběli.
láslebkem toho byl prý výbán zrušovací bekret, kterým se stal
:ostel nemovitostí obce, s níž tato mohla libovolně naložiti.Ostatně,
tbýbý prý byl měl kostel cenu historickou neb uměleckou, být
ty býval rtříběnc. Na konec připomíná Briano Barrěsovi, že jeho
ibavv isou přehnáný a neobůvobněný. —

S obpověbí Brianbovou není Barres naprosté spokoien. Na
ážeie ironický na ieho povolání abvokátské praví, že kbýbý
táiil přeb porotou Seinskou ]acka rozparovače, sotva bý výhrál
tři buvooem, že ve všech oobách žený umíralý. lza konkorbátu
rrý býlý chrámý rušený, avšak ien tý, iež výplnilý svůj úkol.
)n ale mluví prý o chrámech, které chtěií žíti a na které hlupáci

výkřiký rabosti nosí rýče a óýnamit.
Ministr prý bobře ví, a kažbý může přeovíbat, že zákon rozlu

:ový brzv pokrýie Francii sříceninami. ]e prý povinen chrániti
Láimý Francie a k nim patří v první řabě chrámý, poklab civi
isace. At prý obhalí, iaké úmýslý má v tom ohlebu vlába. Dle
eho slov prý isou katolíci Držitelé chrámů bez titulu, památky
náboženské závisí ob bobré vůle obecních přebstavenstev. Mezi
ěmi isou však taková, iež zaslepena politickou vášní, touží ie
:bořítí iako pozůstatky tanatismu. Co prý hoblá učiniti, aby

103



uchránil tyto vznešené proievy franc. bucha proti novým barba
rům, kteří včera po bražbě v Grisy vláčili pokrov pohřební
kalužemi?

*Celkem — pobotýká Barres — p. Brianb nevysvětluie nic.
Snao se k tomu nehooí otevřený list, půibu teby promluvit s ním
osobně.:

Potom líčí živými barvami rozhovor s Brianóem. Tento mu
praví, že lituie upřímně těch katolíků, kteří jsou ztrápeni nao
tim, že nemají bovoleno zříbiti náboženské obce, jež by spravo
valy ieiich ůctyhobné zájmy a pečovaly o chrámy, iež tak oprávněně
zaiímaií pana Barrěsa. Ale čí prý vina? Na Řím prý se musí
obrátili se svými výtkami a ne na něi. Barrés správně pobotýká,
že náboženské obce měly vnésti mezi katolíky vlastně rozkol.
Pamatuie si, iak kbysi Renan u přátelského stolu s rabostí přeb
pověběl, že církev ve Francii zahyne rozkolem. Toto poučení
starého mistra si bobře zapamatoval Anatol France, ienž po
rozluce napsal: »Stát nebuoe činiti rozoílu mezi biskupy pravo
věrnými a rozkolnými, věřící se rozštěpí, povstanou soupeřící
strany a ieonota poslušnosti bube zlomena.:

]e to trabice, praví Barrés, která plně oprávňuie nebůvěru
katolíků.Nepřišel prý však k Brianoovi proto, aby s ním poiebnával
o filosofii, historii a proto mu ieště ieonou namítl:

»Naše chrámy se rozpačaií nebo rozpaonou ve sříceniny. ]ak
čeliti této zkáze? Čím jí chcete zabrániti?“

Kbyž ministr poootkl, že přehání, pravil mu:
v]e to otázka taktu, a takty mně bávaií příliš za pravou. Po

píráte? P_|yne to ze zákona. Obce, iichž isou maietkem, neisou
povinny ie opravovali; v tom isme za iebno, není-li pravba?c

»AnOc, pane Barrěsé.
»A katolíci také nic . . . .
Místo oopověoi na tuto otázku pravil ministr vstříc:
'Klerus má nesmírné zbroie. Donutí-li mne, povím, iak se po

řábaii v některých chrámech pravé koncerty s tourniquety u Dveří,
a ziistím obnosy, jež se vyberou. Raběii ie však věnuií na poo
poru patronáží, iež isou válečnými zbraněmi, místo by opravovali
kostely. ]en at mě nebonutí říci to s tribuny.

Barres mu na to obvětil, že neví, kbe viběl katolíky,nestaraiící
se o své náboženské buoovy; sám však že iest ochoten vypo
čisti mu obce, které z raoosti, že maií uprostřeb návsi sříceninu,
upřely věřícím právo, svým náklabem opraviti kostely.

Brianb pravil, že takových obcí není a velebil státní rabu, iež
prý se snaží o uklibnění. Pochopuie prý jeho velmi úctyhobný
záiem o chrámy, zvláště s ohleou uměleckého, který jej veoe
k nabsázkám. Nesmí prý se všemu věřili. [ on prý není pro po
litiku klacky a uznává Důležitý moment chrámů pro venkov; tam
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prý se vesničané kažbý týben scházejí, isou pry iakymisi střebisky
pro obchoo. U kostelů se vypravuie, poiebnává o záležitostech . . .

M. Barres poznává, že s politikem, ienž tak poiímá Důležitost
chrámů v životě libu, ie oalší rozhovor bezúčelnym, obporoučí
se mu s úmyslem, obrátiti se s otázkou chrámů na celou zemi
a přeonésti ji s tribuny všem.

Učinil tak 16. leona 1911 ve sněmovně při generální bebatě
rozpočtové velkolepou řečí, v níž byl spočátku vyrušován bvěma
třetinamiposlanců ;avšak na konec uchvátil všechny nesrovnatelnou
oůležitostí přeomětu, nábhernou formou a hlubokými myšlenkami
své řeči

\) úvooě pobotyká, že již otevřeným oopisem upozornil ministra
na nebezpečí, které zákonem rozlukovym hrozí chrámům, a tázal
se ho, jakým způsobem hoolá se postarati o záchranu architek
tonické; iysické i morální tysionomie vlasti. Obpověd ministrova
nepobala řešení jasného, bezpečného, rozhobného.

Seznam chrámů, které svým stavivem iiž pokryvaií půou, ie
blouhy. ]ak ie zachrániti? Chrámy isou nyni závislé na bobré
vůli obcí a biky Bohu, velký počet přeostavenstev pečuie o ně
ble možnosti, jako o iiné veřeiné buoovy. — Jsou však i přeo
stavenstva, chrámům kraině nepřátelská. Daií se rozběliti na tři
skupiny. K první patři ony obce, které bezbůvobně obpíraii kažoy
příspěvek na ubržováni chrámů, iež isou ieiich majetkem. ]ako
typicky ooklab uvábí obec Ligniěres, koe starosta zavřel chrám
a obec nechce nic činiti, ač zákonem o rozluce se obohatila zá
Oušním iměnim v obnosu 15.000 franků, které nese 363 fr. úroků.

K bruhé skupině náležeií obce, kbe katolíci chtěii nésti část
náklabu na opravu, isou však 00 obce obmítáni, iak ie tomu
na př. v Souvigné, koe oherní raba se usnesla zbořili zvonici,
ač tamnéiši věřící chtěli ze svých kapes boplniti obnos, ktery
bube státi zbourání, by byla zvonice opravena.

Třetí skupina obci nechce Dovolit opravu chrámu ani tehby,
chtěií-li věřící nésti všechen náklao, iak se stalo v Méricourtu,
Buseauilu a iinbe, takže věřící isou nuceni mobliti se pob klenbou,
hrozící sřicením.

To jsou fakty, iimž pooobné by mohl uváběti až 00 zítřka.
ečníku se neiebná ien o záchranu těch chrámů, iež maií cenu

uměleckou, ale i takovych, které isou nevzhleoné, opovržené,
které nepřinášeií užitek ani železným brahám, ani hospobskym . ..

ábá záchranu pro všecky, i pro ty, onichž nikoo neřekne: )]aký
by to byl pěkny taneční sál, iaké museumlt Mluví pro záchranu
chrámů, nemajících pro sebe žábného bůvoou iako toho, že lsou
místem Duchovniho života. (Pokračování)
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FlNlS MUNDI !
(2 knihy: Ve mlýně světa)

0 bivei se na blankyt nevýslovné něhy,
iímž táhnou oblak různotvárné sněhy,
a hltei Orionu obraz velkolepý —
neb zitra? -—Zítra buoeš slepý!

O zpivei si tu píseň milovanou,
již zpívávals, kbyž buši snoubils s Pannou,
tu píseň oo Smetany, která s nebem spíná zemi —
neb zitra? ——Zítra bubeš němý!

O poslouchei kanárka klokotání,
orchestru Wagnerova bouřné horováni,
iak mannu pii hlas matky staré suchý —
neb zítra? — Zítra buoeš hluchý!

A naposleo vem něžný kvítek lípy
a ssaj a ssai oech slaoký v lačné chřípí,
ssai sleoní cigarety oým a slaný výbech moi—í,
neb zítra? -—Zítra všechno shoří!

O zlibei ret, ienž hlaholí ti lásku,
ó zlíbei ruky otce svého vrásku,
ó zlíbei bítě, iež ti v náruč paone
neb zítra? Všechno buoe chlaóne.

O mysli ien a sni! \) nervosním paroxysmu
bomysli konce svojich syllogismu
a těkei ouchem kvítím světa pro pel,
neb zítra ? — Všechno bube popel.

\) cár buoou mapy, světovláoců plány,
a hráze mezi pevninou a mořem ztroskotány,
bál mezi hvězoami a zemí v ieono splyne,
a v onom světě tento zhyne, zhyne, zhyne.

A proto mohli se a milui, buše brahá,
vylétei výš, až kam tvá touha sahá,
neb Dříve než se hory oběií zas nachem,
hlas trouby zazní anoělské, a všechno bube

prachem.

K. D. Lutinov.



PAŘÍŽ LOURDV.
K 11.ÚNORU 1915.

(Dle ]. Huýsmansa Dr. Alois Kolísek.)

„ _ ORlS K. HUVSMANS VE SVEM SPlSE »LE FOULES
113g D_ELQURDES_<sličně výpisuie běiiný rozličnýchtón„ „ zlevem P. Mane, ktera se ubála ve FRANCII a
„';—“;",f-„F..- výmezuie poměr ieiich k onomu velkému DIVU oe—
É'w 5%. “' vatenáctého století, iehož milostí žiie století naše

a bubou žíti století věkův . . . . k LOURDUM.
*

Nesmíme zapomenouti, že Marie přišla bo LOURD neien zvát
hříšníků k pokání a ukazovat moc svoií přímluvý tolikerými
úzoravý, nýbrž přišla též a to hlavně bosvěočit, že iest »Nepo
skvrněné Početí-, iakž čtyři roky přeb tím za článek vírý prohlásil
v Rímě papež Pius IX.

Ve zieveních, která se přeb zievením Lourbským stala na
rozličných místech půvabných Pýrenei, nebýlo nikbý řeči o této
výsabě: Maria osobně nikóv o ní nemluvila až 00 roku 1830,
kbý ii zievila ieóné z přebchůókýní Bernabettiných totiž Ka
teřině Labouré v Paříži.

Bylo to tebý v tomto městě, kbe Maria poprvé mluvila se.
člověkem o neporušenosti Svého zrození.

Abýchom pravbu běli, již 00 bobý Karla Velikého křesťané
v rozličných provinciích Francie uctívali Neporušené Početí Panny
Marie. a Universita Pařížská říbila se v této věci naukou sv
Anselma; ba v století 14. ve chrámě sv. Severina býl oltář i bra
trstvo Nepoškvrněného Početí.

Ucta k Immaculatě v Paříži kvetla . . . . ale pak živořila . . .
až v r. 1830 v měsíci listopabu Maria se rozhobla vzkřísiti ii
neien k novému životu v Paříži, nýbrž k rozkvětu v širém s ětě.

Tu zievuie se Kateřině Labouré v kapli Sester Láský ( ebé
sestrý) v ulici Rue bu Bac; velí raziti a rozšiřovati mebaile Ne
poškvrněného Početí.

Malá kaple však nemůže poiati zástupů, iež se hrnulý 60 Rue
bu Bac. Panna Maria věc iinak spravila. Kbýž zievila se v oné
kapličce, byl při faře sv. Františka Xaverského, kamž klášter
Šebých sester náležel, farářem M. Dupriche-Desgnettes. Výnasna—

žoval se rozšířiti co neivíce hnutí Nepoškvrněného Pořeg, kbýžnaiebnou býl imenován farářem »PANNV MARIE \) T ZNÉ<.
Tato farnost byla z nejhorších v Paříži: farní chrám zel prázb
notou oo rána oo večera. Marně se farář pokoušel bostati sem
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několik věřících. l byl tak sklíčen a ve svěbomí znepokoien, že
si umínil vzoáti se fary, aby snao iiny ——lepší — kněz pokusil
se probuoiti ono nutné svěoomí . . .

Více než kby iinoy zabýval se touto myšlenkou, koyž 3. prosince
1836 ráno, o slavnosti sv. Františka Xaverského, patrona své
bývalé farnosti, přistupoval k oltáři sloužit mši sv. Pokušení, aby
nechal všeho, mučilo iei tak krutě, že nemohl ani své pobožnosti
soustřebiti; při »SANCTUSc se vzpamatoval a prosil Boha »aby
iei zbavil těchto muk.: Sotva, že přeónesl „t_uto prosbu, iakysi
vnitřní hlas mu_sb'loval určitá slova: >ZASVET SVOIl FARNOST
NEPOSKURNEN MU SRDCI MARIE: — a hneo nabyl kliou.
Po mši sv. pátral sám u sebe, nebyl-li to klam, illuse, ale v tom
slyší tatáž slova ieště iasněii. Přišeo oomů napsal, iakoby na
něčí Diktát, stanovy BRATRSTUA ku zvláštní úctě Neposkvrně
ného Početí -—a Dříve než svůi plán bal oo veřeinosti, — ieho
farní chrám se plnil, aniž se věčělo, proč a jak. Brzy byly tu
zázračné úzoravy, brzy obrácení hříšníků. Panna Marie Vítězná
stala se znenáhla slavným poutním místem v Paříži.

Maria přešla přes vobu (řeku Seinu), zarazila svůi příbytek
v neizkaženěiší čtvrti města, blízko Bursy, v tábořišti žibovstva
peněžnického a soukenického; úcta, která se zrooila v Rue bu
Bac. koež se P. Maria zievila, byla přenesena bo starobylého
chrámu Augustinianského a množství návštěvníků, iež se zbe
kažboročně shromažduie, iest nesmírno. Zázraky u P. Marie Ví
tězné v Paříži! Vizme!

V protikřesťanském pařížském listě »La Lanternec byla iebnoho
bne výzva: »Kbo chce spatřiti zázrak, at si zaibe ve čtvrtek a
v neběli večer mezi 7.- B. hoo. bo chrámu vítězné Panny Mariet.

Toto překvapilo iebnoho starého pána, obběratele listu. Neobal
obtíží svého stáří a šel ve čtvrtek bo chrámu, aby viběl, óčií-li
se tam skutečné zázraky. Bylo to v květnu r. 1879. Vstoupiv bo
chrámu, zaslechl právě kázání, v němž kněz poukazoval na mi
losroenství Panny Marie, naóěie hříšníků. A hle, Panna Maria
zvítězila nao srocem starého hříšníka, žiiícího mnoho let bez
Boha. Po kázání šel bo sakristie ke kazateli a pravil mu: »Uibíte
přeo sebou starého, nešťastného hříšníka. Noviny »La Lanternec
oznámily, že se oěií v tomto chrámě zázraky. Zvěbavost mě sem
přivebla; slyšel isem Vaše slova, a Maria naóe mnou zvítězila.
Ráb bych se vyzpovíbah

Po zpověbi pravil stařec knězi: »Mám tak velkou raoost, že
musím za ni obětovat něco Panně Marii. Poradte mi, co. ]sem bohá
čem a mohu leoačím proieviti vběk vůči té, která mi zachránila buši!

Kněz vlíoně obvětil: »]en ieoiné chce oo Vás P. Maria. Vás
sem přivebla vyhláška v listě »La Lanternec. Přiveote sem v ne
běli REDAKTORA oněch novinl<
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»Nebube to lehké<, pravil pán. >Nebubu iiž obběratelem toho
listu a zříkám se všeho styku s ieho rebaktorem.<

»A přece sn to přeie Panna Maria, obvětil kněz, propouštěieIV 'hřismka.
Naplněn zvláštní silou k vyplnění těžkého úkolu, šel příštího

bne k rebaktorovi.
»Přicházíte právě vhobc, oslovil ho rebaktor, »sbírám benní

příběhý. Nemáte nic pro mne?
»Ano, neibůležitěiší novinou ie, že se stal včera v chrámu

Panny Marie zázrak.
»Sláva, hneo mi výpravuite, jak se to stalo. Zase iebna příle

žitost, abýchom zaťali kněžím žílu!c
»Zázrakv se běiíc, běl vážně stařec, »ale chtěl bych, abýste ie

spatřil i Vy. Poióte proto v neběli se mnou; zavolám Vás.:
Rebaktor se vymlouval, že nemůže obětovati této záležitosti

celý večer. Ale přece povolil. O půl osmé přišel starý pán. li
bo chrámu blahoslavené Panny. S počátku ohlížel se tabaktor
kolem bokola, naslouchal huóbě, prohlížel oltář a pobotkl ke
svému soubruhovi: »Vše se mi líbí, hubba ie pěkná, kostel
vkusný, ale kbe isou zázraky/?:

»Račte trpělivě výčkati, spatříte ie za krátko.
Po chvíli vystoupil na kazatelnu farář. Rebaktor obrátil se ke

svému příteli a řekl rozčileně: »leště to mi scházelo . . . Dobrou
noc, nechci slýšeti kázání . .. možná, že se pozběii vrátím.:

Dobrý jeho přítel zbržel ho však slovy: »Zůstaňte ien, nebot
zázraky oěií se právě při kázáníc

Více ze zbvořilosti než z přesvěbčení setrval. Ustoupiv bo kouta
naslouchal rebaktor s počátku roztržitě, ale pak sleboval pozorně
řeč knězovu. Poslouchal napiatě, až náhle mu výtrýsklý slzy. Za
hobinu klečel u nohou kazatelových, význávaie své hříchý. Ob
té bobý věnoval se službě cirkve, stav se spolupracovníkem světo—
známého francouzského časopisu »L'UniverSc.

lt

Zvláštní hyperbulie v Lourbech (první zievení stalo se Ber
nabettě Soubirous ll.února 1858) iest opakování, zvětšené, roz
šířené bo všech končin země . . . . Ucta u Panny Marie Vítězné
iest omezena ien na oiecesi Pařížskou. Ucta lurbská má zbe
(v Paříži) svoie počátky, ale Panna Maria ií nezavebla, leč až
starobávná víra mateřských kostelů Pařížských byla světu ulo
žena za článek vírv.W
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DR. Dom.BERNSKÝ: z Úvoou oo Fl

LOSOFIE KŘESÍANSKÉ.
(Pokračování)

AK ZKOUMÁ FILOSOF, ]AKV ]EST POMER
ku hmotě. Obpověó na tyto otázky musí uspo
kojiti snahu p 0 i e č n o t ě, musí utvořiti správ

' ný názor n a život. Všechny tužby rozumu,
všechna přání sroce musí uspokojivou obpověó
obvobiti z takto stanoveného názoru na svět

A priori možno říci, že ien ten systém filo
sofický správně rozřešil svou úlohu, který střebni místo zauiímá
mezi přehnaným empirismem a přemrštěným ibealismem. ]ak iiž
řečeno, musí býti výchooištěm stanovení správného názoru úoaie
z o r a v ě h o s m y slu: iestliže přespříliš filosof na ně se spo
léhá a iim oůvěřuie, nevznikne toliko »n a i v n i r e a lis mu S<<,
ale i upřílišněný empirismus. ]estliže ooibe k bůslebkům,
naprosto obporuiícím úbaiům zbravého smyslu, pak není to to
liko skepticismus, ale i upřílišněný io ea lism u s.

Kritérium správnosti systemu filosofickéhoteóyiesh
]en ten systém iest správným, který iak ve svých principech,

tak v bůslebrích z nich obvozených stoií uprostřeó empirismu a
ihealismu, či lépe řečeno, iest iakousi synthesí obou.

Deus et Dies.
Dle bio g e n e t i c k é h o z á k o n a, též běiinami filosofie

vláonoucího,přišlaoobaúpaóku filosofie střeóověké.
Znechulila se bionou latinou a upřílišněnou formou syllogistickou;
spekulace filosofická, které se občivuieme u knížete scholastiky,
Tomáše Aqu., zvrhla se v suchopárné, nechutné háčky malicher
nůstkářské -—littera zabila Ducha.

Renaissance zastínila scholastiku; více lichotila fantasií než
působila na rozum —-ale přece sesabila scholastickou filosofii
s trůnu ieiího ——scholastiku ztrnulou, lišící se oo břívěiší filo
sofie scholastické jako noc obe bne.

Boi proti autoritě církevní, ovlábaiící celý život, velkolepé vý
sleóky věó přírobních, rozkvět mathematiky a filologie tot
pole, z něhož vzešla filosofie novověká.

První charakteristickou známkou ieií iest p ře ru šení tra
b i c e filosofické.
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Filosofie scholastická znala filosofii řeckou: Aristoteles,
Proclus, Averroěs, Avicenna jsou překláoáni a vyklábáni; —
iest filosofií *novouc, protože křesťanství ii propůičilo nové
prvky ku zbuoování iebnotného názoru filosofického; ale tolik
používá filosofie řecké, že v iistém smyslu možno říci, že staví
na ieiích záklabech.

Ne tak filosofie novověká. Pro ni neexistuje filosofie křesťan
ská, filosofie střebověká. Vrátila se sice pob vlivem renaissance
k filosofii řecké ale jen na krátko -— chce býti filosofií ú p [něnovou

Nepouživá bůsleoků báoání věoeckého, aby opravila, zboko—
nalila střebověký filosofický názor na svět— nýbrž chce stvořiti
úplně nový, oblišný ob ořívěiších, ole názoru ieiího nesprávných,
názor světový.

Aby možnou byla tato nová stavba filosofická, bylo potřebí
obstraniti hlavního činitele ve filosofii střebověké, autoritu ná
boženství.

Ve scholastice nerozlučnou byla filosofie a náboženství —
což ostatně iest v tehoeiší oobě něčím zcela pochopitelným.

Byla to církev, která měla v rukou veškeré školstvo; ona za
kláóala university, ieií autoritě byly pobřízeny.

Na fakultách působily kněží světští i řeholní neni bivu, že
úzký byl vztah mezi filosofii a theologii.

Filosofie byla sice průpravou na stubium theologie: ale Zbů
razňován byl vžoy pobstatný rozbil mezi filosofii a theologii,
obě byly samostatnými. Řáo přirozený neslučitelný iest s řábem
nabpřirozeným; neoóporuií si navzájem, ale poostatné se liší.

Ráóem přirozeným obirá se filosofie, theologie pak řábem nao
přirozeným.

Vůbčím světlem ve filosofii iest přirozené světlo rozumové, v
theologii světlo víry. Filosofie závisí na theologii potub, po
kuó z ni poznává pravby nabpřirozené, pravoy zievené, s nimiž

""ti po rozporu. Theologie
používá filosofie, ne aby tato určovala, čemu třeba věřiti, nýbrž
aby obůvobnila pravby zievené, aby Dokázala »pravbu viry-.

Že není iiného poměru mezi filosofii a theologii ve střebověku,
než který zoe naznačen, o tom svěočí filosofy a theology scho
lastickými zamita n é tvrzení několika reakcionářů 11. století
»philosophia ancilla theologiaec. -»—

Neni filosofie služkou theologie — anebo iest služkou, nesou
cí přeb theologii-paní »hořící pochobeňc: filosofie bokazuie
»veritam fióei<<—-bez těchto bůkazů pravby zievené pro mnohé
by nebyly věrohoonými — teoy nesmělo by se iim věřiti. ,

(Dokončení příště.)
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SVĚTEC LITERÁRNÍM APOŠTOLEM.

(Pokračování)

KONCEM SRPNA 1814 PŘlŠEL WERNER DO VÍDNE; C0
iei táhlo bo krásného císařského města na Dunaii, nevíme; ve
své autobiografii píše: *Zašel bych baleko, kbybych měl uvésti
příčiny, které vebly Wernera bo Víbně.< Ubytoval se nejprve u
Servitů v Rossau. Poznal brzy, asi prostřeonictvím Schlegela a
Miillera, Patera Hoibauera. Na Wernera, nepokoiného ohnivého
bucha, který problouoil a prohlebal léta, kterému náboženství
bylo sluncem života, muselo tak urovnané, tiché a přec energické,
při tom naprosto nezištně, v myšlení i iebnání na výsost náboženské
iebnání světcovo velice působit. Proto také se úzce připoiil k němu,
a bál se iím, »iemuž není hoben rozvázati žeménky obuvi—!, iak
sám z kazatelny prohlásil, vésti iako bítě. Ucta ieho k mohutné
osobnosti svatého kněze šla tak baleko, že učinil tento výrok:
»Mezi živými znám ien tři mohutné zievy: Napoleona, Goetha
a P. Hofbauerax

A P. Hotbauer bovebl iei zcela upraviti ble svého bucha a
neopomenul ani iei pokořiti viba, že ie oo přirozenosti poněkuo
pyšný a pro sebe zauiatý. ]eónou bopustil se Werner v kázání
v kostele sv. Voršily Dogmatické chyby; Hotbauer mu naporučil,
aby se příští neběli opravil, a Werner to učinil.

Dobrý znalec libí Hoibauer byl to iistě též, který Wernera
přivebl k tomu, by vystoupil na kazatelnu; nebot Dobrovolné to
neučinil; »bez své vůlec, praví ve své autobiografii, »byl ku ká
zání vybibnut! Působil neiprve iako kazatel v některých chrámech
přeoměstských, pozběii mluvil z prvních kazatelen víoeňských;
zvláště za trvání víbeňského kongresu, kby všuoe neřest se roz
šiřovala, působil mocně: 'Tu vystoupil Werner, bičoval neřest.
aniž by bral ohleó na kterýkoliv stav, a kázal zase katolicky.<<')

»Celé vystupování Wernerovm, píše Brunnerř) »bylo naneivy'š
originelní a pro Uibeň něco úplně neobyčejného. Vysoká postava.
markantní tahy, blouhý nos, neobyčeině černé brvy, poněkuo
butý hlas, pruský bialekt; výraz tváře měl úplně ve své moci.
Druhý ]an na poušti, vybízeiící lio k pokání.“

K tomu působilo též v kruzích, které byly církvi obcizeny,
jméno jeho co básnika : Zachariáš Werner, oovebný světák, slavný
básník, přítel a chráněnec Goethův iako katolický kněz na ka
zatelně, to hnalo mnohého muže pyšného bucha z celého toho

') Brunner, m. i. m. str. 177.

2) Brunner, m. i. m. str 178.

112



světového města na ieho kázání: a unášeiící ieho výmluvnost
přivebla mnohou ovečku zbloubilou zase k štábu ]ežíše Krista,
takže Hoíbauer iei právem nazval hlásnou troubou Boží.

O Wernerových kázáních píše Dorothea Schlegelová, nejvý
značněiší báma z kroužku Hofbauerova, několikrát ve svých
oopisech! V říinu 1815 píše, že Werner v ben sv. Voršily u Uršu
linek výborně kázal,') v listopabu, »že jeho kázání velice působí?)
V březnu 1816 píše Beořichovi ze Schlegelů bo Frankobroou:
»Kázání Wernerova stále bělaií furore, ie k nim nával až raoost;
ibou tam i libé, kteří iaktěživokostel nezavabili; hubuií naň, ale
přece zase přicházeií. Libě z vysokých kruhů večeřeií o šesté
hooině, aby slyšeli ieho kázání. Působí velice blahobárně, nebot
nestoupe ien návštěva ieho kázání, nýbrž i v ostatních kostelích
v městě i v přebměstích.c3)

Tak působil Werner úspěšně na víóeňských kazatelnách; tato
činnost obpovíbala ieho schopnostem a vyhovovala proto ieho
přáním. lbee, které iei kbys zaměstnávaly, v iábru se sice změ
nily, a psací stolek zaměněn za kazatelnu. ale hybná síla, snaha
pracovati pro náboženství, zůstala táž. 'Knihy působí v tomto
ohlebua psal kbysi v září 1802 Hitzigovi, »málo aneb vůbec ne.
Potřebuieme apoštolů (NB. v mooerním smyslu), kteří pracuií za
určitým cílemf') Ted sám se stal apoštolem, který 'slovem i po
hlebem bratřímc z kazatelny kázal; iako kbysi apoštolé vše
opustili a šli za Pánem, tak obětoval i on, jak sám praví v úvobu
k »Machabáerc (Machabeici) »bůležité neivyšší a neičistší snaze'
neieu zbraví, vlast, časnou slávu a snab i úctu u přátel, »ano
obětuii iíc, pokračuie, 'i neibolestněiší všech obětí, po celý život
trvaiící zvyk mého byli a snažení, mou básnickou lyru, po které
mohu tečí po letech snab jen několik málo hobin sáhnout!l

Ale v těchto málo hobinách rozezvučely se struny mistrně pob
zkušenou rukou mistrovou. Z listu z roku 1818, aoresovaného
jistému příteli 2 mlábí, můžeme nahlébnouti bo ieho literární
bílny. »Co se mi asi za 15 letc, čteme tam, *na hrbolaté cestě a
v putování mém zvláště namanulo co kámen úrazu ipříčiny
k Další pouti, zachoval isem si v poznámkách, iichž mám již
v stancích, sonettech ato. značný počet: chci ie někby, problouží-li
Bůh můi bosti ubohý život, příležitostně s poznámkami, nebuoe-li
mi to možno, (poněvaož se mi čosuó nebostávalo pokby, abych

_) Dr. ]. M. Raich, Dorothea von Schlegel uno deren Sóhne Johannes und
Philipp Veith, Brietwechsel. Mohuč, 1881. 2. sv., str. 325.

") Raich, m. i. m. 2. sv. str. 334.

J) Raich, m. i. m. 2. sv. str. 339.

*) Brůhl, Geschichte der katholischen Literatur Deutschlands. Lipsko, 1854.
Str. 148.
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ie opsal, a po mněiich nikoo opsati nemůže), Pak utonou nečteny
v moři zapomenutí. Totéž platí i o oramatickém bitku sroce mého,
bruhé části Kříže u výchobního moře, které mám ob roku 1805
z polovice hotovo, aniž bych byl oosuo mohl bále na něm pra
covati, čehož jest mi upřímně lito. Taktéž neookončeno iest mě
s Boží pomocí neipoóařeněiší bílo: Eucharistie aneb neisvětěiší
Svátost Oltářní, mešní hymnus. ]e spracován ble proslulého obrazu
stancového Raifaelova, la oisputa bel s. Sacramento, aneb lépe
řečeno přeo nim, obsahuie oilem lyrické, bílem epické i brama
tické znázorněni oběti mše sv. v iebnobuchých, prostých písních
atak srostlo se srocem mým, že stále prosím Boha, aby jen
tak blouho nechal mě žíti, až ie bokončím! Než, buó vůle ]eho!
Taktéž neookončen iest životopis Raphaelův, též ble obrazů,
v kanzonách. Dokončeno, ale bosuo netištěno iest: Matka Makka
beiců, buchovní trageoie. K iiné buchovní trageoii vypracoval
jsem iiž úplný plán. Vibíš, že mám mnoho ieště in petto, že isem
se Mus nezřekl. Než narobil isem se iiž 18. listopabu 1768 a
nemám času, nebot spása mě i iiných buší má přebnost! . . ..
Pob titulem: Duchovní cvičení na tři ony (Uíoeň u Wallishausena,
1818) vyšlo neoávno několik moiich buchovních básní, z nichž
některé isem recitoval i z kazatelny.c')

Uibíme z tohoto óopisu, jak v celé ieho básnické tvorbě pře
vláoaií náboženské motivy a tenoence, a že básník Zachariáš
Werner stal se právě tak apoštolem svého katolického přesvěo
čení iako co kazatel. 'Symbolicky skláoá zlaté péro, věnované
Dalbergem, iako hlavni nástroi svých poklesků, hříchů, ale též
lítosti, v klenotnici Matky Boží v Mariacelli a prosí (ve vlastno
ručně psaném věnování) Boha, by mu bal síly k získání buší,
aby alespoň poněkuo napravil »hrozné pohoršení, které svým
psaním způsobil-, (k čemuž přibává tyto verše):

Nesrážei mě k smrti Dveřím,
nedávei mě červům v plen,
čokud obraz, v něižto věřím,
v lidu není probuzen!
Dei, at Tebe hlásám lidu,
ieižto halí hříchů noc;
zář, iež plaší hříchů bídu,
mnou nes lemu na pomoc.

Krásným vysvěbčenim ieho věrného, katolického smýšlení isou
bva zpěvy, které věnuie památce svého zesnulého přítele a otce
Hoíbauera, ve kterých zpívá chvály vznešenému kněžství katolické
církve)) Zaiisté to byla láska k světci, která jej pohnula ke vstupu
bo kongregace; než brzy v pokoii ii opustil. 18. února 1823 ná

') Otisknuty v »Coelestinac, duchovní bar pro paní a dívky. 1837 str. 178.
") Otisknuto u Brunnera, m. i. m. Str. 407 a 408.
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sleooval svého milovaného učitele ve smrti a byl ole posleoního
přání veble něho pochován.

Tito čtyři mužové, kterým ve spolku s Hofbauerem zvláště
ležel na sroci rozkvět poučné a kazatelské literatury, sešli se
k společné práci v nábožensko-poetickém časopisu »Oelzweigea
který pob heslem »Spěime k tomu, co míru sloužíc, »V sobotu
l.—2. leona 1819< poneiprv vyšel. Duševní zaklaoatel a vlivný
ráoce tohoto nového pobniku, ienž spěl za obnovením nábožen
ského života, byl P. Hotbauer.

V 'Oelzweigec vycházela souhlasně s církevním rokem ná
boženská poučení; v básních i povíokách proiebnávány motivy
náboženské; mystikové, na které Hoibauer sám, iak známo, své
přátely upozornil, byli zoe u veliké vážnosti. Výsleoek nového
tiskového pooniku všeobecně překvapil ;za veoení ]iřího Passy-ho')
a Silberta v 5. a poslebním ročníku bosáhly 'Oelzweigec takové
obliby, že muselo býti pořízeno i nové vyoání. Skoba, že tento
pěkný časopis z příčin ne zcela iasných, snao proto, že hlavní
spolupracovník vstoupil bo řáou, zanikl. 31. prosince 1823ohlásil
svůi konec básní »Schwanengesang uno Schluss čes fiiníten uno
letzten Banoes ber Oelzweigec, ?. níž vyiímáme v překlabu ově
poslební sloky:

Čas Ieíi tak rychie, mách perutí opět,
hned toho, hned odvolá pěvce zas líné,
a neshoví ani, než lehký rok mine,
ni truchlící labutí nedá zpěv dopět!
l ona iest odňata z lyrických her
bo vážných síer.
Tak dozněla docela poslední píseň;
jen poslebni ohlas se do duše snáší!
]e loučení! —»Nadéi však truchlící vznáší,
že ve věčném míru se rozplyne tíseň
To shledání přáním jest těch našich slok
v ten veselý rok!

Pozoěiší pokusy o nové vybávání tohoto časopisu selhaly.
Brunner o tom píše: »Roku 1841 ——teoy 18 let po zániku ča
sopisu »Oelzweigec ——měl znova vycházeti pob titulem 'Oelzweige,
Konversationsblatt tiir Katholikenc za rebakce bratří Nepomuka
a Antonína Passy! -— ——<Tenóence časopisu měla zůstati ne
změněna, ien rozšířena o několik rubrik (korresponbence z ciziny.
misiiní zprávy, zprávy z biecésí, Víčeňské biecésní zprávy a
recenze). Censor Scheiner ubělil »Abmittitum, ale c. k. centrální
knižní revisní úřao zrušil 19. června 1841 toto votum a naříbil:
*Proiektované rozšíření se zavrhuje, titul má zníti: »Frische
Oelzweigec, oovolena isou ien sbělení o nábožných naoacích a

,) Nar. 1784, bratr iíž uvedeného Antonína Passy-ho, nadaný básník, vstoupil
iako bratr-laik k Rebemptoristům a zemřel 1836.
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o povýšení, a i tu nutno si vyžábati souhlasu politických i bu
chovních úřabů.< Censor Scheiner rekuroval k neivyššímu poli
ceinímu a censurnímu úřabu a vymohl výnos ze one 11.prosince
1841, který povolil nový titul i vyřízení, ale rozhobně vymýtil
přímou korresponoenci z ciziny a biecesánní zprávy, protože by
pak časopis měl karakter církevně-officielní, a k tomu přibal na
pomenutí, aby se nikterak neboiovalo proti misiím iiných kře
Slanských vyznání. — (Příštědále.)

©
VÁLEČNÁ MOSAIKA.

o VÁLCE A TVORBĚ KULTURNÍ

přednášel dne 1. února v naplněném sále Měštanské besedy spisovatel dr. F.
X. Šalda. Ve stručné ale hutné přednášce šlo mu o to, zobpověděti otázku,
pokud může válka, zeiména pak dnešní moderní světova válka působili na
tvorbu kulturní. Pravil: Válka sama ie bílem kulturním, není improvlsací, ie
bílo dlouho připravované miliony mozků a srdcí, válka, zvláště dnešní světová
válka ie arclbílem lidského umění organisačního, není náhlým boiem, ale vr
cholem dlouhé práce a organisace za míru. A na konec zvítězí ve válce ona
strana, která dovebla vyvlnouti neivětší sumu neivyšší energie, zvítězí ten, kdo
v míru dovedl vychovali tuto energii v lidu, kbo li v neivyšším napietí umí
vyvolali. Mravní cena války ie, že nám sice strašně, ale krásně ukazuie, že
hrdinství není nic náhlého, vzrostšího v iediném okamžiku, ale že ie to vy
trvalost, státi neumdleně na svém místě. ]e to ona mravní síla, která vyhrává
bltvy. To pochopuie Tolstoi ve »Voině a mírUc, když vyklábá, proč Rusové
porazill Napoleona u Borodina, proč »dobyli mravního vítězství-; proto, že
byli duchem silněiší, proto, že bovebli vytrvale státi l v nei rudčí střelbě Na
poleonově. To pochopuie také Ruskin, když na otázku, pro máme ctíti voiáka
i v míru, odpovídá: ne proto, že zabíií, ale proto, že v případě potřeby Dáse
zabiti ]eben z vychvalovatelů války, de Maistre praví, že válka vyviii v lidech
ctnosti, o nichž v míru nemáme potuchy. Není v tom však celá pravba, válka
nemůže v lidech vyvlnouti, co v nich není; kdo ie malým v míru, bude malým
l ve válce. Válka má však ten význam, že ukrytý heroismus všedního života
vynáší na světlo. Ona nám také obievuie iebinečnou krásu lidu, kter' s úsmě
vem na tváři tvoří toto dílo za ostatní. To nám lépe než co iiného ává pře
svěbčení, že iest kdesi síla, která drží svět a ta ie klldna a pokorná. Toto
poznání nás obohacuie. Tím ie válka kladným prvkem. Proti odstředivým
tendencím moderního života soustřeďuie. Tvorba kulturní musí nésti sprave
dlivý poměr mezi inbividuem a kolektivltou. Válka zdůrazňuje mravní pospo
litost lidstva, bez níž není pravé kulturní tvorby. A proto není neodůvodněno,
čekáme-lí od této války nápravu i v moderní tvorbě kulturní. Připomíná iebno
tlivci závislost na celku, učí správnému poměru mezi volnosti a vázanostl, že
volnost ie ne v požitku, ale v napietí, třeba v zápase, nebot požitek ie spo—
třeba, tvorba však ie výrobou nového.

Válka nese v sobě iistě také nebezpečí, ale ie nutno pochOpiti, že tvorba
ie usoustavněné nebezpečí, že ie nebezpečí samo. To všecko však isou ne
přímé účinky vátky; válka sama nemůže nic vytvořit, může ien spolupracovat
na vytváření nových poměrů Válka však nemůže nestupňovati víru v libství.
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Válka urychluie vývoi děl a činů, způsobuie úžasné zrychlení děie životního'
Nemůžeme předvídati vývoi, nebot pak by to nebyl vývoi, ale logické schema
Dnešní doba ie velká, ale iest nám pečovati, abychom ani pro tu, která přiide
po ní, nebyli malými.

Za plného záimu shromáždění skončil br. Šalda své hluboké vývody. ——
Přednáška uspořádána byla Spolkem >Vesmír< v ieho cyklu o válce.

(Nár. Listy)
* *

*

»POCHOD ARMÁDYc, který isme uveřejnili na první straně
tohoto ročníku »Archyc, vzbubilviakousi sensaci. Celá řaoa_ča
sopisů iei otiskla (České Listy, Ceský Zápao, Hlas Liou v Ces.
Buoěiovicích). ebiný hlas ozval se proti tomuto výklaou 0 po
slání války: pinolerovy mlaoočesky - malicherné a nafouklé
Pobřípské listy. Po 2 měsících teprve otiskl pochob ten Herbe
nův »Čascl (z něiakého kraiinského listu; »Archyc nečte a proto
ie také tak znamenitě informován). »ČaSc otiskl ovšem onu bá
seň s úmyslem poštvat své čtenáře, a to se mu pooařilo. (Autor
oostal insultační lístek z Kyjova, z Jihlavy a z boiiště — vesměs
anonymní, což mluví samo.) Ale » as: při tom přehlébl, že jeho
vlastní spolupracovníci a stoupenci pokrokuvnabyli o poslání
války pooobných názorů, ba že ie bokonce »Cas: se souhlasem
uveřeinil (ba Dokonce celý teuilleton ob bámy !). S pooobným
úmyslem a výslebkem tiskl báseň z » asuv pozběii »Hlas
Libu'. Báseň vyšla v AR E -— teby pro intelligenri. K. D. l..

* 1!

]. S. MACHAR píše příteli E. Manolerovi v )Časec 31. lebna
1915. (Půl roku války mlčel.)

]oěte obhoblaně a pozoruite: nab tím kolotánim těl libských,
nab ruoými žněmi Smrti železná, neúprosná Nutnost trůní, iíž

%šecko přiiít musilo, iak přišlo. Smrt žne a za ní rozsévač ióeivot, syn ieií věčný .- třeskot běl pak hlásí, že v říši asu,
pro bnes očím skryté, se rozbořuie vše, co zralé k páču. V to
velkolepé bivablo Vy ibete co ieben z činitelů. Duchem rytíř,
iak poznal isem Vás, zůstaňte i bále. Vy bubete vžby nepříte
lem čestným těm, naproti nimž postaví Vás Osuo ——]stet Vy
i oni řemesníky Děiin. A strachu nikby nebopřeite místa.

i*

LlDOVA LEGENDA.
Vypravovali mi libé, co slyšeli ob voiínů: Kbyž pluk se vra

cel z bitvy strašně hlabov, u vsi iakás paní čekala ie s chlebem.
Z pecna kráiela — a bívno! Pecna neubývá! Kbyž poieoli, kbos
z voiáků se tázal: »Co myslíte, má paní, kby as konec té válce
bube?c Ona na to iemu: >Až můi svátek přiioelc A obešla ——
a už ií nenalezli.
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PÍSEN zÁšrí PROTI ANGLll.

Německy napsal Ernest Lissauer. Přel. K. D. L.

Co je nám bo Francouze. co bo Rusa?
Rána ob ranv, kus oo kusa!
Nemáme k mm lásky,

chráníme Vislu a Vogésv.
]en proti iebnomu zbviháme zášti pavézv;
miluiem vřele, nenávibíme vřele,
ieonoho máme jen nepřítele:
A toho všichni znáte.
Za šeoou vooou schoulený seoí,
v závisti, vzteku a úskoku hleoí,
občělen vooou, iež husta iak krev.
Ten musí poznat souo náš a hněv!
Přísahu přisaháme, bozi to věoí,
přísahu železnou proti všem vichřicím,
přísahu bětem a Děčícím,
hlas ten iak bouře se Německem valí:
\) ieoině zášti z nás kažbý se halí:
Milujem svorně, nenávibíme vřele,
ieonoho známe nepřítele:

ANGLll!
U kaiutě lobní ——tof slavnostní síně -—
sbor oůstoiníků seo ku hostině:
]ak šavle sek, iak plachty vzlet,
tak ieoen k pozbravu pohár zveo,
iak veslo kbvž zapleskne:
»Dni, ienž se rozbřesknel<
Komu ten pohár platil?
Všechny ieoen vztek schválil:

PROTI ANGLll!
Naimi si žolbáků ze všech zemí,
z prutů zlata si vvstavěi lemy,|
pokrvi celý oceán -— přlb veble příbě ——
počítáš bobře, však přec bubeš v blbě!
Co ie nám bo Francouze? Co bo Rusa?
Rána proti ráně — kus ob kusa.
Boiuiem o ocel a, či má být spěž,
ieonou však přece se smíříme též:
K tobě však máme vžov ienom ZÁŠ'Í',
na souši nenávist, na vobě zvlášt,
nenávist hlav a nenávist rukou,
nenávist korun a klabiv, iež tlukou,



nenávist sebmbesáti milionů,
iež v iebiném slévá se a hřmí tonu:

PROTI ANGLII!
* .

HLAsv SVATO-HOSTÝNSKÉ uveřeiňuií v č. 1. pozoravv mo
ravských voiínů:

Důstojní! Přiiměte přeoevším sroečné Díky za Váš lístek. Slo
va oné sloky (na polničce vvoané »Archow v Prostěiově: Mile
ný !) zní mi iako hubba a táhnou buší iako vánek z lesů hostýn
ských. Ochranou sv. Matkv z Hostýna isem až bosub zbráv ato.

A.Š
Veleo. pane! Srbečný Dík za lístek s P. Marii a básničkou,

která opravou člověka boime a nabchne! ]sem teč! ve větším
městě atb. ]. ]., malíř z Bystřice.

* *
*

NAROZENINY CÍSAŘE VILÉMA.

(K. k.) Berlín, 28. lebna. O oslavě narozenin císaře Viléma ve
velkém hlavním stanu sběluií váleční zpravobaiové B. T. a L.
A. toto: Slavnost konala se v rámci prosté bohoslužby. Dvorní
kazatel mluvil na citát z bible: »Ukláoá nám břemena, ale také
nám pomáhá: (Hospooin) Císař byl vážný a ieho oči lpělv na
kazateli. Po bohoslužbě konal císař přehlíbku vojska a oslovil
válečné zpravobaie: »Dobré iitro, pánové; klaním se vám. Píšete
iamos. Konáte tím výtečné služby. Vaše články maií velmí vla—
stenecký vzlet. Má velikou cenu pro naše libi v zákopech, mů
žeme-li iim posílali takové věci. Mou zásabou iest slovo starého
]ohna Knoxe: »]eben muž, při němž stoií Bůh, je vžbvckv
většinouc.

" *
4.

DOPlS P. ANT. URBANOVI v KROMĚŘÍŽI.

Důstoiný pane!
Při obchoou mého bataillonu na severní boiiště (to. 9. 1914)

poctil iste nás svou přítomností při slavnostním rozloučení na
náměstí v Kroměříži a nabchnul iste mužstvo úchvatnou pro
mluvou. Dovoluií si Vám zaslati zprávu o činnosti pěšího pluku
arcivévoov Karla č. 3. v bitvě u lvangorobu . . . .
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Prosím Vás, abyste Vy, bůstoiný pane, jako zvolený zástupce
ušlechtilého moravského liou z této zprávy poznal, iak naneivýš
znamenitě, uoatné a vytrvale příslušníci Vašeho nárooa bojují
nyní za císaře a říši. Věřte mi, mužstvo bylo v těchto nepopsa
telně těžkých, krvavých boiích oboivuhooné.

Není nikterak mým úmyslem, aniž mým úkolem bělati »nála
čtu:, neisem k tomu nikterak oprávněn, iest to však mým vlastní
zkušenosti nabytým skálopevným přesvěočením: Morava může
býti hroa na své syny; neznám hooněišího, věrněišího a sta
tečněišího liou._Viběl isem ie bojovati, krváceti, umírati, tyto zna
menité muže. Cinili všechno s nezbolnou obvahou, s rabostí,
přímo štastni i ve smrti, kteréž patřili v tvář s pevnou bůvěrou
v Boha, neohroženě a bez bázně.

Ano, mohu to tvroiti: Válka, boi ukázal, iak bobři, krásní a
ušlechtilí tito lioé isou. Nebylo nenávisti, nebylo závisti, ien
láska ku kamaráčovi, poctivá vůle, vykonati co nejlépe svou po
vinnost. Boi ukázal, iaké čisté ouše skrývaií se pob prostým,
všeoním zevněiškem. ]e to výsleoek staletého působení nábo—
ženství. Láska k vlasti, ku panovníkovi, raoostná obětavost k
robině a příslušníkům nárooa, poslušnost a schopnost obříkání:
obkuo by to všechno tyto prosté běti rolnické byly vzaly. koyby
iim to nebyla církev ve staleté pilné práci v buše vštípila a
pečlivě pěstovala?

Tak viběl isem Boha žíti v buších boiovníků, a Bůh iim oá
vítězství. Synové Moravy isou Dobří a ušlechtilí, a církev. víra ie ta
kovými učinila. Sponner, maior.

* *
11:

ŘEČ NĚMECKÉHO CÍSAŘE K ZEMÉBRANÉ.

Z Berlína, !. ůnora. (K. k.) Válečný zpravoóai Scheuermann
oznamuie berlínským listům, že řeč císařova, kterou pronesl na
své narozeniny střeboněmeckému zeměbraneckému bataillonu,
ienž konal až bosuo službu v hlavním stanu, zněla: Dobré
iitro, zeměbranci! Vyslovuii vám Své blahopřání, že vaše přání,
abyste přišli bo ironty, se splní, a Můi Dík za to, že iste svou
věc zoe řábně konali. Byl isem s vámi velmi spokojen. Vím, co
mám ve své zeměbraně. Všube, kbe zeměbrana přišla přeb ne
přítele, bila se statečně, na výchooě a ve Vogesách. Neoávno
byla to zeměbrana, která s hroinnou statečností bobyla bůležirou
výšinu a nepřítele vypuoila. Koneite tubíž zrovna tak. Budte
zorávi, kamaráoi, Mé požehnání vás provází! -— Kbyž se císař
bozvěběl, že obieoou oo oblasti korunního prince, obrátil se ra
bostně ieště ieonou k mužstvu a pravil: »Nyní však pozbravuite
Mého syna!rs — Bataillon oopovéoěl nabšeným »hurá!<

120



, !%:)( i\z—

lohannes ]Grgensen o neú
časti katolíků v krásné literatuře.
]ohannes ]órgensen navštívil 15.říina
1913 kněžský seminář v Brixenu a
při té příležitosti měl ke shromáždě
ným bohoslovcům promluvu, v níž na
neivýš zaiímavým, origineiním, ien sobě
vlastním způsobem doteki se a vy
světiii tak často přetřásaně thema o
interioritě katolíků. Mimo jiné pravil:
xByi isem tázán, proč tak mnoho se
mluví o neúčasti a méněcennosti ka
tolíků v krásné literatuře. Čím to, že
na druhé straně skutečně ie tolik a
tak významných talentů. Okamžitě ne
dovebl isem odpověděli. Pozběii však
napablo mně dvoie rozluštění toho
problému. Předložím vám ie. ]edno
rozluštění je to, dle něhož můžeme si
přebstaviti svět iako něiakou zahradu.
V zahradě isou rozličné rostliny, iež
všechny svým časem kvetou a po svém
čase ovoce přinášeii. A tak myslím,
že na děiiny světa dlužno patřiti lako
na zahrabu, a tu především křesťanství
během života lidstva vypučeio v tak
krásně květy, že všichni dosud nad
nimi žasneme a iim se podivuiemei
]děme ien iednou do italie, do všech
těch zemi, kbe kultura cirkve byla
mocnou a silnou. Tam uvidíme, iak
křesťanství kvetlo v umění. Ted do
mnívám se, přišla pro křesťanství hlavně
doba plodů. Vidíme to na velikém
rozvoii života charitativního . . .. Víte,
že všude na světě ie na sta a na tisíce

„___ÍÍi
bomů křesťanské lásky, bohaté to plody
se stromu křesťanské lásky -— to ie
naše velikost, kterou nám nikdo upříti
nemůže. Květy isou pryč, plooy isou
zde. Bohatě obsypán ie strom kře
sťanství, a snab není daleko ona ho
dina, kdy obieví se andělé Boží a
shromaždovati budou plody do stodol
nebeských. To iest ieden důvob. Druhý
ie tento: Kdo uchází se o nevěstu,
zpívá. Víme všichni, že z iara ptáci
zpívali, kbyž ucházeií se o nevěstu.
Po sv. ]anu umiknou ptáci, protože
domovské svazky isou iiž uzavřeny;
mládataisou v hnízdě a není více kdy
ke zpěvu. Kdo nedosáhl ieště štěstí,
ten zpívá svůi bol, svou zádumčivost,
ten zpívá všechnu tu bouři a tíseň
svého srdce; a tak vidime hojnost
písní, které vyiádřuií touhu po pravdě.
Avšak my uvedli isme iiž bomů ne
věstu. Pravda ie našim vlastnictvím a
Bohužel děláme to iako ti ptáci: ne
zpíváme víc —ie to iibské. Asouvisí
to také s tím, že sil, které isou k di
sposici, použíti nutno k iiným účelům,
především pro veliký úkol charitativní.
Pravím však, kdyby ta manželská láska
byla v pravdě velikou, činila by to tak,
iako to činila láska k nevěstě, ba pře—
konávaia by tu iásku k nevěstě tak,
že zpěvy, básně, iež zaznívaií k poctě
pravdy, nebyly by méně krásné a méně
četné než ony, které vznikaií z touhy
po pravdě. Myslím, ie nemiluiemepravdu
dostatečně, sic bychom k ieií poctě více
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zpívali, více jásali a nádhernějši zámky
krásy a umění bychom ji stavěli, než
jak činíme. Z toho tedy následuje, že
potřebujeme ještě větší lásky, než jakou
máme. Lásky, která je dosti velikou,
aby všechna charitativní díla, jichž je
třeba, při životě udržela, ale ještě ipře
bytek lásky, jenž vylévá se v dílo
krásy . . . _. Fr. Dohnal.

Doba předhusitská a husitská.
Napsal ]iří Sahula. (Vyšlo nákladem
>Politického družstva tiskového: v
Hradci Králové.) Je to nová, obšírná
studie pilného spisovatele v oboru
bějin husitství. Kniha vnáší světlo
do středověkých církevních poměrů
v Čechách použitím rozsáhlého mate
riálu a zvláště nejnovějších věcných
výzkumův. Autor vysvětluje důmyslně
příčiny a důsledky »babylonského za
jeti: papežů v Avignoně a církevního
rozkolu. Liči významný rozvoj zemi
koruny české v době té, popisuje, jaké
následky měla kritická situace hie
rarchie pro církevní poměry české.
Přehlebně vysvětluje osudy českých
reformátorů před vystoupením Huso
vým; liči, jakou přeměnu vnesl vikle
íismus do ruchu retormačního. Dále
se zde dočítáme, ale jakých předloh
splsoval a učil Hus a jak praktickou
reformaci širých davu prováděl. Spiso
vatel pončuje o poměru mistra Husa
k svobodomyslným křesťanům a mo
dernímu pokroku na záklabě vlastních
slov mistrových. vykláóá podrobně
způsob Husových útokův i obrany.
Ke konci poukazuje výstižně na dale
kosáhlé důsledky husitského převratu.
Kniha ta zpracováním nejnovějšího
materiálu historického jest velice cen
ným obohacenim literatury o době
husitské a přišla jako na zavolanou.
Vede k skutečnému uvěbomění. Sloh
spisu jest velice přístupný, celé zpra
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cování jest populární, aby kniha vnikla
do nejširších vrstev. Stran 428. Cena
pouze 1 K 60 h íranko. Objednávky
vyřizuje Družstevní knihkupectví v
Hradci Králové.

Básník Sládek a víra v Boha.
Arne Novák, známý literární kritik,
píše v >Topičově Sborníkuc o tomto
předmětu násleoovně: »Sládkovo prud
ké a opravdové lidství neztrácí ani
na okamžik důvěryplné vědomí pří
tomnosti Boží: magnetickou střelkou
životní jistoty Sládkovy jest víra, že
nelze Boha pozbýti, dokud jest srbce
pravdivé a čestné. Nezachráníl si v
náboženství jen elegicky vděčnou vzpo
mínku vyvanutého dětství, nepřepod
statnil jím pouze úzkost unavenýrh
čiv a stesk poděšeného srdce, ani ne
hledal matné a nezávazně božství ve
vývoji kolotající hmoty a vzestupujíci
abstraktnimyšlénky - —jeho víra, jebno
čuchá a mužná, vzrušeně osobní a
odhodlaně dramatická, vyvěrá z kře
sťanského theismu a vrací se k němu.
Přeb Ol. Březinou, jehož opojený
pantheism letí na zářících kříólech
daleko za hranice sluneční soustavy.
aby posléze rozjihl v kosmických ml
havinách. měli jsme v ]. V. Slábkovi
básnika nejnáboženštějšího: oba vy
znavači vidí celý Život ukryt v klíně
Božím, vše posvěceno, vše vykoupeno,
ale vše v rušném pohybu za zdoko
nalením. Proto Sládek nezná Smrti,
která ničí a ukončuie: Bůh, věčný a
účastný hospodář, posílá ji »dumnou,
mhavozářnou spasitelku- jako dělníci,
aby obdělávala a kypřila lány Života.
Kde je, 6 Smrtí, osten tvůj?

Světově názory jsou bva: kře—
sťanský a atheistický. Křesťanský názor
kposuzování života přibírávedle rozumu
lidského Boha, nejv. Bytost, jenž mocně
zasahujev Dějinysrdcí i duši lidských.



S přibránim Boha přibráno jest celé
křesťanství, neboť jen ono podává
pravdu o Bohu svým Zjevením. Athe
istický názor shasil světla na nebi,
nepřijal Boha k posuzování dějů, ale
spokojil se úplně a výhrabně lidským
rozumem, jemuž bylo zakázáno opu
stiti zemi a čas. Eutemisticky se říkalo
tomuto názoru : vědecký, moderní, po
krokový, empirický, exaktní atd. Oba
názory měly a mají své stoupence,
proto utkaly se v boji, který dosaho
val nejvyššího bodu před světovou
válkou. Více než 90 procent novin lá—
malo kopí pro moderní světový názor,
universitní stolice, vědecká díla, celá
nejnovější kultura, parlamenty, řečníci
na schůzích, veliký kapitál, to všechno
stálo v řadách jeho. Boj vnikl bo nej
poslednější vesničky a nezastavil se
ani přeb posvátností krbu domácího
Právě rok l9l5 měl býti triumfálním
jeho vítězstvím. Prozřelelnosti Boží
a svobodným ječnáním lidským přišlo
však ke světové válce, a tu oba svě—
tové názory podrobeny byly generální
zkoušce. Ne jedna osoba měla rozho
dovali, ale miliony mužů, stojících
v poli v zákonech, a miliony žen, děti,
rodičů, kteří boma zirslaíi opuštění a
ve strachu o život svých nejdražších.
Nejednalo se o jeden národ, o jeden
stát, ale téměř 0 celý svět. Plebiscitem.
do miliard stoupajícím, byl mooerní
názor světový zavržen a uznán ne
schopným vyplniti srdce i duši člo
věka v tak těžkých dobách.

Dopis básníka Otokara Bře
ziny S. Bouškovl, překladateli
„Eucharistle“. Přečetljsem s rabostí
Vaši knihu, drahý příteli; jako v za
hradě znám v ní už každou pěšinu,
která vede k nejkrásnějším místům, a
děkuji Vám vroucně za bratrské Vaše
věnování.

Veliký básník je Váš katalánský
mistr ]acinto; vidí mocně ve světě
duchovním, ale právě tak mocně vibí
i věci to h oto světa. Katalánská jeho
vlast žije celá v jeho slově; žhavé
slunce i jižní vegetace její, žár a síla
jejího lidu, tragika dějin, bávná náb
hera jejich měst a chrámů, gesta králů,
hrdin a světců, hloubka legend, po
korná prostota víry; a všaby cítíte ta
jemnou blízkost velehor a moře.

Vykonáváte svými překlady dílo,
jemuž nelze odepřiti obdivu a úcty.
Verše, které překládáte, milujete, vy
stihujete vznícen se stejným zdarem
skvělé passáže popisné (Průvod o
Božím Těle, Noc Božího Těía)inaivní
písně prostého srbce (nebot Váš bá
sník hrdinských epopeií má chvile, kóy
ie důvěrný a síabký jako bílé); a Vaše
sloky, častokrát tak jemně melodické
a při nápodobení katalánské lidové
poesie tak exotického kouzla, rozvíjejí
se bezpečně a lehce jako originál
(Hledal jsem ho, Obilí, Monstrance
dómu Barcelonského). A jak už ani
jinak býti nemůže u překladatele-bá—
snika, i Vaše índívlbuallla jeví se ve
Vašich verších, aniž by tím trpěla jižní
inspirace původního textu, který je
často přece jen cizi našemu realisti
čtějšimu slovanskému duchu.

Děkuji Vám ještě jedenkrát, můj
milý, za Váš vzácný bar, a přeji Vám,
aby Vám bylo možno dokončili šťastně
slíbený výbor Verdaguerovy poesie a
aby další Vaše práce přinesla Vám
mnoho duchovní radosti a útěchy Snad
Dočkáme se tisku i Vašich znamení
tých překladů z Mistrala (překíab ve
liké epické básně Mlstralovy mírem
(idyiía o 12 zpěvech) byl přijat Čes.
Akademii a vyjoe letos ve Sborníku
světové poesie), na něž po léta se
těšíme.
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Vzpomínám na Vás, milý příteli,
iako vždy vroucně a bratrsky.

Věrně Váš Otokar Březina.
]aroměřice 10. l. 1915.

Francouzská poesie klasická a
moderní. Náboženství a básnictví
souviselo vždycky pospolu, v nejstar
ších bobách byly iedno a totéž, ieiich
předmětem byl poměr lidstva k Bož
stvu. Čím více obracelo básnictví po
zděii zřetel svůi k světu, tím více od
poutávalo se od náboženství a tím
větší ievil se rozpor v duchu obou.
O tomto rozporu klasické a moderní
poesie francouzské pěkně píše řiditel
francouzského odboru při universitě
v Edinburgu Charles Sarolea v úvodu
k antologii francouzských lyrických
básníků: »Klasická poesie vyniká neien
krásou formální, ale i intelektuální a
spirituální. vyniká i harmonickou, zá
řivou a iasnou interpretací pravd
věčných. Klasické umění francouzské
triumfuie nikoli v poesii lyrické, nýbrž
v poesii náboženské a dibaktické, fi
losofické a psychologické. V tomto
ohledu pokračuie vlastně umění Lu
kretiovo a Virgilovo a nehledě na roz—
dílnostl zevněiši, iest umění doby ro
mantické výplodem vycházejícím 2 u
mění Velkého století: poesie lamarti
novská vychází přímo z poesie raci
novské a nic nepodobá se tíradě a
monologu Corneilla tak iako tirada a
monolog Viktora Huga.

Co budí ieště náš záíem pro poesii
klasickou, iest intensita vnitřního ži
vota, ieiž zievuie. Daleko méně roz
tržiti než my životem zevněišim, žur—
nalistikou, cestováním, pokrokem věd
fysických a přírobních, zabývali se naši
otcové více než my vztahy duše. Daný
směr v iednáni i kázni duševní, poi
mutí idey náboženské, podrobné vý
kony katolicismu, to vše rozvinulo a

zdokonalilo vkus morální analyse,
vědu vnitřních mohutností. Duše kře—
sfanská byla vždy sebrána a soustře
běna, vždy obrácena do sebe a za
městnána sama sebou. Proto u těchto
básníků ona pravda psychologická,
onen delikátní takt, onen ziemnělý
duch, ono iemné umění do plného
světla vědomí uvésti nekonečné drobné
tisíceré podrobnosti života vnitřního.
Bez ooporu iest více zabarvení míst
ního v divable romantickém, avšak
pravdy intimní a hluboké iest opět
více v divaole klasickém; iest více
»dokumentů lidskýchc, to iest více
lidskosti v tragedii Racinově než v
dramatě Hugově, iako iest ií více v
memoirech de Saint—Simona než v hl
storii Micheletově.

A toto kouzlo, tento půvab klasické
poesie, není to iebnoduše věčnou vý
sadou genia? Doba, která žiie a černá
tollk z děl lidských, zievuie a obno
vuie duchovou a nehynoucí krásu
velkého uměníc.

A spisovatel končí úvoo veršem:
nA zmlraií i bozi,
světa cit i měkký . ..
Však umění, to pravé,
přetrvá vše věkylc

(Obnova-Čhadavický)
Česká literatura v době válečné

žiie iako na onom světě. Současné
drama světové iako by se ii netýkalo.
Mlčí l spisovatelé, kteří jako mtmosy
reagovali na všechny zevní podněty.
Machar teprve za půl roku počal psát
o válce — feuilletonlstické veršíky
muže, ienž stojí stranou. ]lž třetí byla
zabavena. Mnoho spisovatelů iest na
voině, ale mnoho mlčí nebo píšou o
ničem. Buď neuměií nebo nemohou.
V iiných státech je trh zaplaven lite—
raturou válečnou.

Tiskem Václava Horáka v Prostěiově. — Za redakci odpovídá Vilém Vysloužil.
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orta. ZHŘBŠIL JSEM. Přípravky ke ev. zpovědí
(Belchteiníadungen), české i nemecke, : uměleckou
výzdobou mistra ]. Kčhíera. lze doctet v .admíníetncl
„AHCI-W“ v Prostějově: noooza 1 K. seo za 4 K. (Zvět
šený vzorek ie přílohou tohoto číeía Archy)

poszní K PŘEDPLACENÍ.
ARCHA chází 1. Dne kažbého m!—

eice. Přebp cí ee narok 6 K, napůl
roku 3 K, lebnotlívl čísla 60 hal.

STUDEnTí přihromabném obbíráni

&npoň to ex.) přebpíáceíí na rok 4 i(.
bresa: Revue Archa. Prostěigv. —Pletí se eloženkami Noveho ivota

neb Archy (číslo konta 11.942).

Předplatné a insertné splatno a ta
iovatelno v Prostěiově.

Píatíce šekem, račte iaekavě ku
Svému íménu poznačíí. zač platíte:
AIII (Archa ročník III.)

CM (obraz sv. Cyrila a MethodaJ

0 (Douda/.)Euch.( ucharisíie.) Atd.
Připište též číslo. které ie na obaluí

PUBLIKACE.

]AN SVÁTEK, C. BUDĚJOVICE
Přehled dělin české literatury od obro
zení až po nase časy. Zpracoval Dr.

Fr. Šimek. i( 16%v. KOTRBA. P AHA.
Knihovna »l.udmila-: Stín. Napsala
Barb. Mellanová. —-Planá růže. Napsal
Alois Dostál.
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KRÁL Doba předhusitskl &huoiísld.
Napsal ]iří Sahula. Stran 426, cena
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katolického čtenáře. aby ii mohl za
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po pravdě touží. Autor prostě a věcně
liči příčiny rozvratu církevního před
Husem, přesvěočivě ukazuje vinu tran
couzsky'ch králů, kteří papeže uvěznili
v Avignonu. líčí snahy velkého retor
míítora církevního našeho Karla [V.
o vysvobození papeže a věcně roz
vrhuie světlo i stín Husa a teho stou

nců. Devatenáct kapitol z historie
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Boj o DVOŘÁKA.

LADY HUDEBNI KRlTlK DR. ]OSEF BARTOŠ
vybal iako 3. svazek Pelclovy knihovny »Kritické
stubiec knihu. ANTONÍN DVOŘÁK.

Autor vyznává že ie ze školy Dr. Neieólého,
který vypravil tažení proti Dvořákovi, ač prý
s bůvoOy mistrovými nesouhlasí. Byl zamilován

. oo Dvořáka, zbožňoval iei, poznal iei DůklaOně,
ale čím bále četl ieho partitury, tím více poznával ieiich prázo
notu, neoostatek [)SVChOIOgÍtké,filosofické, umělecké hloubky,
až bospěl k tomuto výsleoku:

! ANT. DUORAK není ze sloupů, čili zaklaoatelů české hubby,
není vůbec geniem. Vynecháním Dvořáka nenastane. žábné
mezery mezi skutečne náročními sklaoately Smetanou a Fibi—
chein. Dvořák iest pouze zaklaoatelem našeho koncertního
života. On českou hubbu vnesl oo ciziny.

. Dvořákovi schází bramatičnost.

. Dvořákovi schází styl, slohovost. Pobléhá okamžité nálabě.

. Dvořákovi schází beklamace. Nikčy nepochopil spáo české
věty. Nepornal českého bucha, používal pouze českých
melobií k vůlí exotičností.

5. Dvořákovi schází polyfonie. ]eho bíla isou ien zbánlivě
polyfonní, mnohohlasá. Není harmonikem

6. Dvořákovi schází myšlenková originalita. ]est eklektikem.
To by byly neihlavněiší neoostatky, iež p Dr. Bartoš na Dvo

řákovi shlebal. Při tom není slepý k jeho přebnostem:
!. Dvořák ie skvělý instrumentalista.
2. Dvořák ie výborný Dirigent.
3. Dvořák ie temperamentní rhytmík a lyrik, vyznamenává se

melooičností (ne krásou melobií).

DWN
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VVV,

chce být všestranným.
5. Dvořák je neboceněný v komorních sklaobách.
6. A nao to vše Dvořák jest ryzí charakter, člověk nesmírně

bobrého, pokorného, čistého, zbožného srbce.
Tuto zbožnost, oětinnou víru katolickou, však p. Dr. Bartoš

přiliš necení. Praví, že byla výronem naivity mistrovy a neoostatku
filosofického hloubání a byla prý mistrovi vlastně na závaou,
nebot mu bránila, aby pochopil skeptické, rozervané nitro mo
oerního člověka a promluvil k němu svou huobou.

To jest ovšem oocela subjektivní názor pokrokového p. kritika

realisty. ]iní právě tu naivní bětskou buši poklábaji za gříznakgenia. Ve světové huobě staví Dr. Bartoš Dvořáka veole ajkov

strannejšim než Grieg, který za to měl více autokritiky.
Dvořák učil se z počátku oo svého vrstevníka Smetany, ale

neoosáhl jeho slohovosti a hloubky. Tvořil bíla ceny nestejné,
kbežto Smetana a Fibich ručí za kažoou notu, kt rou pobepnali.
Dvořák uznával Smetanu za mistra hubby ČESK , ale sám chtěl
být sklabatelem SLOVANSKVM, nebyl však leba EXOTICKVM.
Ve svých sklaobách na básnické texty (hlavně Erbenovy) nevy
stihl stavby a bucha básně. Byl huoebníkem absolutním, jako
učitel nevychoval nám sklabatelů, jen Dirigenty. Vítězslav Novák
začal něco platit, až se oopoutal oo mistra. Ze symfonií Dvořá
kových nejvýše cení kritik Symfonii o-mol. Vůbec vypočítává
slušnou řabu běl mistrových, u nichž neskrbli uznáním, tak že
zůstává bilo Dvořákovo přes všechny výtky obrovitým obohacením
huoby. Výtky Dají se činit kažoému umělci, i bobrý Homér
poňřimuje, i Mozart a Beethoven mají své fabessy. Dr. Bartoš
je sice muž velmi vzoělaný, ale filosofie jeho také není ještě
ujasněná, což vibét z celku i z jeonotlivostí. (Na př. v jeonom
obstavci piše Buh i buh, ač píše o témž křesťanském Bohu).

Kniha Bartošova jest bosuo největším souborným bílém o Dvo
řákovi, snáší všecek téměř materiál, a zasluhuje proto pozornosti,
byt tenoence mířila proti Dvořákovi. Ob Dobrého znalce Dvořáka
byla tu přinesena obět' realismu, jehož pobstatou jest ve všem
hlebat moblu, která se musí skácet, nebo aspoň potřisnit.

Dvořák pracoval v bobě největšího rozmachu české kultury
(jeho působnost jest občobná činnosti jar. Vrchlického), pracoval
překotně rychle, aby vyhověl naléhavým objebnávkám a potřebám
— ale přes to zůstává vysokou bytostí, které se bosub koři
———svět.

126



SVĚTEC LITERÁRNÍM APOŠTOLEM.

(Pokračování)

N.
MlMO TVTO NÁBOZENSKV HLUBOCE ZALOZENE MUZE

racoval pro časopis >Oelzweige< mnohý z onoho kroužku kato
ckých literátů, kteří ctili v Hofbauerovi svého Duchovního otce

kteří, kažoý ve svém oboru, snažili se uvésti k vítězství svůj
_ázornsvětový. Mezi nimi zvláště vynikal BEDŘICH ZE SCHLE
iELU. Koyby se nebyl tento veleouch, »Mesiáš romantické školy—t,
zaklaoatel bějin literatury: stal katolíkem, a kbyby se nebyl tím
»bcizil těm, kteří jej ctili jako svého učitele a vůoce, bylo by jeho
něno s nejvyšší úctou jmenováno na severu i na jihu naší vlasti.
'ak ale je opovrhováno a v klatbu báno, protože násleňoval
.subku svého rozumu a hnutí srbce a vrátil se bo církve.

]ako u mnohých jiných mužů boby osvícenské, kteří pozběji
e vrátili oo katolické církve, nebylo ani jeho mláoí prosto chyb

poblouznění. Teprv v 16. roce bylt určen pro bráhu obchoo
IÍCkOll , začal stubovat; věnoval se v Góttingách a v Lipsku
ilologii a stuboval při tom Dosti nestále literaturu, umění a kraso
ěbu. Koyž přišel 25|etý Schlegel roku 1797 00 Berlína bo kroužku
kthleiennacherova, měl už na záklaoě svých příspěvků pro »Ber—
iner Monatschrifta, Wielanbova »Merkura' a jiné listy jisté jméno.
! Berlíně vzbuoil mlabý učenec svým bohatým věoěním velký
rooiv. Schleiermacher psal oněm své sestře:') »má tak rozsáhlé
*ěoomosti, že nemohu pochopiti, jak může v takovém mláoí tolik
'ěoěti; je tak originelního bucha, který zoe, kbe přece je tolik
ucha a tolik naoání, vše převyšuje, a ve svém chování tak při
ozený, otevřený a oětinně mlaoistvý, což ve spojení s ostatním
e právě to nejpobivuhobnějšíc . ..... »Co se týká jeho buchaď,
»išeSchleiermacher v pozbějším bopise,") »je mi tak supérieur, že
. něm mohu psáti jen s největší úctou. jak hluboce a rychle
niká v bucha kažbé věby, kažbého systému, kažbého spisovatele,
jak vznešenou, nepřeopojatou kritičností vykazuje kažbému misto,

ak v krásném soulaóu jsou uspořábány jeho věóomosti v krásný
ystém, jak práce jeho postupují ne maně, nýbrž ble velkého
ulánu, s jakou neúnavnosti slečuje vše, co jebnou začal, to
uovebu oceniti teprv za tuto krátkou bobu, kby vioěl jsem zrovna
obiti se a růsti jeho ibee.c

Větší ještě byla občanost, kterou věnovala Beořichu Schlegelovi

1) Baumgartner S. ]. v »Stimmen aus Maria-Laachc. 22. sv., (1882) str. 9.
2) Baumgartner S. ]., m. i. m str. 10.
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Veronika Veit-ová, jeona z oam, které v berlínské společnosti
hrály velkou úlohu; věnovala mu veškeru svou lásku, oala se se
svým manželem rozvésti a voala se za mlabého básníka, ač byla
o osm let starší jeho. 1799 přišel Schlegel s Veronikou k svému
bratru Augustovi; zoe povstal z obou Schlegelů, Fichtea, Schellinga,
Harbenberga (Novalisv,Gries-a a Brentano-a svaz prvních roman
tiků, jichz ioea a tenbence byly ze začátku úplně nejasné a teprv
znenáhla oošly k směru katolickému. 1802objel Schlegel bo Paříže,
měl tam přeonášky o německé literatuře a pilně stuboval, pokuo
mu to bovolovaly starostí o vezoejší chléb.

V této bobě vzbubily rozmluvy tří Kolíňanů, bvou bratří Bois
seréův a jejich přítele Bertrama, kteří u něho v Paříži bybleli a
Do jeho přeonášek chooili, u něho zájem o zvyky a bohoslužbu
v kostelích a klášteřích na Rýně; na jejich vyzvání navštívil též
staroslavnou kateorálu 'Notre DameC,která naň mocně působila.
Doufal, že bosáhne v Kolíně pevného postavení, a obrátil se proto
1804 00 tohoto starého, katolického, tolik vzpomínek vzbuzujícího
města na Rýně, kbež nalezl mnoho přátel a kbe zůstal 00 1808.
Pobyt jeho v Kolíně byl častěji přerušen stuoijními cestami oo
Paříže a jinam. Výsleoky svých stubií složil roku 1808 bo pro
nikavého bíla >Ueber bie Sprache uno Weisheit ber lnbert.
(*O řeči a mouorosti lnoů.c)

Zatím přiblížil se Schlegel vniterně víc a více katolicismu. Aniž
by to byl chtěl, přiveoly ho stubie bějepisu, literatury a umění,
filosoiie a systémů náboženských, kterým se věnoval s úplnou
vážností učence, ke katolické církvi, 'bez kteréž by,: jak sám
praví, »vůbec žáoného křesťanství nebylo<, a mimo kterou »ne
existuje čistého reelního křesťanství.: Ve »Fragmentechc z let
1805 a 1 06 mluví o svém tehoejším postaveni ke katolické církvi
takto: » íti bez náboženství je smutné i nešťastné. Katolické nábo
ženství je jeoiné, které můžeme chápati, nesporně aspoň lepší.: . . .

Přítulnost jeho k církvi byla živena obcováním s katolickými
přátely, k nimž patřilo mimo Kolíňany, kteří byli s ním v Paříži,
též mnoho jiných, mimo jiné též zasloužilý Wallrat. ]istě ne
zůstaly též vzpomínky a umělecké pomníky z boby rozkvětu
katolického buševního života, jimiž oplývá stará bašta kotolicismu
na Rýně, bez vlivu na jeho jemně chápavou přirozenost. Ač již
1806 obloučil se 00 protestantismu a jasně poznal pravbu učení
katolického, bal se blouho z liché bázně lioské a z ohleou na
své příbuzné, přes všechno napomínání své manželky, obvraceti
ob veřejného přestoupení. Teprv 16. Dubna 1808 složil s Dorotou,
— tak jmenovala se Veronika po svém křtu 1804 — vyznání víry,
bva bny pozběji bylo jejich sňatku požehnáno, a pak objel Schlegel
bo Víoně, jistě aby ujel zvěbavým povíoačkám; manželka jej
v srpnu náslebovala.
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Oba Schlegelové strávili první měsíce ve Víbni bosti nuzně;
Epese iim bařilo, kbýž Bebřich Dostal 28. března 1809 místo iako
álečný sekretář ve ovorní kanceláři. V této funkci obcestoval iiž
. bubna bo císařského hlavního stanu, koe pob svým šéfem,
rabětem Stabionem, k velké rabosti Doroty alespoň pérem boioval
roti Napoleonovi a psal proti němu ohnivé proklamace; měnivé
těstí válečné hnalo ho v těchto měsících oo města k městu, na—
osleo bo Buoapeště; ootuo reoigoval armáoní novinv, až v pro
inci se vrátil bo Víbně. V únoru 1810 mohl ohlásili a začíti
řebnášký z běiepisu.
S Hotbauerem seznámil se Bebřich Schlegel koncem r. 1808

neb začátkem 1809 — snao prostřebnictvím barona Penklera;')
ž 2. května 1809 vvřizovala mu Dorota pozbravý světce oo hlav
ího stanu') Filip Veit, svn Dorotin z prvního manželství, píše
styku těchto velikých mužů: :]akmile se P. Hofbauer a Bebřich

e Schlegelů ve Uíoni seznámili, zůstali oůvěrnými přátelý, a
lotbauer měl co skoro oenní host bomu velký vliv na Beořicha
na nýní iiž zesnulou matku, kteří na něm lpěli neomezenou
ískou a úctouť)
Co to bylo, co Schlegela, velebucha, po Dlouhá léta poutalo
tak věrné úctě a přátelství k Hotbauerovi ? Už přeo svým obrá

ením nepochyboval Schlegel o tom, že ibeální obraz katolicismu,
ik se mu obrážel v stubilch, nenaióe nikoe uskutečněn, že oslňuiící
eho krása ie zakrývána a kalená libskou nebostatečností a zvláště
rachem osvícenství: »Mrtvá ztuhlost a zmalátnělost; čteme
zmíněných iiž »Fragmentechc, »kterou viběti nyní i v katolickém

větě, není příčinou nepřestoupení, nýbrž naopak iebna naběie
íc, že bube znova oživena novoobrácenými, iak to bylo u mnohých
ltců církevních.: Tím silněiší musel býti tebý boiem. který naň
Dělal světec, poněvabž v něm viběl proti očekávání ibeál kato
cismu ztělesněný, —-ibeál, který si přál s celou horoucí láskou
eophýtý. Nalezl Holbauera »prosta všech příbavků a pout, všech
řebsubků osvícenství, v ieho půvobní čistotě a samozřejmostí,
ieho přesvěbčuiící síle a slávě.-*)
Arcit nepůsobil Hofbauer bezprostřebně na literární práce

chlegelovv; býlt vůbcem buše ieho, který uvebl lobičku života
žilo na určitou bráhu; snažil se jen přivésti k opravbově hlubo
ému poznání katolicismu a pramenů milosti ieho a ubržeti v něm
lvou víru. Věrné katolické smýšlení žákovo nalezlo samozřeimě
hlas ve spisech, které ieště přeo výbáním přeokláoal k posouzení

1) Jeden z neistarších přátel Hotbauerových ve Vídni.
2) Fr. Ralch, m. i. m 1. sv., str. 356.
') lnnerkofler, m. i. m. str. 688.
*) Martin Spahn, Hochlanb 1909, str. 309.
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Hofbauerovi. Výpravuie se: »Kovž ieonou Schlegel přečetl Hof
bauerovi iistý článek, obial iei Pater a pravil: »Dobře,můiiBebřichu,
zcela Dobře, ale lépe ieště iest milovati Pána ]ežiše z celého
srbce.c')

]inov zase nevzoal se Hoibauer kritíkv, koe se mu to zb'álo
prospěšným, iak vvsvítá z tohoto vypravování Veithovazii' »Bvl
jsem kbvs přítomen, kbvž mu bývalý kníže německé literatury
Bebřich Schlegel vysvětloval sviti Divný neurologický (mesmerický)
svstem katolicismu. Hoibauer klibně poslouchal a pobporoval svou
trpělivost občas slovy: »To není nic, ale bocela nic!: Než věhlasný
filolog a romantik neuftuchl; chtěl mu svou zamilovanou myšlenku
mermomocí bil-slečně vnutiti. Konečně toho měl Hoibauer čost;
vstal, obial lega-čního rabu oběma rukama, potřást jim a pra-vil:
»Tý isi přece můuiBebřichk A co Schlegel? Trochu rozmrzen
řekl: lnu, pravba, ale —;< a nepokračoval bál v přebnášce. Byl
obbvtc

Schlegel působil ve Víčni svou baleko rozvětvenou literární
činnosti slovemi příkl-aoem na znovu se rooící křesťanské písem
nictví i umění. Roku 1810 založil na rozkaz Metternichův časopis:
»Oesterreichischer Beobachterc, který ob roku 1811výóá-val Pilat.“)
1812 a 1813 vyšlo za ieho reoakce »Da-s Deutsche Museumc, kbež
většína romantických básníků sklábazla výploov své; mimo to
přebčiftal o novějších oěiinách a o oěiinách starého i nového
zákona, což roku 1810 vyšlo tiskem; tím pozveo'l b'ěiiný literatury
na věču.

]eho práce v »Oesterr. Beobachterc, kbež zůstal pilným spolu
pracovníkem, získala mu bůvěru Metternichovu, takže byl r. 1815co
legační raba poslán na sněm bo Frankimtu. Z cest po ltalii s císařem
se vrátiv založil r. 1820 časOpis »Konkorbiac, iehož program určitě
ukazuie věrné katolické smýšlení ich-o. Nšeobecný morální stav
naší boby a německého nároča, pokub se může věbeckým poučením
naň působiti, ie vlastním přeomětem a účelem tohoto časopisu
k iehož výoávání se sp'oiil slušný počet vě'oců a věbecký vzoě
laných mužů v Rakousku i v ostatním katolickém Německu. Nový
katolický časopis pro věbu, běiiný a literaturu, ve kterém by se
na celou tu oblast vyšší Duševní kulturý p'ohližeio ze stanoviska
náboženského, za tím účelem aby se pracovalo a ve všem aby
brán byl ohleo na náboženství co poslební cíl, iest nutností.! . . !)

Schlegel zemřel 12. leona 1829 v Drážbanech, raněn bvv mrtvicí
právě, koýž spisoval úvahu o iistoíě :. pravbě' Ve vč'bění. Poslební

,) lnnerkoíler, str. 688 a 689.
") Sebastlan Brunner, Klemens Maria Hoíbauer und seine Zeit. Wien 1858,

str. 271.
3) Fr. Brůhl, m. i. m. str. 209.
') Srv. Stimmen aus Maria Laach. 15. sv. (1878) str. 96.
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slova, která napsal, zní: >Úplně ucelené a Dokonalé rozumění
ale . . .a Byl to teDý právě vhoDný okamžik, že právě tu zveDl
se tomuto šlechetnému Duchu, tomuto neunavnému báDateli a
zkoumateli závoi, a věčná pravDa se mu zievila v plném světle.

UsuDek, iaký měl Schlegel o Hofbauerovi a ieho činnosti, vý
svítá z Dopisu, který Dorothea psala 17. února 1819 z Říma svému
manželi: »Sám říkáš. »Co Hofbauer ve VíDni založil a vykonal,
nezmizí níkDý.c')

Steinak ctila světce Dorothea. To DosvěDčínám místo v Dopise,
v němž svým synům v Římě výpravuie o pohřbu Hotbauerověz'l)
»Co isem ]Á zDe ztratila —- než neprávem pravím ]A — co MV
všichni isme ztratili, což nýní Do smrti buDu marně hleDati, ie
náš milý, Drahý Duchovní otec; nesmím otom mluvit, celé erce
mi useDá, mluvím-li o té Duši, kterou musím nýní postráDat v tomto
životě, který přece tak málo raDostí skýtá! PřikláDám ti opis místa
z Dopisu, který napsala Augusta Mengershausenová Do Říma
o jeho pohřbu. Mnoho set líbí 5 pláčem násleDovalo ieho rakev,
bez přeDchozi Domluvý nebo pozvání. Kupec ieDen vystoupil
z krámu a ptal se: Koho to pochovávaií? To byl jistě něiaký
boháčk Ano boháč, kolik ie ale těch, kteří isou bohatí iako on ?:

Dorothea, přeD křtem Veronika, býla Dcerou Moižíše MenDeI
sohna, onoho něžného, přívětivého muže, iehož filosofie byla ne
přítelkýní kažDého positivniho náboženství a přece tkvěla v upřímně
míněné religiositě, iež ukazovala se u vykonávání těch ctností,
které Doba osvícenská označila iměnem humanita. Patnáctiletá
byla zasnoubena žiDovskému bankéřovi Veithovi v Berlíně, které
muž ale věnovala málo lásky; Duševní směrý obou manželů byly
příliš různé: ona, szělaná Dáma, iiž literární život byl nutností,
on prostý prosaický kupec. HIeDala & našla náhraDu v stejně
smýšleiícím kruhu přátel, kDež hrála spolu se svými přítelkyněmi
'linDřiškou lterzovou a Rahelí Levinovou, které obě staly se též
katoličkami, velkou úlohu. ]akýs sentimentální ton převláDaI v této
společnosti, ieiíž náhleD na manželství a lásku býl hoDně široký:
vžDýt Dávali průchoD i volné lásce. (Příštědále)

.) Martin Spahn, Ungedruckte Briefe von Friedrich von Schlegel. »flochlandc,
I904 —05 ||. str. 434 nn.

-'; ]ohannes EckarDt, Klemens M. Hoíbauer und die Wiener Romantiker
kreise. »Hochlandc l910» ll [. str. 25 nn.
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ANNINA PíSEů.
(1. Sam. 2, 1—10.)

2 hebreiského originálu kriticky upraveného přeložil Dr. ]AN HEIČL.

1.2Plesá srbce mě z Hospobina,
povýšen ie můi roh ob mého Boha,

mluví má ústa k mým nepřátelům,
ano, rabost mám, žes mi přispěl.

2. Neb není svatého, jako iest ]ahve,
ani spraveblivého, jak Bůh náš!

3. Nemluvte ustavičně zpupné,
a brzost z úst vašich nevycházei!

]et Bůh vševěboucí ]ahve,
Bůh, který skutky správně váží.

4. Lučiště hrbinů se láme,
slabí však opasuií se silou.

5. Kbo býval syt, za chléb naiímá se,
kbo však hlabověl, otročit přestal.

Ba i neplobná mnoho robí,
matka však četných synů vabne.

6. ]ahve život bere i bává,
uvábí v šeól a zas vyvábí.

7. ]ahve chuóým i bohatým činí,
ponižuie i povyšuie.

8. Pozóvihuie nuzného z prachu,
a z kalu chučasa povyšuie,

knížatům po bok ie posazuie,
čestné křeslo iim vykazuie.

9. Nohy svých ctitelů opatruie,
hříšní však ve tmách umlkaií.

10. Věru, ne svou silou zmůže co člověk;
]ahve, ten své obpůrce běsí!

Nejvyšší v nebesích ie tříští,
]ahve soubí končiny země.

A bává sílu svému králi,
zbvihá roh svého pomazaného.

Poznámky: Bližší výklad básně nalezne laskavý čtenářv nové Bibli České,
Praha 1913 nn. »- Rozčleněna ie báseň na sloky dle P. Dhormea (>Les Livres
de Samuela, Paris 1910, str. 29 nn. K verši 1. >Rohc. Srv. Horáce kn. lll.
oba 21 ad Amphoraszu spem reducis mentibus anxiis Viresque;et addls,
co mu a pa upe ri -—K verši 6: Šeól podsvětí. K verši 1: Srv. Hesioda,
0D- et dles 5 n.: 'Pe'a pěn 7129(imám., úča óě [imám/ta zalétat ýsía
d' 029571101!„vnitru xaž r'c'dnluv áčšsl SW—ÍéŽ 50133: už ódu/lá ta
nemoí má už mm;/„á &nvwoí. ——K verši 10: Srv. Luk. 1, 69 n. _,_Kcelé
básni srv. »Magniticatcz cVeIebr'duše mzí g(ospodina a duch můi zap/esulv $ohu,
ópasítelí me'm.
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z BÁSNÍ ]OHANNESA ]GRGENSENA.
z DÁNŠTINV PŘELOŽIL FR. DOHNAL,

STÍNY SMRTI.
(Z knihy »Af det Dyben)

]ak lehce, tiše padá sníh,
tak neslyšný ie času krok —
tak tiše plyne za dnem Den
a dřív než víme, mine rok.

A Dřív než vime, mine rok,
a Dřív než víme, deset let —
mně zdá se: včera mlád isem byl,
dnes pryč už mého mládí květ.

]ak sněhu pád, iak sněhu páo,
tak tiše, tiše plyne čas ——
ach zrcadlo, rci, ie to snih,
ta běl zde, iiž můi svítí vlas?

Tak plyne pryč, ten dlouhý čas
a mizí, mizí víc a víc —
a v krátce iiž tu není nic,
ien moie smrt mně kráčí vstříc.

Ach, blažen, iehož duše zde,
nedbaiic světa bludných cest,
doufati může v život tam —
to iakby viděl iaro kvést!

Ach, ano, bláh, kdo věřit můž',
že za sněhem, ienž zdobí vlas,
za zimou smrti, za hrobem
života slunce uzří zas!

'i'“
g„

PÍSEN MARIANSKÁ.
(Z knihy »Blomster og Fruylerm

Nikdy ditě tak krásně nezřei svět,
iak ]ežiš byl, Panny Marie květ

Matko Maria (Jolgothskál

Nikdy radost tak velkou nezřela zem,
iak měla matka nad svým děťátkem —

Matko Maria Golgothská!

Nikdy tak velký země nezřela žal,
než jaky poslěz Marii iai ——

Matko Maria Golgothská!

Pálily oči, kolena klesala niž,
iak stála opřena o hrozny kříž

Matko Maria Goigothská!

Stála tak v bolu — ó žalostný ziev
zřela iak řine předrahá krév ——

Matko Maria Golgothská!

A když pak smrti obial Ho stín,
sňali a matce Ho vložili v klín

Matku Maria Golgoihská!

Něžně Mu rovnala zlaty vlas
a slzy horké kanuly z řas -—

Matko Maria Golgothská!

Pozorně trny ven táhala pak,
drahou iež hlavu zbodaly tak —<

Matko Maria Golgothská!

Hřeby pak vytáhla z nohou a z ruk,
srdce dlv nepuklo z těch velkych muk —

Matko Maria Golgothská!

Do hrobu nesli pak ]ežíše v stráň,
za Ním šla matka, pláč rosil il skráň —

Matko Maria Golgothská!

Kamenem hrob pak zavřeli v ráz ——
>Neidražši Synu, se shiedáme zas!:

Matko Maria Golgothská!
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130) o CHRÁMV ve FRANCH.
PODÁUÁ ]OSEF HANÁK.

VÁHAL PODJATI sr: TOHO ÚKOLU. TÁZAL SE SAMA SEBE,
nemá--li ponechali čest bránili chrámy těm kollegům, kteří vynikají
řečnickým talentem a věbomostmi právnickými a patří straně
konfessionální. Ale zbá se mu, že bůvoo katolický, ieiž by počali,
by nenalezl ohlasu u všech. Hoólá teby uvésti ve prospěch chrámů
Francie bůvooy, které mohou, které museii býti uznány oo kažbého,
af náleží straně kterékoli.

Omezí se pro tentokrát na ieoen z bůvobů, který i iei neivíce
přesvěbčuie, který iei tak poutá ke chrámům, který iest společný
všem členům maiority. Tuto myšlenku, o niž se chce opírali,
zběoila mooerní bemokracie po filosofii 18. století. A potom
pokračuie:

rle to vaše thése, ŽE kAžDv ČLOVĚK MA PRAvo NA
ROZVITÍ VŠECH SVVCH VLOH.

]est to these, iež poií filosofy XVIII. století s naší moberní
bemokracií a kterou Daleko větší počet našich kollegů přiial 06
L. Blanca, Micheleta, V. Huga. Snao iest mylná, ale iest ušlechtilá,
částečně pravóivá, a proto ii přiiímám k účelům biskusse. Obtub
vyioěme spolu.

]ebná se, zabezpečili kažoému ieonotlivci co neiúpjněiší uplatnění
své osoby. V tom směru počítáte i se školou. O, bobře chápu

se školou zítřka; Doplněnou vyučováním pokračovacím, spo
ieným s libovými kursy, s bocházkou bo museí, s přebnáškami
v libových universitách s veškerým tím souhrnem různých
zřízení, která po vašem rozumu maii člověka obklopovati a pob
porovati po celý jeho život a k bisposici mu báli všechny věbo
mosli i pomůcky věóění.

Ale poskytnete-Ii všem Dětem venkovským oprávněné poroz
umění pro věbecké methoby, proniknete-li racionalismem všechny
buchy, neučinili iste zabost všem tužbám člověka. ]est stránka
v buši - a to nejhlubší -- které nemůžete ukoiiti, ani ii bosáh
nouti. Tažte se jen hlav toho hnutí volné myšlenky, iež nás
unáší. ]běte bo ullce Monsieur-le-Prince, August Comte tam po
stavil kostel. ]běte oolů bo Provence a naleznete tam moblitebnu,
kterou zříbil Stuart Mill. Týž Stuart Mill, iehož Glabstone nazval
světcem rabikallsmu! Všichni nebubuií mobliteben, všichni nebo
spěií až tam, aby vibitelně proievili své tužby náboženské, ale
všichni na konci svých prací shlebaií se s Nepoznatelnem a
neooveoou žíti bez iakéhokoli Druhu obcování s ním. Snaží se
ho bosíci. iím se ukojiti. ]est to hluboká potřeba ieiich bytosti.
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]eiich iasný rozum bozná svou malomocnost a splnomocňuie
teoy zakročení citů, snu, aborace, přebtuch, intuice — krátce
všech těch nejhlubších sil ieiich oušeď.

P. Bouge volá: »Velkolepá mluvaic —
»Tento nepokoi, tento smutek, toto neukoiení v síni pracovny

— tof ono, co Albrecht Důrer zobrazil svou vznešenou rytinou
»Melancholiec, pob níž by se mohlo napsatí: 'Nebostatečnost
věby k ukoiení velké bušea Tot osub Fausta, osub všech Faustů,
neivyšších, neiučeněiších intelligencí.

A měite na paměti, pánové, že toto vzkypění citu náboženského,
tyto hluboké síly směřuiící k taiemnu, které ie pobklabem kažoé
reality, existuií u kažoého z nás.

Bez pochyby běh života, prostřebnost, únava z benních potřeb
nám v tom brání a naše všeoní osuoy isou méně plobné na
reflexe, iako velkolepá sklíčenost Fausta neb Pascala. Zatím
narození, založení robiny, smrt, poslební útrapy ——jako nezho
iitelné nemoci — iež tušíme a iimž nemůžeme uniknouti, pocit
mučivé nespraveblnosti v životě nás stále stíhaiící, obrací po
zornost i neiprostšího k tomu, co iest nepochopitelného a ne
usmířeného v úoělu libském. Ston stařeny, klečící v chrámě ieií
vesnice, iest téhož rázu, ieví touž nevěbomost, touž přebtuchu,
jako mebitace učence nebo básníka.

]sme všichni tatáž bytost v záklabé náboženská, neklibná nao
svým osubem, iež se vibí s úběsem obklopenu, zmítánu vlnami
onoho oceánu taiemna, o němž mluvil starý (jiné a pro který
nemáme ani Ioóky ani plachty.

V přebsíni nechá kažbý břímě svého života. Tam i neivíce
ubohý člověk se povznáší bo řaby buševních velikánů, poeti'i.
co bím ? bo řaby Druhů: vmísí se v říši myšlenky a snu Nir
hnusného, ani nízkého se neobváží přiblížiti se mu, a pokuo blí
poč tou klenbou, těší se neikrásněiším chvílím libské vznešenosti.
l bolest mizí ze srbce matek zarmoucených a přenechává místo
kouzlům naběie.

Domníváte se, že tyto nábhery vzrušení náboženského můžete
znehobnotiti, nic pro ně nečiníce. Snab se Domníváte, že ie můžete
i zničiti. Věříte tomu, poněvabž tolik vašich mistrů (myslím mistry
vaší intelligence) vás k tomu pooněcovalo. A Dejte pozor! Dnes
ti, které uznáváte za své mistry, iiž vám to netvrbí. Naopak!
Stoupenci experimentální methoby, kteří ii chtěli applikovat i na
ievy buše a zbubovat tak věbu psychologickou, vám praví, že
z těch hlubokých stránek bytosti, z té říše temné robí se všechny
tvůrčí schopnosti člověka, všechny intuice, i ty, iež rozum může
kontrolovati i ty, které rozum převyšují.

]est hluboko v nás říše zmatených tužeb, říše velmi bohatá.
říše temná, a oni psychologové—věbátoři ii uznávaií za skrytý stůl,.
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“kterýživí naše jasné myšlenky. Největší a nejmohutnější myšlenky,
z nichž nabýváme věbomí, jsou jako vrcholy ostrůvků vyčníva
jících, které však mají pob mořem nesmírné zvrstvení.

im bál tím více se buchové kloní k té pobvěoomé říši buše.
Nemůžete si nevážiti této velké činnosti vnitřní. Tento tajemný

život, tak temné věoomí. tato potřeba božského jest fakt, jejž
zničiti v člověku není v naší moci. Kolik jímajících příklabů
požabavků tohoto hlubokého života bucha bych mohl pobati!
A až bube sněmovna ——jak přeovíoám — zabývati se zkou
máním »otázky Sorbonny-=, Domnívám se, že bube lze snabno
ookázati, že stubujíci, kteří si stěžují oo zcela suché věoomosti
svých mistrů (věoomostí jinak velmi zajímavých), jsou mlaoí libé,
jichž vnitřní život volá po pokrmu, a kteří trpí (často bez svého
věbomi) tím, že se v nich vzbělává toliko povrch buše.

Ano, až chrámy našich vesnic bubou srovnány se zemí, čím
ukojíte celý ten svět tužeb, jemuž vyhovují naše chrámy? Kbe
buoete vzbělávat ony mohutnosti života buševniho, jež se uchy
luji, zjemňují, uklibňuií po staletí v chrámě? Až buoe chrám
zavřen, kbe nalezneme ono bostiučinění, jež skýtá tajemnému
nepokoji, ono uklionění hluboké úzkosti a — ječním slovem —
onen bruh kázně obávané hlubiny buše?

Ano pánové, mohutnost náboženská je velmi užitečná a velmi
hoona obavy, a církev ji ukázňuje. — -—]ebině církev sahá svojí
mocí až bo oněch končin,) kam, jak pravil Goethe, rozum nebo
sahuje a kbe přece nechceme nechat vlábnouti nerozumc.

Stalo by se mnoho neočekávaného, kbyby starý chrám zmizel
ze střebu Domů, jimž vláone

Poslechněte, co vám pravi venkovští kněží a lékaři. Souhlasně
tvrbí a konstatuji, že půóu, ztracenou křestanství, nezískává
kultura racionalistická, ale pohanství v nejnižších svých formách,
jako jsou kouzla, čáry, iioblouzení theosolická, šarlatánstvi
spiritistů.

Chrám venkovský assanuie pubu, oo níž jest zasazen. Kóež
chtějí jej zbořili, věří, jak přebpokláóám, že povznesou venkovana
na vyšší stupeň, k jakémusi vyššímu, čistšimu obuševněni, ale

zkoumají- li věc beblivěji, poznají svůj omyl. jest to zpátečnictví,které připravujiť. — —
Na konec Barrés pobotýká, že nehájil chrámy bůvoby Dogma

tickými. Vývoby své shrnuje ve věty: Zákonobárce má mít zřetel
na skutečnost. Cit náboženský skutečně existuje, a chrám jest
vibitelným jeho výrazem. Mají teby býti respektovány ony kameny
nezbytné k plnému rozvítí inbivioua.

eč svou skončil za živého potlesku v centru, na pravici a
na různých místech levice. Přátelé mu všele blahopřáli.

(Dokončení příště.)
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PROBLÉM DNEŠNÍHO BEZVĚŘI'.

Dr. ]os. Kratochvil.

LAVNÍ ZÁHADOU FlLOSOFlCKOU ]EST :>Nutí-li veškerenstvo nás obklo
pující rozum libský, aby uznal
Bytost prvou, nutnou a nekonečnou,
jakožto příčinu a nejvyšší bůvoo
jsoucna. Křesťanskáfilosofie obpovíbá klabné.
Pohyb, který pozorujeme ve stvoření, nezbytné

přeopokláoá prvého hybatele; povstání bytostí nemožno vysvětliti
bez prvé příčiny; jejich náhoonost vyžaouje bytost nutnou; jejich
Dokonalosti neúplné Dokonalost nekonečnou; pořábek, jenž mezi
nimi vláone, hlásá jsoucnost mysli pořábajíci.

Tento způsob řešení neivyšší otázky životní jest ovšem velmi
úzce spojen se záklaoními principy noétickými, na nichž spočívá
veškera stavba scholastické, respektive křesťanské filosofie. jest
to jeonakobjektivnost našich poznatků smyslo
vých, jeonakobjek tivnost prvých principů libského
my š l e n í.') V záklaoních principech má rozum objektivní pooklao
k postupu Dalšímu, na nich spočívá pak hobnota a cena rozumu
lioského.

Filosofie bezvěrecká, vycházejíc z r e 1at i v ist i c ké h o p r i n
cipu po znání Kantova, stavíse hlavněprotizáklabníln
těmto přeopoklabům spekulace křestanské. Poznáváme-li skutečnost
jenom poole s u bj e k tivních forem a poble pobmínek bucha
poznávajícího, jsou ti nejvyšší principy myšlenkové, ani princip
kausalitynevyjímajíc,pou hou a pr iorist ickou synthesou
m y šle n í, jež jebnotí s oněmi normami subjektivními fakta zku
šenostní,pak ovšemkažoá naše věoecká konstrukce
omezí se na pouhou jistotu zj e v ů, my nepoznáváme světa
v nějšího, nýbrž jen sebe. A nepoznáváme-li světa vnějšího,
jak v sobě jest, pak není ani řeči o poznání s v ě t a n a o s m y
sln ého. Vebe-Ii nás poznání smyslové jen k přebstavám sub
jektivním, pak veškero poznání naosmyslné jest nesmyslné, pak
nic nebonutí nás k uznání jsoucnosti prvé Pří
činy tv ů rčí. Tak soubí různí ibealisté.

K témuž bůsleOku, cestou poněkuo jinou, bospívají istoupenci
t. zv. p 0 si t i v is m u. ! oni vycházejí z relativistického principu

') Ct. Pospíšil, Filosofie t., 2 vyd. v Brně 1915,str. 282 a 334. Předmětem
našeho poznání smyslového nejsou naše představy subjektivní, nýbrž objektivní
smyslný svět. — — Apriornízákladní principy našeho poznání:princip identity,
kontradikce, vyloučeného třetího a dostatečného důvodu.
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“noětického, ale nao to popírají jakýkoliv aprioristický prvek my
šlenkový. Přebmětem věbění jest prý jen smyslné bějstvo vnějšího
světa, co nao tím jest, teoy všecky pravby naosmyslné, ióealní,
'jest pouhou fikcí. Proto raoikálně vylučují možnost bospěti ro—
zumovým hloubáním k uznání jsoucnosti Boží.

eský náš stoupenec positivismu Fr. Krejčí píše tu zcela
jasně: »Bezpečným výchooiskem pokláoá (positivismus) zkuše
nost, t. j. to, co jest našimi smysly báno beze vší pochybnosti,
-co bůkazu nepotřebuje. .. Na tom záklabé chce zobpovíbati
všechny otázky světového názoru se týkající . . . Nepátrá po tom,
co za zjevyse kryje,nehleoá pravby absolutní, nýbrž
spokojujese spravoou relativní, zastavuieseupouhého
jevu; neptá se proč, nýbrž, jak se vše běje. Nemůžeme všecko
věběti, nechtějme teby všechno věběti, spokojme se tím, co můžeme
věbětia zařičme se poble toho . .. Positivism .. . nepřipo ušti
víry, ale umí oceniti služby, jež náboženství prokazuje vývoji
libstva.c')

Můžemeteby bnešní obpůrce traóicionálního theismu roz
óěliti ve bva tá bo ry. Na ječné straně stoupenci školy positivi
stické, k nimž se bruží více méně přímo všichni zástupci methob
naturalistických, ob nejkrajnějších ctitelů materialistického mo
nismu až k nejmírnějšímzastancům účelnosti a mechanismu
v přírobě. Na straně Druhé pak jsou stoupenci kantovského
kriticismu v jeho nejrůznějších útvarech novo-kritických, které
však všecky při veškeré své různosti betailní souhlasí v tom, že
vylučují objektivnost poznání a věbu převáoéjí na přizpůsobování
skutečnosti formám myšlení.

K prvému i bruhému táboru oopůrců přibružují se, hlebisky
ovšem někby velmi různými, všichni stoupenci t. zv. filosofie
nové?) at již se jmenujepragmatism nebo voluntarism,
filosofie imanence nebofilosofie činu ato. V zá
porném svém snažení všecky tyto směry nové filosofie ibou proti
filosofickému a metafysickému intelektualismu a popírají možnost
rozumu proniknouti za zjevy; klaóně pak značí potvrzení empi
rismu a positivismu v ohlebu nábožensko-mravním, nebot tvrbí.
že pravby mravní i náboženské v prvé řaóé ovšem jsoucnost
Boží -—nejsou nám oány zevně, nýbrž z vnitřního našeho věbomí,
jako praktický výslebek našich snah a tužeb. »— —

Přehlébnuvše takto zcela krátce hlavní obpůrce theismu, při
kročme k vlastnímu problému bnešniho bezvěří kritickým

') gr. g(reičí,O filosofii přítomnosti. V Praze 1904,str. 174 a násl.
(Větya slova protože ná podtrhl jsem sám.)

2) Obšíměji pojednávám o všech směrech t. zv. nové filosofie ve 5 'ch
»Dnešních otázkách filosofickýchc. V Praze 1909a částe ě
iv »Časových úvahách filosofickýchc. v Příboře1913.
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rozborem zásao obpůrců apoukazemna chabostjejich
záklaoů oproti pevné stavbě theooiceje scholastiské a křesťanské
filosofie vůbec.

Positivism, abychom začali jím, kbyž se přebnáší české aka
oemické mláoeži na universitě, přichází k zápornému řešení pro
blému Boha ve jménu oné věby, jejímiž autentickými zástupci se
positivisté sami nazývají. »Positivism chce pobati názor na spo»
lehlivých záklabech, n a fa ktech, chce pobati poznatky, které
v logické jistotě nestojí za fakty věbeckými. Věbeckost jest mu
ibeálemh (Fr. Krejčí) Nuže, tot onen záklaoní kámen positivismu,
poole něhož kažoá konstrukce věoecká vyžabuje pouhou koorbinaci
pozorovaných fakt. A na pobklabě tohoto principu chtějí positivisté
vyložiti celý vesmír, chtějí věbecky vysvětliti veškeru skutečnost,
jež nás obklopuje i všecky její projevy. »Poněvaož všechno po
znání pochází ze zkušenosti, jest pozn á ní ome 2en 0 na jev y,
jest relativní.Absolutno, transcenbentno. zásmyslno,
nabsmyslno jestnepoznatelno. Uěoa musí vych ázeti
oo zkušenosti, a musí se obmeziti na jevy . . . Filo
sofie spokojuje se také jen relativním poznáním a buouje názor
na svět, vyloučením transcenoentna.To je právě po sitivism.a')
Pooobně mluvil již žák Comteův Emil Littré: »Věoy positivní ne
znají toho, co metalysika nazývá a b sol ut n o. Staří filosofové
byli by pokláóali za chimerickou filosofii, jež se nezabývá abso
lutnem, bnes naopak chimerickou jest ta filosofie, jež není za—
ložena na relativitě“2

]est teoy jasno, že negativni řešeniproblému Boha, jak je pro
váoi bnešni positivism, vyvěrá přirozeně z jeho noetických přeb
poklaóů, že totiž n e s m y slo v é je tolik jako ne s k u t 9 č n ě.
Přiznává to i Krejčí ve zmíněném článku, kbe praví: »Avšak snaha
ta (totiž poznati transcenbentno, t.j. jsoucnost Boží, libskou buši,
poostatu věciato) musí se ukázati marnou, ookuo se nechají platiti
noetické záklaoy věbyc (totiž věby positivistické). Zkrátka posi
tivism tvrói, že člověk má pouze jebiný způsob poznání — po
znávání smyslové. Filosofie je obmezena na zkušenost smyslovou
a nemůže býti věbou o transcenbentním, nemůže a nechce
ničeho věčěti o pobstatě věci. Proto mluví Spencer o pojmu
»neznámaa jako o tom, co se za zjevy skrývá poznání našemu,
a Stuart Mill o positivním způsobu myšlení. (Pokračování)

„l).Št.-Joem; Glosy k nynější filosofii u násv »České Mysli-,
ročník 1914, str. 22 a násl.

2).ů'ttré,Aug. Comte etla philosophie positive, Paris 1864,
str. 42 a násl.
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HROBAŘ.

Měl bivné zaměstnáni starý Poleoník.
il 2 umírání bruhých. Denně slýchal křik

nao otevřenou zemí tento zahrabník.

A zkušeností mnoho zievila mu zem.
Sem tam se blýskla broži, zlatým prstýnkem,
kbýž ubeřil ii tupým krompáčem.

Též brobná mince pískla často z mastných hrub,
kbe s nebožtíkem ořímala až boposub.
A rýchle výzovihl ii k světlu brsný úč.

Ženušku svou — tu bařil benně náručím
rozbitých rakví. Dříví uspořila tím.
Poieoli potom tiše zemák se zelím.

S kmotřenkou Smrtí žil prý v bobrém přátelství
a mnohokrát ii hlučně připil na zoraví,
koýž kýnula mu vlibně z temné bálavv.

On s chutí kopal hrobý malé, veliké,
za léta v horku, v sněhové vánici zle,
z rána, večer, zbvihal a spouštěl ruce sve.

Než také někbý slzel bobrák, pohnutim,
kovž sebevraha složil v koutku za hrabčim,
sám knězem isa, žalmem i libem plačícím.

Byl tich, kbýž po zápabu z loktů ženv bral
rakvičku malou, v které anbělíček spal,
ienž mrtev zrobil se a světa nepoznal.

A iebnou stál, iak býs ho praštil přes rozum,
kbýž růžemi a chvoiim zbobil k svatbě Dům
a zemi ukázal nešťastným milencům.

] v noci někbv kopal, kbýž bvl bobrý lov.
Tak stárl v proubu času tiše, beze slov,
až také iemu kmotra nasvpala rov.

sžěíže

Fr. Horečka.



NEVÝSLOVNÝ.
(z KNlHV: vE MLÝNĚ SVĚTA.)

Kbýž buše oči otvírá a pátrá, kbo ii stvořil,
kóo rozžehl ií hvězbv nao hlavou,
koo pob žebra ií toužné sroce vnořil
a velikými „sný naplnil hlavu bumavou:
Tu k TOBE v úžasu své oětské oči zvebá
a za clonami mléčných brah Tě hlebá.

Koýž žalost zahrýzne se iako bravec v těla,
kbýž sroce bolí, štvané zlobou krvácí,
kbvž země chví se, ve hruč vnikne střela,
a člověk iako raněná laň v smrt se potácí:
Tu k TOBĚ spíná olaně s bůvěrností,
že ienom Tvoie ruka bolestí iei zhostí.

A kbýž se srbce, oklamané světem,
žíznící po úsměvu otvírá jak květ,
ienž ráo bý rosy výpráhlým půl retem,
a nesmrtné chce lásky okoušel:
Na sroce TVOlF. neviběné spěchá
a rukou Tvoií nabhvězbnou se hlabit nechá.

KČVŽ místo zákonů se ozvou hromná běla
a v prach se řítí krása Kathebral,
kbýž záštím zmítá sebou země celá
a barbarství svůi slaví karneval
a nikoo cesty k Iibskosli zpět nezná:
]en v TEBE poutá touha křesťan bezbnál

]á TVEHO jména nevyslovuii, neb svato,
a jazyk libský pro ně nemá výrazu,
ve hvězbném písmě září na nás vzňato
a v básnických se km'tá změti obrazů: _
Ač nevyslovil isem T , kažbý„přece zná TE
a koří se Tl, i kbýž zapírá TE!

15. 2. 1915. K. D. Lutinov.

W
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DR. DOM.BERNSKÝ: z Úvoou DO Fl

LOSOFlE KŘESTANSKÉ.
(Dokončení)

v NEKTERÝCH »SUMMÁCl—lcSTŘEDOVĚKÝCH ZDÁNLlUĚ
jest SPOlENA filosofie s theologií, ale vlastně jest to KONFUSE
filosofie a theologie. Ale tato konfuse není leč zoánlivou.

e neprávem se přičítá filosofům a theologům střebověkým,
o tom svěočí i největší obpůrci a posměvači filosofie střebověké.
Tak v traktátu Busouově z r. 1676. >be boctoribus scholasticis<
výslovně se připomíná rozbil mezi theologv a filosofy scho
lastickými.

Tomuto poměru filosofie a theologie třeba připočísti veleoů
ležitý charakter filosofie scholastické -—charakter, který vlastně
má býti společným všem svstemům filosofickýmzjeonotnost. Přes
všechny sporý filosofické — které svěóčí o čilém životě buševním
-——všichni nárooové křesťanští, všichni učenci býli za jebno ve
víře a v uznání principů záklabních, na nichž spočívala jejich
bábání

Filosofie mooerní přetrhla tuto spojitost mezi náboženstvím a
filosofii -——učinila z nich nesmiřitelné obpůrce.

Z počátku býla uznávána tak zv. »Dvojí pravbat: pravba filo
sofická a pravba zjevená; pravba filosofická byla zkoumána, o ní
pochýbováno, a pochybnosti pak řešený — pravba náboženská
zůstala netknutou - byla uznána a respektována jako pravoa
Bohem zjevená. ——Ale vlivem těch, kteří celou věóeckou práci
střeoověku šmahem oosuzovali a cenili nulle rovnou, pak vlivem
tak zv. reformačních snah protikatolických filosofie čím bále tím
více. se obchvlovala ob 'respektování náboženství- a stala se
nejen nezávislou na náboženství, ale čistě protináboženskou.
Ovšem zabývala se a zabývá se oosub náboženstvím a nechce
býti NENÁBOZENSKOU: ale vvcházejíc z přebpoklaou, že ne—
existuje zjevení Boží, že církev nemá poslání božského, snaží se
přirozenou touhu člověka po náboženství upokojiti řešením
více méně uspokojivým těch otázek, na které ve střebověku byla
bávána obpověo výklabem Zjevení. Filosofie pak přešla |<for
mální nenávisti katol. církve ovlábajicí střebověk.

Nabpřirozený řáo neexistuje; není zjevení Božího;rozum libský
jest autonomním, nezávislým na zjevení i jest jeoiným pramenem
veškerého poznání.

A v tom spočívá bruhá charakteristická známka filosofie no
vověké: oobělení filosofie oo náboženství.
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Tento poměr filosofie novověké ku scholastické měl v zápětí
NOVOU METHODU a nové stanovisko ku záklabnimu problemu
veškerého bábání filosofického, ku problemu poznání.

Filosofická věoa střebověká vycházela oo prvých zákonů :
zásab, kterých neookazovala, kterých ani není možno bokázati
——poněvabž isou samozřejmý.

Připuštěna obiektivnost světa zevněišího, obiektivnost zákonů
rozumových; poznání rozumové iest pobmíněno poznáním smy
slovým —-ob poznání věcí smyslům přístupných přichází se ku
poznání věcí naosmyslných. — Užívalo se methoby analyticko
synthetické. --- První otázkou problému poznání bylo, iak iest
myšlení možným? a bruhou: jakou cenu má poznání naše? ——
Filosofie střebověká celkem byla uprostřeo směru empiristického
a ibealistického; nebyla sice »naivnímc realismem, ale byla re
alistickou, poznatky »zbravého smyslu: byly ii směrobatnými.

Filosofie novověká staví svá báoání na zcela iiném záklaóé.
Stala se inoiviouální, kažbý filosof na iiném záklabě staví své
poznatky ——zavrhuie záklaby systemů iiných, jen ve své má bů
věru. ]est čistě aprioristickou, ze stanovených principů obvozuie
bůsleOky, až kbyž tyto isou v přímém rozporu se zbravým
smyslem. U mnoh'ch přestává býti bílém rozumu, stává se bílem
imaginace. V prob ému poznáníprvní otázka zní: iakou cenu má
naše poznání -- ovšem MOŽNE ble konstrukci aprioristických.

Zneuznávání trabice filosofické, stanovení rozporu mezi filo
sofií a náboženstvím, nové methoby a nové nazírání na problém
poznání —tot pobstatné charakteristické známky filosofie no
vověké.

Touto filosofií byla zatlačena filosofie střebověká. Mohla li
iešiě míti právo na existenci, pak bylo třeba, aby se zreorgani
sovala, aby znovu počala stavěti na těch záklabech, na nichž
pracovala v bobě svého rozkvětu. Byla zatlačena bo účelišf čistě
církevních, klášterních; ien tu a tam nalezla na učelištich ve
řeiných zastánce.

A filosofie novověká tak Dokonale použila svého bominuiícího
postavení, že i u filosofů opravbových filosofie střebověká tvoři
pojem iakéhos Dětského, sméšného, nesmyslného synkretismu.

Z učelišf klášterních počala se rozšiřovali a hlásili se o své
právo; znovuzrozena, obnovena, stávala se ponenáhlu přebmětem
bábání i těch, kteří se k ní půvoóně chovali zamítavě, a v bobě
bnešní »novoscholastikac, neothomismus isou iebním z úcty
hooných systémů filosofických, s nimiž se vážně počítá.

]ako pob filosofií střebověkou míní se filosofie scholastická,
aristotelicko-thomistická, a nebéře se zřetel ku iiným směrům fi
losofickým — rovněž filosofií novověkou či moberní rozumí se
filosofie »protischolastická — isou to poimy totožné.
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Všichni myslící Duchové a běiiny filosofie novověké znaiící
isou v tom zaiebno, že neuspokojila snahu bucha po poznání
pravby toužícího, že nesplnila naběie v ní klaoené.

Ale ani toto poznání, ani ieií příkře oomítavé stanovisko ku
positivnímu křestanství nesmí býti vobítkem při posuzování filo
sofie novověké.

Třeba se chrániti chyb, kterými se prohřešila filosofie novo
věká proti filosofii střebověké, hlavně tvrzení, že vše iest v ní
nesprávným. — Třeba se varovati upírati ii bobrou, upřímnou
snahu poznání pravóy, originalitu a positivní, cenné bůsleoky
bábáni ieiího.

'—"».ši..—

F. v. BĚLOHLÁVEK o. Cl'.

TANEC SMRTI.
(MEZINÁRODNÍ)

]á isem ta, iež od počátku
dostala hřích za otce,
usouzená světu k sňatku
od života Původce.
Synu země, pamatui,
že isem tvá a ty isi můi.

Každý chvíll iest můi milý,
iak když k tanci zavolá,
sotva isme se otočili,
s ilným letím do kola
Synu země, pamatuj.
že isem tvá a ty isl můi.

Letím dál, kam nesou oči,
přes hory i přes doly,
kdo si lednou se mnou skočí,
toho nohy nebolí.

Zavířím iá v siném moři
s lidmi, lodmi na pochop,
vln trysknou — slzy v hoři,
sin moře ieden hrob.

Zakroužím iá sirou zemi
iako v tanci kolovém,
konec 5 trůny. králi všemi,
celá země ——hřbitovem.

Zatočím iá s Goliáši
s pancíři l se štíty,

s malými též Zacheáši,
cupv. cupv. cupitv

Škaredá isem a všem hrozná,
bílá lebka, žlutá kost,
kdo však hlouběii mne pozná,
tomu zazářím iak skvost.

]á isem hořká, iak lék nutná,
ostrá však ien z počátku,

otom pak můi kalich chutná
rako med všem po sladku.

Od mocného Caroděie
zbe iest mok v tom kalichu,
od Božího Dobroděic -—
nuže pli, můi ženichu!

Nuže pii a blesknl okem,
mého boku chop se hned,
zatočíme prvním skokem
v oku se ti zatmí svět.

Zatočíme v Druhém skoku, —»
anbělíčku, pěkně hrai, —
a hned v zatemnělém oku
zaskví se ti věčný rái.

Po třetí, — k mé pohled líci,
co isem ted? Ziev bez hany:
v náručí máš krasavici,
Živu místo Morany.



KATOLICKÁ MODERNA. u.

PRVNÍ ROČNÍK »NOVÉHO živorA..

]est tomu letos právě bvacet let, co isme zaklábali >Novy Život-.
V Sochorově břevěném kostelíku Nárobopisné výstavy v Praze
r. 1895 oalo si bostaveníčko asi tucet mlaoych katolických lite
rátů a usnesli se vyoávat svůj list. A koncem téhož roku vyšel.
Na počest Dantovu a k naznačení programu navrhl isem název:
»Novy Zivotc.

Dvacet let uplynulo oo té boby, lobička Nového Života zmítala
se ve vlnách, po 12 letech na čas uchýlila se z vlnobití oo pří
stavu a vyplula znova iako »Archac.

Kbyž přehlížím ročníky Nového Života, vibím, že to byla hrbin
ská epopei: Zvebla se celá mlaoá generace a chtěla cosi nového
a velkého a zanechala tu hluboké stopy.

Ob té boby nepozbvihlo se v katolickém táboře žáoné nové
hnutí mlábeže, žáoná nová myšlenka, žábny novy ioeál. Co přišlo,
bylo ien pokračováním Nového ivota. A neilepší, neičileiší libi
v katolickém táboře vyšli z tohoto hnutí, nebo aspoň byli mu
blízcí.

Mám řabu bOpisů, v nichž mi mlabi libé vyznávaií, iak mocně
na ně působil Novy Zivot, iak ie přivebl k víře a ku kněžství.
ieště přeo nebávnym měsícem píše mi mlaby' farář:

»Ráóvbych z authentického pramene se bověběl, proč přestal
»Novy Zivotc vycházeti. Kbyž iste se stal farářem v Prostějově,
lu mnozí hneo prorokovali, že to bube na úimu Vaší literární
činnosti. ]á však isem byl vžby při Vás a pravil isem: Lutinov
iest buše naoana', umělecká, a ta nebá se ničím ubusiti. A čas
mi bal za pravbu, nebot po »Novém ivotěc mocně bere seksvě
tlu »Archac. A tak pravy talent, i kbyž ho chtěií ubíti, vžby zase
znovu se vzchopí a nové cesty naioe, aby se uplatnil. Škoba tak
uměleckého měsíčníku jako byl Novy ivot. Kněží mohli bythrbi
na časopis tak šťastně reoigovaný, ale pravba? Patentovani vě
oatoři, ieiichž celá věba ien v biplomu záleží, a pak tak zvaní
přitelíčkové, kteří nemohou snésti, aby někbo v něčem nao ně
vynikal, utinali kořeny 'Novému Životuc, kbe mohli ? Neopomeňte,
prosim, vypsat, co vše bylo Vám iako literátu vystát. Vžoyt Váš
N. . více ve prospěch církve a nás, tehoy ieště stubentů, vyko
nal než — — ——on nás církvi získalo. — Obpovím na tento oo
taz příště, ones otiskuii ien bva články z 1.čísla Nového Života,
v nichž vyložen iaksi program:

Už přeo vybáním listu rozeslána provolání tohoto znění:
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nový ŽIVOT!

Poo tím názvem počíná se r. 1896 vycházeti v Praze péčí bá
sníkův a umělců katolických nový měsíčník pro umění, vzbělání
a zábavu. Ukolem listu iest, pěstovati rozkvět poesie a umění
českého, pokuo obpovíoá katolickému světovému názoru našeho
nároba.

Pan ]. Zeyer, zasílaie básnick u práci pro náš list, píše:
>]sem velice zvěbav na »Nový ivotc a na výklaoy se všech
stran; nepřátel se vyskytne hneb Dostatek —- bouteime, že také
něiaký přítel upřímný! ]e tolik přebsuoků proti církvi, libé ne
chápaii, že církev není instituce něiaká ztrnuláanehybná,nechá
pou, že ie žlva Duchem! Ovšem pabá velká vina na ty, kteří
myslí, že iebině representuií církev. Ale myslím,že právě proti
nim se strana Vaše ozve, ne—libirektněaottensivně, přece celým
počínáním svým a buchem svým.. ——Ze by nám povstalo více
nepřátel než přátel, nemyslíme, nebot vystupuieme s palmo u
m íru v ruce. Ne iako Církev útočící, ne zcela iako Církev boiuiící,
háiící a učící, (to vše přenecháváme ostatním listům katolickým),
vystupuiemeien iako oíl Církve zpívaiící a tvořící,
náš list pěstuie toliko křesťanské u m ěn í. ——Dnes,koy mooerní
Duchové marně hlebaií obpověbi na neipalčivěiší otázky svého
nitra, kby trase o »mrtvých Dogmatechc se sama už stává mrtvým
bogmatem, kby víra a láska ke Kristu zase roste v srbcích, bou
íáme právem, že čeští umělci a česká intelligence s chuti a oů
věroupřilnouke snahámkatolické moberny.

Názvu toho isme si nebáli sami, ani nevystihuie úplně našeho
programu. ale iest už historickým, a proto iei přliímáme. Katoli
ckou mooernou isme v tom smyslu, že chceme vyvážit nesmírné
bohatství poetických poklaoů z katol. umění, běiin a života; že
chceme ukázali, iak lze i neinověišim ibeám a myšlénkám sro
vnati se s učením tímto, lsou—liopravou člsty a vzneseny, a že
ibeám svým oáváme výraz moberní a umělecký.

Kbož iest s námi iebné mysli, zveme Vás: Pobporuite »Nový
Životapřispíváním, přebplácením, Doporučová
ním. Ročník 2 zl. Žábelte číslo na ukázku!

]. Al. Koráb, abmlnlstrator »Nov. Životac, právník v Praze
I.-189.(Karlova ul. č. 2.) Práce přijímá Karel Dostál-Lu ti
n o v, vybavatel »Nového Života-, Nový ]ičín na Moravě.

(Že by se uskutečnila Zeyerova přebtucha, nemysleli isme,ne
bot isme bouíali v mlabistvé bůvěřivosti, že právě kruhy rozho
buiící získáme) Na ]. straně »Nového života: byl »Přebposlební
žalm: ob Dra. Rub. Dvořáka a hneb za ním náslebuiící pro
gramní článek ob K. D. L.:
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NĚKOLIK scov ÚVODEM.

Nové iaro, nový život,
nový život, nové kvítí —
kdo se zlobí na motýla,
kukla že mu nestačí?

]sou starší páni, upřímní přátelé katolické literatury české, kteří
isou toho přesvěbčení, že náš nový list ie zbytečný. My těm bo
brým lioem nezazlíváme, ale nevíme si raoy: nám žábný ze stá
vaiících katolických listů nevyhovuie a nerozumí, v žábném se
necítíme úplně boma. Nový život raší a pučí v katolickém umění
——to ie vše. Bubou-li ploby bobré nebo ne — nemá bosub
nikbo právo přebpovíóat.

Nestavime se na vysoký papírový piebestal k České Moberně,
iež ve svém prohlášení nabouvá se s bulbockým výrazem ve
tváři a přemýšlí, iakým neiopovržlivěiším gestem by vyiábřila své
nekonečné a nevýslovné pohrbání generaci starších pracovníků,
na ieiichž ramena se vyšplhala.

v ?)ě čn ě pohlížíme na lopotnou práci, iež vykonána přeb
námi — ale chceme bál a nebáme si bránit! Česká Moberna
chce inbivibualitu, aí ie zlá nebo bobrá, ien kbyž je silná a vý
značná ——my chceme křesťanské umění. Ne blouznivéa vágní
novokřesíanství, nýbrž zčravé, plné umění katolické.

Vystupuieme proti liberální bezcharakternostl, lež se nazývá
moberním bilettantismem. Chceme mužnou a pobnlkavou bo
b ro st místo mrzutého pessimismu. Chceme umění misto lite
rárního řemesla a suchého moralisováni.

]sme připraveni, že neúmorná zášf a zloba opět pozbvihne
brzé čelo a zatím, co my bubeme zpívat, bube nám krabmo při
šíval na zába křiklavou záplatu kacířstvía zhoubného liberalismu,
aby proti nám poštvala nemyslící bavy.

Myvšak nebbámea směle otvírámeorgán katolických
umělců českýc h; vstupujeme ve Spoiení s mlabým katoli
ckým uměním celého světa a zveme všechny laiky i buchovni,
kbožl isou s námi spoieni smýšlením, by se k nám přibružili i
pracn.

Potom lze bouíat, že list náš vykvete a vzroste, že soružení
naše obieví se iako zbravá haluz na stromu současné poesie,
pučící a ženoucí veble stárnoucich větví utěšeně bo květů a plobů.

\ll/,
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VÁLEČNÁ MOSAIKA.

co BUDE VÝSLEDKEM PŘÍTOMNÉ vALkv. Zajímavý úsu
oek pronesl americký setník Harvey, který své boby přičinil se
o to, aby nyněiší presibent Wilson oostal sev čelo Unie. Harvey
v»North American Review“ zastává se názoru, že netřeba oe

co přinese, a starat se o to, aby kbyž už vznikla, přinesla libstvu
mnoho. ]e přesvěbčen, že tak bube. Harveyovi isou příčinyválky
celkem triviální u srovnání s velikostí tragebií; snaží se bopiOiti
se hlubších vlivů, iež válku přivooily. Příklabem je mu válka
o obtrženi iihoamerických států. Také tato byla vybojována poo
pláštíkem neirůzněiších záminek a libských pletich. Obstranění
otroctví na iihu nemohlo však býti iinak vyboiováno; tehby ne
bylo to arci přiznáváno. Harvey pak klabe otázku, iaké vnitřní
síly isou příčinou neivětší války na světě. V americkém boii byli
osvobozeni černoši, v evropském boii bube vykoupena bilá raca.
Miliony mlabých Němců, Francouzů, Rakušanů a Rusů boiuií
o toto osvobození. Konec tohoto zápasu nezná nikoo; zbá se
ieště baleký. ]e zbytečno lámati si hlavu tím, jak Došlo k válce;
hlavní je, aby cil prozřetelnosti byl oosažen. Tento cíl bubouc
nosti vioí americký publicista ve vítězství Demokracie, libstvi, iež
sice kulhá a tápe jako bítě ve tmách, ale boibe přece vitězství
ieonoho bne.

-I

M. ŘÁSENSKÁ: MODLITBA.

Ty, květe bílý, Máti bobrotivá,
sem oolů sešli milosti své hleo
na naši zem, iež v černém hávu splývá
a v tichém smutku k prosbě chystá ret.
Bůh trestá přísně v hněvu spraveolivém,
oovrací oo nás božskou svoii tvář,
nezoá se slyšet hlasů v bolu živém,
nevibí oči, kterým zhasla zář,
neslyší teskných povzbechů a lkání,
které se nesou širou světa pláni,
lak úpěnlivý žalu komentář . ..

Vím, zázrak velký by se musil státi —
a tvoií přímluvou se jistě stane tak:

, pohled na nás, bobrotivá Máti,
a k svému Synu svatý upni zrak,
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at otevře už slavných mírů chrámy
a jasnou ouhu sklene nao hlavami
všech, koož ones k Tobě úpí oo oblak.

(»Česky Světc č. 19. Dne 22. ledna 1915)
<|>

»BmothK v ZELEZEG.z Víčně, 6. března. Dopoleone ko
nalo se na Schwarzenberském náměstí slavnostní postavení vbo
iovníka v železec, zřízeného voovskym a sirotčím pomocným
fonbem veškeré branné moci. Slavnosti se súčastnili pan arciv.
Leopolo Salvator s ověma syny, německy velvyslanec šl. Tschir
schky, turecky' velvyslanec Hilmi paša, min. přeoseoa hr. Stiirgkh
s členy kabinetu, starosta br. Weiskirchner, presioent válečného
pomocného úřaou ato. Po řeči pana arciv. Leopoloa Salvatora a
starosty bra. Weiskirchnera zatloukl pan arcivévooa iako prvy
iménem ]eho Veličenstva císaře zlaty hřeb, načež násleooval
německy velvyslanec, který rovněž zatloukl zlaty hřeb z rozkazu
německého císaře, pak turecky velvyslanec jménem sultánovym.
Na to připoiili se ostatní slavnostní hosté. Bojovník iest z lípo
vého ořeva, bo kterého obyvatelstvo má zatloukati hřeby za bar
neiméně iebné koruny. Dary připaóaií svrchu zmíněnému ionou.
»—(Ani ne za měsíc vybral »boiovník v železe“ 18.000 K.)
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Dne 21. března 1915 přistoupilo v Americe t,500.000 bětí k stolu
Páně, aby vvprosili mír.

*

Prof. Dr. T. G. Masaryk on už belší čas v Římě a neslyšel
o něm. Tytem zemřel v Praze ieho syn malíř Herbert.

!

MACHAR v »Časec 6. 3. 1915 píše:
Aurea aetas.

V žurnálech nikdo neuiisti už nadšeným nás výkřikem,
že řeč, iiž možno dneska čísti, ie v běilch českých mezníkem
Už ztichlv vášně boiuiícich, zraó národních už zmizel hřích,
a bláto leží na ulicích a nepole'tá po tvářích.
Korouhve tiše zavinulv a zarazily naošeni
a praskiv naše slavné nullv, ;) po vlastech ie mlčení.
Tož svédčte, páni pacitisté, před tváří světa celého,
že válka tahle, což ie iiste, má přec ien mnoho dobrého.

*

o VVCHOVNEMvuvu vÁLKv přebnášel bývalý evangelický
farář Gottfrieb Traub z Dortmunbu v Bubapešti a bvakrát ve
Víbni. Dle referátu »Časuc ve víbeňské >Uranii< 30. leona bovo
zoval, že válka:

]. Zvýšuie naši znalost běiin. )Rozumíme lépe běiinám, protože
běiinv sami Děláme'. Zievuie se nám chlabná, kovová tvář běiin.
]en silní snesou její zrak; ale i slabé sílí ieií pohleb.

150



2. Dává poznání, že stát ie útvarem neivznešeněiším, nebot
knutelným. ]eho maiestát, legalisuiící smrt neibražších květů.
stromu svých občanů, prýští z oěiin, ze svatých nutností. Traub,
oomítá poiem vlasti, koe ibe o ospraveolněnl válkv. Nepřeie si
bůvooů nacionalistických. ]eoině svazek státní klaoe onu nei
světěiší povinnost!

3. Válka oomete kastovnictví. Člověk poznal člověka. Nýní
existuie ien ovoií bruh libí: stateční a zbabělí. (Němci říkaiízba
bělým nvní 'Drůckebergev). — Tohle měřítko zůstane i v míru.
Nebuoe prý naoále otázky: 'Čí isic, nýbrž: »Co umíš-. ]iž není
libí bezvýznamných, bezeimenných. Ze zástupů šlehaií síly a
vlohv. Dobuoou si zasloužených práv.

4. Nastane vzrůst obyvatelstva pruočí, ole_ taiemných
zákonů, iimiž přiroba nahražuie své ztráty. Rečník broií
s vervou a oávkou bonhomie proti malthusianismu, obvv
klému v kruzích zámožných, že větší obtíží vychovat bobře ieoi
náčka než několik bětí. Ovšem stát musí pečovat o levné bvtv.
Moubrý člověk byl, ienž připomenul, že část válečné náhraov
musí býti vvnaložena na rozřešení otázkv brobných bytů.

5. Válka učí pravé náboženskosti: víře, že taiemný osuo vším
vláone, že Prozřetelnost vše řioí, že nutno pokorně se pobrobit.
Učí však také, že vnitřní nezávislost člověka na útrapách hmotných
není pouhou baikou. Sociální Demokrat Frank, ienž pabl na boiišti,
napsal přeo svou smrtí: »Tělo iest otrokem buše'. Eihle, žák
Markův, vyznavač převahy prvků hmotnýchl Statečnost a zbožnost
isou prvkv téhož ethosu. Válka váží zbatnost nárobů. Válčíci
poorobuií se zkoušce spraveblivé.:

»Čas: bohává: »lak zřeimo,Traub, silná německá inbiviónalita,
chvalořečí bobě, která zbá se mu otevírat tolik možnosti bo bu
boucna. Pobivuhooný a nanejvýš zaiímavý iest buch bnešniho,
všuoe po organisaci toužiciho Německa, mobilisuiícího nejen svá
voiska, nýbrž celý zbroi ioealismu a víry v svůi běiinný zápas.
Discamus moniti! (Učme se po napomenutí !)c

Kultura barbarů: Chléb. Napsal Ernst Llssauer. Přel. K. D. [.
zvÉsrovANl. MODl ITBA

Nemohou zkrušit nás kanonů řadem, Rolnik vsel $"“? 00 země.
chtěií nás spustošlt hladem. Sestupme se a zehnelme!
Vrah vedle vraha, tak vůkol se tísni, PUdO naši země!
tlačí se do země bioa a hlad? Nemohou zdolat nás zbraní vpádem,
]á k vám přicházím s iarnl písní, chtěli nás porazit hladem.
naše země ie s námi svou pfiznl, Povstaň tv V8 hněvu žnt!
nový chléb už roste nám z lad! Zkvef hustou travou. zvlň osenl!

Neldražší země na světě,
NAPOMENUTÍ- probuď se našich žalmů hlasem,

Šetřte potravou, mělte onlpéč! vstaň nepřátelům k odvetě
Chléb ie meč. stéblem a klasem!
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Dvě nová česká dramata.
fKilberi vystoupil v Nár. divadle 5 no

]an

vým kusem: Kolumbus. Ve 12 obra—
zích líčí pracné shánění výpravy a
smutný konec obievitelův. Sám pokro
kový >Čas: vytýká dílu, že ignoruie
hlavní rys v povaze Kolumbově: Živou
katolickou víru, a tím falšuie ieho
portret. Chtěli bychom vidět Kolumba
iako neúmorného pozorovatele a do
bývatele, rázného a nezlomného, ale
vidíme člověka sraženého, zápasícího
s vnadnými ženami, které usiluii o
ieho lásku. Představitel hrdinův p.
Schlaghammer nemohl hrdiny vystih
nout. » Viktor$gk napsal fantastickou
hru: Veliký Mag. Mag ie personifikací
Života, ienž v horečce otvírá hrdinovi
oči, učí iei zkušenosti, iak vratká,
hamižná iest láska žen a iak sobecké
srdce mužů. Hra tato na Král. Vlno
hradech docílila značného úspěchu.
Hilbert chce býti duchaplným. Dyk
iím iest. Myšlenka hry ve spánku není
ovšem puvodní. Vyskytá se poslední
dobou na prknech velmi často. (Mae
ferlinck: Modrý pták a i.)

Děilny literární. Dr. Šimek vydal
pro studenty Přehled děiin nové české
literatury. Stručně podává bata life—
rárni, zdržuie se úsubku. ]ak iest
informovaný nebo věcný, posoudíme
zodstavce: Katolická moderna. Orga
nisátorem ieiím nazývá S. Boušku.
Vypočítává tučně všechna půvobní
díla Boušková, Dvořákova, Baarova.
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Ostatek pak zní: >Orgány katolické
Moderny byly hlavně Nový Život (re
bigoval K. Dostál Lutinov), ženské
otázce věnována Eva (red. B. Konařlk);
oba listy zaniklyc. Autor nezmiňuie
se o iiných spisovatelích katol. mo
derny, o knihách Dostálových, Medi
tacích, Arše, ač kniha ieho datována
1915. ——Čekáme více úměrnosti.

Nebezpečný spor o právech fa
rářů a kafechetů vypukl mezi »Vycho
vatelemc (prof. Em. Žák) a »Věsfníkemc
(farář Pauly). Válečná doba (před
kulturním boieml) lest rozhodně ne
vhodná k vyřizovánl tak choulostivých
otázek, které se dotýkaií odvěké kon
stituce cirkve. nevhodná ie nyni ve
řeiná polemika 0 vnitřních záležitostech
kněžských, a naprosto nemístny isou
osobní iizlivosti, které vylučuií obiek
fívní osvětlení otázek. Teď plati více
než kdy iindy: Ut omnes unum
slntl (»Vychovatelc, maietek družstva
»Vlastlc, není stavovským listem kněž
ským, nýbrž rčasopisem věnovaným
záimům křesťanského školství:)

Kanovnlk Dr. Josef Tumpach
píše v »Časoplse katol. duchovenstva
str. 112: :]aclnto Verdaguer: Gacha
risll'e. Formou originálu přeložil P. Sig.
Bouška O. S. B. (Vydala >Archac v
Prostěiově. Váz. K 260). Myslím, že
iesf nutno, aby »Časopis- náš učinil
výiímku v tomto případě, a tento spis
básnický aby neien registroval, nýbrž
o něm i promluvil. let to kniha, která



ybočuie 2 mezi obyčejné poesie lidské,
est to poesie nádherná, skoro anděl
ká. Něco velkolepějšího v rouše bás
ickém nebylo posud o Eucharistii
apsáno. Originál není arci český, ale
ýborný překlad jeho (procitěný, pro
lebitovaný) iest nám tak drahý jako
riginál. Ano, je to kniha meditační
řede mši svatou i po ní. Co tu nád
erných myšlenek, kolik nových hle
isk, kolik velkolepých, smělých a
rlích námětův! Duše se opáji v nich,
asne a zase pokorou zmožena kloní
&čelem až do prachu země. Autor
řekladu sám upozorňuje na některé,
skutku gigantni kusy sbírky té. Zvláštní
—mně jsou dražší a milejší právě ty
ratinké, vzdušné, letné vzdechy k bě—
lučké Eucharistii, jež jsou jen jakoby
pěšně, v opoiení načrtány a nedo
racovány, nepropilovány. je tu více
ltky k rozjímání a myšlení. Krátce,
lto knihu at si na své klekátko položí
aždý kněz, mladý i starý,i každý neu
lysta a bohoslovec, af čte pomalu
lránku za stránkou. zpěv za zpěvem.
ak to bude živý velezpěv... Dr.
as. Tumpachc _ Avtomto tónu zní
šechny posudky, od největšího če
(ého básníka Ot. Březiny až po nej
rostšího čtenáře z lidu. S objednávkou
utno si přispišit, nebot druhé vydání
ebude se moci tak brzo vydat.,
V Křížové cestě od Claudela má
áti: Strana 97, řádek 18: duši číst
lu dává; str. 98., ř. 12. v den jeho
pojeni.
Dosti Třebízského? Klecanský

aplan V. Beneš stal se v antikleri
álnim nárooě českém populárním jak
idný druhý katolický povíbkář.Pravda,
osmák, Baar přinášejí positivnějši
adnoty, ale nemají té obliby, jako
\orý, melancholický, sentimentální
řebízský. Čím to? Myslíme, že při

čina je v tom, že Třebízský namnoze
akceptoval husitské stanovisko. A
nelze mu toho osobně zazlivat: leho—
prameny byly nevyjasněné, jeho pře
kotný kvap, jeho hlava plná fantasie,
jeho srdce plné citu nedopouštělo
obiektivněišího zkoumáni, jeho choroba
(tuberkulosa) líčila mu svět černě_
Neměl po ruce ještě praci Sedláko
vých, Wintrových a j. a proto nevy
stihnul zabarvení staré boby ani staro
české řeči.]e básníkem pobělohorského
žalu. Dnes by psal jinak. Zemřel před
30 roky jako chudý kaplan. Z jeho
bíla kořisti čiperní nakladatelé. Pan
Topič na Ferdinandce vyšperkoval si
z jeho spisů nádherný dům (říká se
mu: :pomník Třebízského-), a nyní
zrovna tři nakladatelé vydávají jeho
spisy, nebot už nemusí platit honoráře.
A tu ozývaii se hlasy: >Už dosti Tře
bizského! Národ potřebuje stravy
živněiši a životnější, než jakou mohlo
poskytnout bolavé srdce nemocného
básníka. Lid musí se učit ne naříkat
a kvílet, ale radostně pracovat a dů
věřivě hledět přeó sebe. A nakladatelé
maji dát chleba živým spisovatelům
a ne kořistit z mrtvých! Romány ide
alnlho kněze Splnily už bávno svůj
vlastenecký úkolc Nuže, jest vtom
kus pravdy. Ale přece raději vidíme
v rukou lidu básnické sny ldealního
kněze než překlady detektivek a pod.,
které se rozlézají jako myši.

Pokrok v kněžském semináři.
Po čem jsme už dávno volali, usku
tečněno v Praze: Že smějí k boho
slovcům promluvit kromě profesorů i
zkušení praktikové, ze života pro život.
»Čechc o tom sděluje: »Dne 28, ledna
přednášel bohoslovcům vys. bůst. pan
provinciál řádu kapucínského P. Aug.
Kubes o Tyrolsku, dne 4. února veled.
pan farář a spisovatel Vlastimil Hálek
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o zaklábání katolických spolků, dne
15. února veled. pan c. k. profesor
reál. gymnasia v Libni dr. ]osef Kašpar
vo důkazech pro existenci duše. Po
těchto přednáškách, iež bohoslovci
sledovali se zaslouženým záimem,ná
sledovaly 4 přednášky »Křestanské
.Akademiec, kterými bohoslovci seznali
cíle »Křest. Akademiec a upozornění
byli na nutnost umělecké sebevýchovy.
>Domine, dilexi oecorem domus tuaec
modlí se kněz benně při mši sv., a
»Křestan. Akademie: ukázala boho
slovcům, v čem musí ieiich starost o
ozdobu bomu Božího záležeti. Dne
21. února přednášel pan architekt
Fanta o zásadách při stavbě a kon
servování chrámů i o cílech uměleckého
odboru »Křesf. Akademie-, One 22.
února seznámil bohoslovce veleb. p.
prof. dr. Frant. Steiskal se zaiímavou
a poučnou historií »Křest. Akabemiec
a s ieiími budoucími úkoly, dne 23.
února vzbudil v bohoslovcích svou
přednáškou veled. pan dr. Dobroslav
Orel, redaktor »Cyrillac, naošení pro
gregoriánský chorál a chut k práci
pro posvátnou hudbu, a konečně dne
25. února přebnášel opět veleo. pan
prof. dr. Frant. Steiskal o látkách na
paramenta a iich rozeznávání. Těmito
přednáškami byli bohoslovci přivedeni
k poznání, iak nutno dále sebevzdě
Iáním bubovati na záklaoech, které se
iim »Křest. Akademie: snažila podati.
]sme přesvědčeni, že záslužný čln
»Křest. Akademie-, pořádati totiž bo
hoslovcům přednášky, přinese zcela
jistě hojné ovoce.c Kéž se zavede
l ilnbel

Z Riegrova odkazu maií se u
dílet podpory ročně těm, kdož prospějí
zvelebení národa. Členy Rady nadání
Riegrova isou ]UDr. K. Mattuš přeb—
seda, Dr. V. Strouhal, Dr. Heyrovský,
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Dr. Mareš, Dr. Pastrnek, Al. ]irásek
a K. v. Rais. Žádosti může kdokoli
podat Svatoboru 00 15. list0padu

„Svatobor“ uoělllpodpory : Rie
grova odkazu takto: V oboru věd
ném: Prof. dru Ot. Srdínkovi na vý
zkumy o struktuře tkání pooporných
600 K. Prof. dru Vil. Mathesiusovi na
vydání ll. bílu Děiin literatury anglické
600 K. ]UDru. Františku Kubecovi na
zpracování práva rybářského a práva
vobního se zřetelem k záimům země
dělským 400 K. ]UDru. ]ar. Splícha
Iovi na stuoium hydroskopicity kaolinu
se zřetelem k určování půbních koloidů
400 K. ——V oboru literárně-uměleckém :
Dru. Fr. X. Šaldovi na další tvorbu
literární 1000K, Bohdanu Kaminskému
na další tvorbu literární 800 K. Viktoru
Dykovi na další tvorbu literární 800 K.
]anu Lierovi další podpora na vydání
sebraných SplSů 600 K. Viktoru Kamilu
]eřábkovl podpora na další činnost
literární 400 K. — Svazu osvětovému
na další zřizování knihoven pro lid
400 korun.

Z křesťanského umění. Sochu
Srdce Páně (bronz) pro Hostýn zho
tovil Vosmík. Pro smidiovský chrám
maluie křížovou cestu pražský malíř
Rudl. — ]ano Kóhler pracuie dále
o mosaikové křížové cestě pro Hostýn
a v lithografii Klabusaeyově kreslí
náboženské (hl. velikonoční) obrázky
pro Archu a Matici Cyrillo-Metoděiskou
v Olomouci. Mnichovské sladkosti,
které zaplavuií český svět, maií být
nahrazeny uměleckou tvorbou domácí.

Krlse umění. V »Dílec, čis. 8-9
Xll. ročníku, poiednává kritik Miloš
Marten o neblahém zmatku ibeí i forem
v umění přitomnosti. Krásně vyiadřuie
kletbu tohoto chaosu na konci své
úvahy: »Popřenl genia, nevěra v tra
dici,porušený poměr umění k ohniskům



uchovního života -— v těchto třech
ludech koření krise moberního umění.
imi upadlo v chaos, který ie pohl
uie, iimi ztratilo svou transcendentní
ílu, smysl a oprávnění, — a samo
»oložilo otázku, která se mu klade
.nes tiž nepokrytě: existuie-ii ieště,
tá-ít možnost a důvod, aby existovalo.
isto iest, že, aby existovalo, iest mu
cela překonati bluby, v něž zabředio,
rátiti se k pobstatným, nezvratným
rravoám, kterými žilo. Proti davovému
:ultu osobnosti — reintegrace hierar
hte duchů a víra v genia, iedině svo
>odného, iedině tvůrčího v umění;
srotiiešitné pověře modernosti, dnešku
i zítřku, ——oddaný, ač svobobný vztah
Lduchovnímu obkazu minulosti, návrat
. tradici; a proti bezkrevněmu mate—
iaiismu formy, láska ke všem hod
totám bytí, mocná a prostná síla viry,
Duhy, záhady, vroucí v člověku, po
nání krásy iako metafysicke entity,
lhnlska, v němž se protínaií světelné
Iny, vržené absolutnem v duši lidskou,
ozkoš a bolest, myšlenka a cit, život

smrt — to iest ne theorie či pro
iram, ale vnitřní předpoklad umělecké
enaissance a také vlastní dramatické
apětí, iebiný evoluční smysl této
emné chvíle duchovních děiinc ]aký
:) zrovna výkřik tužby po umění duv
hovním. Sursum!
Sblížení učitele s knězem jest

vřánimvšech upřímných Čechů, nebot
ozpor mezi těmato dvěma vychovately
tároda iest nemocí národa. Rolník D0
talik v Raclavicích u Přerova založil

době války list )]ednota venkovan
němž velmi záslužné usiluie o smí

ení rozvaděných Říbící učitel v Sta
tOViŠtÍChFr. Švarc otlskuie tam sym
ratlcký článek, z něhož vyiímáme:
Pravím přímo a bez obalu: Mým ide
lem ie rolník vzdělaný a zbožný!

A tyto dvě překrásné ctnosti vtěilti ve
slovo »sedlákc, tof přec musí býti
vrcholným cílem všech lidí dobré vůle,
kteří opravdově s naším venkovem
cítí. Uvěbomiti našeho sedláka není
zahnati ho od oltáře, ba naopak, celým
srbcem vrátiti ho Bohu, naučiti ho
čísti v té velkolepé knize Boží — pří
rodě — naučiti ho neien vážiti si ii,
ale ůčelnou prací svou ii krášliti a
celým svým zievem státi se hodným
slouti tvorem Božím! Doufám, že
mluvím iasně. Co v přebešiém apo
strotováno učiteli, možno s nepatrnými
změnami říci opět o knězi. A bude
me-li k sobě ioyálními, bude bez vý
znamu výrok francouzského básníka
Huga o učiteli-světle a faráři, který
světlo to zhasíná. Vžbyt přece ie
možno, ba žádoucno, iíti ruku v ruce
učiteli s knězem k lepšímu bytí ná
roba. Vyhražuii pro učitele volnost,
iak práci svou si zařídí, a zavazuil se,
té volnosti, |lž pro sebe žádám, tinému
plnou měrou popřáti. Nikbo zbe pá
nem --—-nýbrž sobě rovni ale spo
lečný cíl, iedna meta pro všechny:
]ednota venkova! Poukazuie-Ii kněz
na své akademické vzdělání, dobře!
Učitel nezahálí, a čeho mu nebylo
dopřáno dosíci studiemi, dohání sou
kromou píli. A to musí mu býti jen
k bobru připsáno. Konečně ie zde
strach z politického vlivu na venko—
vany. Ano, vším právem !: Pověz ml,
s kým obcuieš, iá ti povím, iaký isic.
Malý ždibec logiky: A bude-li učitel
obcovatí s knězem a kněz s učitelem,
oba pak se spoluobčany, budou steině
vlivní. Každý upřímný přítel našeho
lidu s radostí uvital, zatím ien pokus,
siednotiti neien sedláky, ale všechny,
kteří obývaií náš krásný venkov. Od
pokusu necht doide k mužným činům.
— A isme to především my, učitelé a
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kněží, kteří, iako iedlní inteligenti ven
kova, musíme předcházeti dobrým
příkladem. My učitelé téměř denně
vidíme malé venkovánky siednocené
ve svých učírnách a vám pak, kněžím,
z té duše přeii, byste každou neděli
a svátek zřelí všechny venkovany bez
rozbílu politických stran a bez rozbílu
stavu před tváří Boha, který dobré
obměňuie a zlé tresce. Ano, v chrámu
Páně necht ze všech úst ieonotně
zní: »Posvět se iméno Tvé! Přiid'
království Tvé!< — Kostel i škola,
iako kněz i učitel, musí býti mravním
poiítkem rozvaděných bratří venko
vanů, musí býti tmelem, spoiuiicím vše,
co se člověkem zove! Važme si ko
stela, važme si školy! Ctěme kněze,
ctěme učitele! Odvrzme mrzskou, muže
nebůstoinou zášťa nevraživost! ]děme
dobrým příklabem těm, o které bo
dnes isme zápolili, vstříc! Považuime
ie za spoluobčany, sobě zcela rovné,
nikoli za massu, bobrou ien k háiení
separátních choutek, a to kýžené sied
nocení přiide samo sebou!: -——Podo
týkáme ien, že v kněžstvu není zásaó
ního odporu k učiteli, za to ale sta
vovské listy učitelské systematicky
pěstuii zášť ku kněžstvu a víře pod
tltulem >protiklerikalismu=. Kéž by se
to změnilo a nastalo přátelské spolu
žití a spolupůsobení v duchu křesťan
ském a českém!

Moderní škola. Učitelstvodospívá
názoru, že se školou se ve snaze po
modernosti přiliš experimentovalo, že
se zavádělo příliš novot a předmětů,
které náleží do škol vyšších, a že bube
nutno navrátit se k základním úkolům
školy elementární a věnovat více péče
—-výchově. To iest obsahem článku
»Véstníku Zemského ústředního spolku
učitelských iebnot v království Českém:
ze Dne 19. března 1915.

Literarni novinky.
Ferdinand Tomek: ťCo'řidesítiletí !;

Qrahošíně. Kus kroniky ze závětří.
Nakl. č. ]. Moižíš v Chocni.

Opravdu svědomitá kronika rodiny
venkovského lékaře, nevyhýbaiící se
namnoze ani neimenším podrobnostem
ze života svých hrdinů. Některé části
knihy této, zeiména líčenístudentského
života v Litomyšli a v Praze v letech
padesátých s výstižným náčrtem bobo—
vého pozadí, upomínají na ]iráska,
iehož však Tomek nedosáhl. Děi knihy
hraie asi v Chocni.

Mladý katolický básník ]an Šanóa
bebutuie knížkou veršů: á'yn člověka.
Prozrazuie lyrickou i balladickou žílu.
Čekáme s naděiemi ieho další rozvoj.

Náklabem ]. Otty vyšly satlrické
feuilletony ruské autorky Teííi (N. A.
Bučinské): :Dýmbez ohně. Mile pobaví.

90 světa šire'ho! Obrazy z děiin ob
ievů zeměpisných. Mládeži upravil
Frant. Petr. Stran 131.

Vkusně upravená, illustrovaná knížka
obsahuje poutavé a mládeži přístupné
líčení prvních obievů zeměpisných v
pěti kapitolách, iichž nápisy isou:
Marko Polo a ieho putování po Asii.
Portugalci vokeáně Atlantském. Krištof
Kolumbus a obievení Nového světa.
Rozkvět námořní velmoci portugalské.
První plavba kolem světa. Mladiství
čtenáři naleznou v Petrově knize bo
haté poučení a ušlechtilou zábavu.

]an Rokyta (Adolf Černý) vybal
sbírku básní: Sadranskc' dojmy. Člověk
tu ani nepoznává zuřivého pozdního
husity, který kostmi Husovými otlouká
lebky katolíkům a zuřivě volá: Pryč
od Říma! Zbe iest ien měkký, až
naivní turista, který se cítí u Abrie
iako v ráji a boií se obletuiícího racka,
že nese smrt ieho dítěti. —

Tiskem Václava Horáka v Prostěiově. -—Za redakci odpovíbá Vilém Vysloužil
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POZVÁNÍ K PREDPLACENÍ.

ARCHA chází :; one kamna mě
slce. Přebpi cl se na rok 6 K. na půl
roku 3 K, iebnotiivá čísla 60 hal.

sruoenn přihromadnémobblrdnl

(aspoň 10 ex.) přebpiácell na rokv! K.Ačrcsa: Revue Archa. Prostě
Platí se sioženkami Nového “vola
neb Archy (čislo konta 11.942).

Předplatné a losu-iné splamo a tao
'ovatelno \! Proetčiovč.

sPiatlce šekem, račte laskavě kotr iménu znatlt, za! platite:
All (Archa ragdolliii.)

CM(obra1sv. CyrilaaMethoda.)

O (Gouda.)Euch. ( ucharislle.) Atd.

Připište též Cielo, které ie na obalu!

Vhodný dar. »Den prvniho sv.
přijlmáni sneži se každý hatedhcls
učinit dttkdm nezapomenutelným.
Probudil idsku irSvdtostndmu S a—
siteli & zachovat ji v novinn ch
dětských srdcích jest jistě vroucim

ůřánlm dobrý ch rodičů těch ditek.ákiadem časopisu »Arehac v Pro
stějově vyšla nedávno andělsky
něžná chvála Nejsvětějši Svátosti.
-— Je to kniha kataionského kněze
básnika Jacinto Verdeguera: »Eu »
ch ar i stioc, kterou v ilbezných
veršich naši mateřštiny ztiumočii.
básnik-kněz, benediktin P. Sigmund
Bouška. Jakoby pro dětsky něžnou
lásku psány byly ty nadšené hymny
svátosmdho Ježilei Katechetům i
rodičům doporučujeme knihu .Eu—
charisiii. i pro jejich miláčky..

PUBLIKACE.
NAKL. V. KOTRBA. PRAHA.

Ltlailičsiký:50 Ve válce v Rusku a \:aličl K
R.?ROMBERGER. OLOMOUC.

Vlasta Pittner-ový: Úřednlttl sirotkové.
SPOLEK \NTv. UM. »MANES.
PRAHA.

a cíle. Sv.“lo. F. Chudoba:

Básn ci. věštci a bgiťnlcl. !.POZóRUHODN ASOPISV:

Časopis katolickéhomdnchomswř \;za nyněisl redakce počíná \! e
chach zauiimat misto, také na Moravě
mělabrnčnska Hlidka. —Bohoeioveckč
»Museum v Brně iest čile vedeno,
rovněž Studentská Hlinka v Praze. -—
Vaňkova sKazatelnac (Pelhřimov sie—
vila už se stanoviska: Nepova ovat
válku za metiu Boží.

LICTÁRNA.

Zpovčonl přípravy "Kc.“ vyšly
větllm"pismem 1000ea?nih _vzdarma zasílá voilnům do
nemocnic »Archac.

Včlfnnku „Do) 0 chrdmt veFund mou tiskové chyby. tere
full smysl:

V : sešitě str. 55. poeiednli'ábka
má státi: jako bych se dotýkal; str.
56. řádka lil má státi: věčnost. misto
vděčnost.

U 3 sešit! str. 103.id_bkaal ml
atlti:naproeto;etr.104.řádka 30.atd
státi: ne misto nic; řádka al mi otdll:
ostře misto vstříc; Hdkazz. má stdti:
o filosofii historie.

V4 sešitě str 135 Hdka 29 má
st:áti do řady duchů str. m řádka
:. mástati onichž; kakao. máetáli:
toto temní; řdbka ll má státi: such ch

vgblomostl; řádka posledni má si ti:v e e.WWW
Obraz ev Cyrilla a Metho—
dčle od Jana Killtlera 10K.QWWW

VAŽENÉPAuv odběrateleeluind adam o inline
předplacenureep. doplacenl). Nedoide-li neopředpletni
do 5 dnů, budeme mil za to, že ol p. t. odběratel přele
vyzvednutiobnoeupoštovním příkazem.

Administrace.



GAB. RONM:

TEN TO STVOŘIL!

D DAVNA NESLAVILO SE V BLATNlCl VESE
leiší svabby nab svabbu Martina Vavříka a Marin
Masaříkové. Dva činy a bvě noci se u Masařík
ieólo a pilo, bva bny a bvě noci hráli tři houslist
čelista a basista, a při zvucích ieiich hubb
zářící Děvčice točily se kolem roziařenych chlapci
že natřásaly čeinymi ŠOICÍjako sykoiei ky ocáski

Dva buy a Ove noci chlapci zpívali vyskali a iuchali a vrtěli s
kolem bévčic jako ptáčci SOkOláČll okolo slaókych revovych pfii
(\ přece byla to svačbá chubobná, ubohá. Martinovym maietker
byly i'yč, motyka a housličky. Marininym otrhaná chalupa, o
níž slunce svítí a prouby nebeské vláhy se liií. Rosa neliesk
tak ouklaOne chalupu svlažovala, že zaoek ieií s chlóvkem
komorou se sliroutil, a přeóku k tomuto smutnému osuóu mál
scházeli). Ob Dávno se věbělo, že Marina tuto »úslavua čostan
věnem, a mělo toho byla chlapciim vzácnou. A že Marina (hooil
tu s moóřinou, tu s oteklinou, bélaly se vtipy, že tak chlapci „
ni sbiiífs, ač se oobře věbělo. že Marinu tak krášlí její otec.

Stary Masařík pil iiž za života svoií ženy, ale po ieií smr'
zaproóal se kořalce s tělem i buší. Nejprve propíiel svůi vybělel
pak utrácel i vybělek Marinin, koyž pak ani ten nestačil, prop:
ové kozy. pozběii i stůl, lávky, lůžko, a štěstí bylo, že nemol
propiti upéchovane země, na níž v iebnom kontě spával on
v Druhém Marina. Učinil sice kóysi u žiba pokus probati svi“
»paláCc, ale jakmile o tom začal, chlapi se na něi obořili, na
tloukli mu a z hospoóy lei vyhobili.

A iak byla Marina hlebanou chlapci, tak Martin byl vzácnyr
běvčicám. »Škoóa toho pěkného chlapcac, povzbechla si mnohi
při pohlebu na Martina, kbyž u muziky hrál na své housličk
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tak krásně, až se všichni bivili, kbyž trefil ihneb bo noty, at se
mu začala iakákoliv píseň, kbyž zpíval tak vysoko, že nikbo z celé
hospoby nemohl s ním na vrch a při tom kubrnatou hlavou
vesele pohazoval, celou tváří a moč a očima zářil. Chválen
byl pro svou štěbrost, koyž z piva, i se mu bonášelo, na vše
strany zavbával a iím plýtval. Milým byl Martin všem a ne—
přítelíčka široko baleko neměl.

Přece že nějaké vzoechy nao Martinem?
]ak by ne? Martin se naučil u muzik piti, že co v iebné noci

vyhrál, to v náslebuiících propil, ne sice sám, iako spíše s kamaráby,
kterým nebovebl ničeho obepříti, pro něž byl by propil i korbulku
s bohatými »tulipányc i klobouček s blouhými péry. Která běvčica
by teby Martina Vavříka chtěla? To, že Martin krásně hraie, že
zpívá iako slavík, že si umí také ubělati topůrko bo motyky, to
navyváži chyb a zlých zvyků, iež ohrožuií Martinovu buboucnost.

Kterak teby by se neměla slaviti svaoba veselá a hlučná, kbyž
se spolu berou Martin Vavřík a Marina Masaříkova? Bylo proto
na svaobě iásotu a mimo svabbu smichu. Kčož by taky se nesmál,
kbyž biba s nouzi se berou a spoieni své tak hlučně oslavuií?

»Ale iak bube bát?: tázala se tetka tetky, a obpověb zněla:
»Dnes ie hui, ale zitra buoe tui. Mlabý Vavřík popiie si se starým
Masaříkem, a chalupa přece praskne!

»Kbo vi, tetko? Masařík už se ienom vleče. Nebube blouho
trvat, a při oglgm gořalky se zabusi.:

»Pravba,a botvrzovala Druhá tetka, »ale sklinku po něm sběbí
Martin.

Po svabbě se Martinovi tyto řeči bonesly, a že měl Marinu
rab & styběl se přeo nl pro tyto posubky, uminil si stůi co stůl
Marlnu i okoli o opaku přesvěbčiti.

O starém Masařiku sousebky bobře prorokovaly. Pll o svaobě,
pil o svabbě — Martin mu nemohl obepřiti -- a tak chátral,
sch zel, až na zabku chalupy v rozvaleném chlívku skonal.

S ohnešenim mrtvého těla Masaříkova iakoby z chalupy černá
kletba byla obstraněna. Marina si obbechla, iako by hroznou tíhu
se sebe shobila, vzpřímlla se 'ako se rovná v zábech blouho
k zemi ohnutý. Martin velmi bo ře pochopil, co Marina obbech
nutim naznačuie, přivtnul ll k sobě a se vší rozhoonostl pravil:
»Nynl všem ukážeme, co spolu stvoříme.c Marina zahleběla se
Martinovi v ieho Dobré, mobré oči. Tl bva splývali v té chvíli
v iebnu bytost.

Po smrti Masaříkově Martin a Marina žili tiše a spokoieně. Den
co ben spolu pracovali u sebláka, u něho stravovali a výbělek
pečlivě uklábali, nebot buboucnost iim přebváběla přeb oči sterá
vyhání. Chalupa vnitř i vně zela prázbnotou a nebostatkem. Martin
sice přeb svabbou neivětši btry ve střeše na rychlo zakryl oošky,
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Marina chalupu vylíčila, ale byl to obllený hrob, vše ien tak na
oko. Dvéře ob ulice i ob iizby se stářím rozpaoaly, okno se roz
sýpalo, kachlová kamna se poroučela. Světnice bez nábytku,
kuchyně bez hrnců. Dva rýče, bvě motyky nemohly na vžby
zůstati iebiným maietkem mlabých manželů. Housličky Martinovi
nyní nic nevyzískaly, na kolíku visely a sntmaly se ien tehby, kbyž
Martin cítil touhu bull vyiásati svou raoost či ztlumočitl svole
rabosti neb poslliti své naoěie. \) hospobě se Martin ob svabby
s husličkami neukázal. Bál se hospoby on a leště více se ii bála

Marina. Ba ta řekla: »Rozbila bych ti to, kol/bys na to v hospoběvrznul.: Atak Martin bo hospoby nevkroči.Souseoky se Marti
nově zčrželivosti bivily, z úžasu nevycházely nab ieho pořáóností,
Marina pak nač ieiich zklamáním iásala a Martin ien se smál
svýma bobrýma očima. Ale v tom usmáni ievilo se obpouštěilcí
sebevěbomí, iež v očích Martinových ekvapovalo.

Přišla zima. Práce u sebláka stála. le proto nezahálel Martin.
l_opotil se v seblákově skále, hluboko pob zemi, kbež byl chráněn
přeo bivokými chumelicemi i krutými severák . Umluvil se se
seolákem, že s nalámaným kamenem se rozběl, polovici vezme
seblák, polovici Martin. Atak Martin trávil pob zemi skoro celou
zimu při matném světle malé petroleiové lampy, 'lž musil místo
vyhlébnouti & připravili, aby nebyla roztříštěna ú omky kamene,
jež při mocných úberech Martinových na vše strany lítaly. Martin
tak si navykl v skalní sluii, že mu připabala bruhou leho iizbou,
tak proti zimě otvrbl, že potlučené a opuchlé ieho ruce necítily
neikrutších mrazů. Ač snih v zimě často trousil a vysoko napabl,
stezka k Martinovu skalnímu zámku byla vžby ušlapána. Den
(0 ben ii prošlapával Martln i ieho žena, která mu oběby noslla
a v práci vypomáhala. Spousty kamení rostly přeo skalou, kubí ,
iež Marina po oběbě pečlivě rovnala, stály tam iako řaoa oltář
práce. Atak těch Dvou libí vesnice nevlběla, iak týben blouhým,
leč v neběli, kbyž se spolu ublrali na služby Boží. Ke sklonku
zimy, kbyž sněhy zmizely, svážel seolák oo skály kámen. Svou
polovici bobal bo města k stavbám, Martinovu pak svezl k leho
chalupě. A to tam leželo kameni, že libé volali na Martina: »No
no, Martine, chceš stavět babylonskou věž ?. Ale Martin se usmíval
a zářil svýma bobrýma očima.

Sousebé počitall, že Martin Dá se z iara bo stavby, ale ple
počítali se. Martin se kamene anl nebotkl. Dále topotll se u seoláka
i s Marinou a přibával groš ke grošl. Kterak pustiti se 60 stavby,
kbyžtě k ní toho ieště tolik schází? Kóe má Martin Dřevo, kbe
krytbu, písek ? Na to nastával v bezprostřeoni buooucnostl úbytek
výočliku a vzrůst vyoánt. Nač střechou Martinovou kroužil totiž
párek čápů a u komína stavěl hnlzbo. Což kbyby ten zloběl Bětí
ukrabt někbe nemluvňátko a sletěl s ním komínem bo oomku
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Martinova? V tom přípaoě bylo zapotřebí pro bětátko kolébku
obstaratí a mlaoé tetičce Vavříčce popřáti klibu a času k opa
trování bítěte.

Martin teby obešel bo města, že tam v trhu koupí kolébku.
Marina zatím ooma čekala a se těšila. Martin přišeo k trhu,
vyčkal příhooné boby, kby nevioěl v nábytkovém tržišti žáoného
člověka ze své vsi, vklouhl k pantátu stoláři a nesměle se tázal
po ceně ieoné vystavené kolébky. Ale iak se ulekl, koyž slyšel,
že neiieonooušší kolébka stoií šestnáct korun. ] vytratil se 06
pantáty stoláře, potloukal se a bloubil kubysi městem. Zatím
Marina ooma na kolébku tolik se těšila, že ani s takovou toužeb
ností nečekala, kbyž kbysi Martin ií byl slíbil, že přiveze z města
svaté obrázky.

Ale iak se Marina zklamala, koyž za poleone zastavil přeo
oomkem vůz a ona, vyhlížeiící oknem — neboť se styoěla ze
světnice vyběhnouti — spatřila Martina z vozu sklábati česky,
poříz, hoblík a pílku. 'ó, iá ubohá běvečkac, zanaříkala si, —
»kolébky mně neveze.:

»Tak, už se báš brzy oo stavby?c tázal se seolák Martina.
'Doiista, iak už si česky obstarávámg obvětil Martin.
Ale Martin si zalhal. Nezamyšlel oáti se 60 stavby.
Marina s reptáním vítala Martina. »Nereptei, žeisem ti kolébky

nepřivezl', -- chlácholil Martin ženu. ——»Z těch besek sám ti
stvořím kolébku, že ií tak brzy rovné nebubef

Martin za večerů měřil, řezal, hobloval, blabal, vyřezával, sbíiel,
až přeb Marinou stála kolébka, iíž bylo třeba pouze nabarviti,
aby se zaskvěla v Dokonalé kráse. l to Martin provebl k úžasu
Marininu. U místního stoláře vyzvěoěl, iak se. tvoří barvy a pak
maloval. Marina chtěla, aby kolébku natřel na červeno, ale Martin
vebl záklabní barvu bo světle žluta, aby pry zní vynikly květy,
jež na ní stvoři. Avskutku vymaloval na obou bočních stranách
červené růže, veliké a krásné, iímž ole úsubku Martinova neschá—
zelo, než vonět. Na pravo i na levo oo růží táhl vlnitě proutek
s četnými brobnymi růžičkami. Na čelních pak českách tvořil
oole srbce ohraničené čárou červenou, veole ní bo vnitř čárou
mobrou a mezi obě čáry naklaól růženec zelených teček. Ze
sroce pak vyvebl vzhůru vlnitou čáru a k ní přípoiil lístků apře—
pooivnych květů neirůzněiších barev, že ten rozmarýn buoil úžas
Tak tu kolébka stála přeó Marinou v plnosti krásy a bohatosti
barev a Marina nemohla na tu krásu bosti se nabivati a musila
uznati, že této kolébce nevyrovná se tak brzy která.

Ale taky byl nejvyšší čas, aby bílo Martinovo bylo bokonáno.
Barvy ještě na kolébce neuschly, koyž zaujal v ní byblo novy
občánek světa, ienž bostal jméno po otci. Byl to klučina kuče
ravy' lako Martin a tmavooky iako Marina, takže se v něm oba
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robiče poznávali a nao ním i nab sebou se rabovali. Malý Mar—
linek ukazoval, že buoe bobrý zpěvák a otec usoubil, že bube
jistě i bobrý muzikant, neboť byl při stálé žízní, což Marina bo
svěbčovala. Ale třeba že to byl kluk iako buk, nešlo o něm
mezi souseoý a známými tolik řeči, kolik o bivotvorné kolébce.
Tu kbo spatřil, musil ooznati, že Marlin 'stvořilc bílo znamenité.
Martin se usmíval nao uznáním a chválou a cítil silněii než
bříve v hruoi růsli vůli k životu silnému a lvořivému. Duch
Martinův tkal tiše přeoivo různých plánů, s nimiž se iešlě neob
važoval ani Marině se pochlubiti.

První ova měsíce nemohla se Marina ob kluka hnouli. Spo
lečná robinná poklaona pocítila sice násleoký toho, ale Marli
nových plánů to zmařili nemohlo. Ostatně po bvou měsících
brali iiž Martinka s sebou na práce u seoláka, iemuž připabl
úkol živili všecký tři Vavřikový 'mlalcet Důlek vzniklý v po
klabně brzy se výrovnal a než se obilí výmlálilo, poozimní osevý
v lůno země vložily, zemáký a řepa sklioilý, úspory vzrostlý a
oávalý právo útek plánů bále sosnovali. Pán Bůh zřeimě pože
hnával. Časy, kbý bva rýče a bvě motýký býlý ieoiným maiet
kem mlabých manželů, kov nebylo v čem uvařili, bávno minulý.
Dům se pomalu plnil. Kolébka teprve ukázala Martinovi ieho sílu
a nabání, to, čeho se smí obvážili, co boveOe. Atak stvořil Marlin
během léta i lávký ke stěnám, iež neméně hlásalv ieho zbalnost.
Opěrní ČESl-(Vlavek rozoělil kolmými sloupký a mezi nimi výřezal
srbce, iež pooobně barvami ozbobil jako srbce na čelních stranách
kolébky. A ty lávký a kolébka tak se krásně a jasně neslý, že
Martina počalo mrzeli lůžko a stůl, iež byl po svabbě na trhu
koupil, a raběii bý iich ve své iizbě neviběl. Ale Marina krolila
Martinovu nespokoienost a úplně ii obstranila rabou, abý lůžko
ble svého vkusu omaloval. Martin bal se s chutí bo ráce. nebol
tvořivý pub s kažbým zoařeným bílem v něm rostl. elo u hlav
zvýšil násabkem obloukovitě súženým a omaloval je tím krásněii,
čím více plochý k malování skýtalo. Eelo u nohou pokreslil
s malými změnami iako čela kolébký. Ke konci stvořil ieště Marlin
bvě legátký, ieiichž »Ienochůmc bal pobobu srbce většího než
u lavek, ale pobobně pomalovaného. Kbýž nový rok vešel bo
iizbý manželů Vavříkových, roziasnil svou tvář iak měsíc v úplňku,
nebot spatřil nečekanou krásu; na všech stranách to květy a
barvami iásalo. Nelze se tebv biviti, že Martin pro svou tvořivou
práci bubil pozornost celé vesnice. (Pokračování)W
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SVĚTEC LITERÁRNÍM APOŠTOLEÍM.

(Pokračování)

DO TOHOTOKRUHUvsroum, JAKuž SHORAZMÍNÉNO
aku 1797BebřichSchlegel. Veronika nalezla v buchaplném máabén
mži ibeál, který si byla vvbásnila o příštím manželi svém; a ne.
stala, až Došla k rozvahu a Veitem, s nímž llž 18 let byla spaviena :
tcre'mu mobila 4 bitky a k sňatku s Bebfichem 1799 přišla s nin—
o ]ený; súčastnila se činné v .Athenaeuma, kterétehbý wbáva!
: ovým bratrem,a ve všech ieho snahách, pracovala na románu
Florentinc a splynula zrovna a btouznitkovskými snahami kruhu
rvních romantiků, Z této bobý známe interesantní výrok o ieiím
shbcičímpostaveni ke katolické církvi v I) ise') Auguste Bóhme
ové, Oceli Karollný, žený Augusta Schlege a : »Matce tvé srbečnč
\čkuii za svatý obrázek; (který ti tato poslala ostřebnictvím
vé bary.) Leží stále přebe mnou na atole. ýslím, že bych
i sama nebyla vybrala iinou svatou, ta se mi zamlouvá. Obrazy

katolické zpčvv mne boialý, takže ísem al uminila, stanu-ll se
řcaiankou, že musím býti katoličkou. Prosim matinku, aby mi
běliia. tak to mám začiti, abych se mohla na př. v Bamberku
rát pokřtít. lon se neaméi, minim to vážně.

Než toto vyznání vvvěralo bosub ten z okamžitého nalabění
wait, a na ieitč : hlubokého přesvěbčení ; Dokazuje nám to Dopis
bchleiermacherovi, batovaný z Paříže, kamž přišla 1802a Bebřichem,

kbe se více a opravbovčii než íinbý zabývala náboženskými
ÚmĚiVZČítám v obou Zákonech pozorně a poznávám Dle mého
ltova'ho smýšlení, že protestantské křesťanství je přece čistší a
tá přeónoat přeó katolick m. Toto má příliš mnoho pobobnosti
e starým žioovstvím, kter tak nenávibim. Protestantism te, jak
: mi 2M. úplně náboženství ]ežíčovo a náboženství vzbělanosti;

Brbci inm, pokub rozumim bibli, úplně protestantkou; veřejné
vznáni nepovažuii ble svého uznání ani za nutné, neboti v tomto
'cřeiném význáni tkví iakási katolická ostentace, panovačnosí
mamivoat. Stačí, kbvž to vím a věfímřll Roku t802 také skutečně
vřestoupila k protestantismu; ale ieií Obpor rotl veře nému vv
náni býl asi zlomen, nebot se bala ve šv baké ka i v Paříži
rokřtíti a a Bebřichem slavnostně obbati. Dala zbo te \; konečně
věbectví o svém křestanském přesvěbčení, a tak alespoň poněkuo
tapravila pohoršení, které bával ieií bosavabní společný život

Bebřichem. Pak obrátila se se svým chotěm bo Kolína.
Zbe blížila se Dorothea víc a více víře katolické; zvláště ieví

') Raich, m. i. m. 1. sv. str. 42,
,) Raich, m. i. m. 1. sv. str. 113.



: v básních : té bobv vnitřního převratu láska a bělinná úcta
Matce Boží. Uroud mobiitbou pobporovala působeni milosti

oží, a tu Došla k takové iistotě a pevnosti ve svém přebsevzet
an se katoličkou, že neustále slovemi čopisv barážela na
obřic'ha, abý ' il rozhobný krok. Tak na př. mu psalazl) »Mťť
lilý Bebřichul ábného člověka přesvěbčenl nemůže znásilnit!
vépřesvěbóení, ani moje ne. Nebď na nic ohleb ná na hta:
oží ;; .at vše ostatní mta, vžovt vše ie tak nicotné; . . . Ale též
eoólklábat, milý Bebfichu! Kčo nám ručí za zítřek? a ty isi právě
vní v tom věku, kbe msiš začíti, co k slávě Boží chceš bo
onalvi. —-0 poslebních Velikonocích měla jsem opravou pokušení
':přeneiiti, ale zbržela im se. Bez potřebv neobloučim se oč
:be. Bůh mi bal tebe za vůbce; násleouii tě, ale považ, že babe!
uusit lklásli počet za bvč bustu
Po společném přestoupenl obcestoval Bebřid1,iak iiž zmíněno

neb o-o Vioně; manželka iei náslebovala pozběii a přišla v říinu
o UGG—ně.Bm; se seznámila s P. Hotbauerem, iemuž se co svému
pověoniku co neiúžeii připojila, a kterého ve svých bopisech

mnu—iesvým gřebrahýrn Duchovním otcem. lak si ho vážila, váběli;me nahoře. uševně velice nabaná panirozviiela velkou nábo
enshou horlivost a stala se silnou oporou věrného katolického
roužkn vůči sboru osvicenců, kbež vebouci misto měla Kamlina
'ichlerová ;tato o ni piše :*)oArcil' ani mi nenapabó, abých schvalo
ala to přílišné pobožnůstkářstvi, bo kterého se pani ze Schlegelů
aberanila, což ii tak naklonilo mínění Ligoriánů“) a vůbec ultra
tontanismu, aneb je ookonce háiila.: U-evečerních společnostech
liala se i slova o přebmětech, které ženám oné bobý býlý ne
námé, o nichž iebnala s velikým porozuměním. Svými bohatými
'éoomnstmi v různých oborech mohla pobporovali slovem ipérem
;nahý svého chotě l ieho přátel. Více než iebnomu z nich býla
vou mužně silnou buší oporou v nebezpečných bobách; mnohému
:terý hlebal cestu k čistému ibeátu katolického náboženství, stala
keosvěočenou vůbkýn-i. K neivětší své rabosti mohla to učiniti
u svých bvou ovnů Filipa a ]onáše Velta.
Stále a stále povzbuzovala dba. poněvabž viběla ieiich ná

:Ionost ke katolicismu, 7—aby se obhočla'h' k rozhobnému kroku
přišli proto bo Vibnč; nebot zoe vie vše připraveno a může

e státi bez hluk-u,tiše. \) celém Německu není mista iako ie Vibdl
zbo se o pobobných věcech neklepe.: a UM ie nk tomuto
'elkému přebsevzeti mnohem vhobněiš'í než : pola francouzské

pola protestantské Sasko.: »Není zbe řeči o ženách, nýbrž

]) Ralch, m. i. m. 1. sv. str. 224.
“) ]ohannes Eckardt, m. i. m. str. 22.
3) Redemptoristé dle svého zakladatele Abuse : Liguori.



o mužích, které zoe naibeme, kteří se s láskou věci této věnuií,
takže bubete bobře poučeni . . . . Naibete též v těchto mužích
neilepší přátely pro celý oalší život.<')

K těmto mužům patřil přeoevším P. Hofbauer: out to byl, který
Filipai ]onáše láskyplně vyučoval, kbyž konečně uposlechli po
zvání, a který iim též i nabále zůstal, i po konversi, věrným
ráocem na Další cestě životní. Koyž se pozoěii obrátili bo Říma
a s romantiky Korneliusem a Schabowem se seznámili, zůstal
s nimi v listovním spoiení. Tak iim psal 12. bubna 1817: ». . . Ne
jsem na to málo hrbý, že naši kraiani přeocházeií v umění
ostatním nárooům. ]ste zaiisté iiž úplní ltaliani, ale přece Doufám,
že zachováte si při tom své německé srbce.: 31. května 1817
oává iim vpravbě otcovským a apoštolským způsobem rabu, kbyž
oba se zanášeli myšlenkou státi se kněžími. Kněžími oltáře se
sice nestali, ale za to kněžími Páně v křesťanském umění. Ob
Filipa, přítele Eichenoorftova, který zemřel teprv 1877 co řebitel
Mohučské obrazárny, máme mimo to i několik Dobrých nábožen
ských písní.

Dům obou Schlegelů stal se shromážbištěm neivěhlasněiších
mužů i žen, kteří stále či přechooně ve Víóni bleli. Karolina
Pichlerová charakterisuie život v Domě Schlegelově taktoz'l)
». . . ieiich bům byl poiítkem veleučených libí, interesantních přátel
a umělců. Velice příiemně ubíhaly večery v tomto kruhu, a právě
omezení ve štěstí, které robině nebovolovalo ani jaký luxus, ani
mnohby obpornou eleganci a pretensiosní fashionabilitu, bávalo
těmto schůzkám zvláštní nátěr bomácího tonu a srbečnosti. Kažbý
cítil, že byl opravbu ráo vioěn, a že vše to iebnobuché, ale chutné,
co se nám pobávalo, bylo nám báváno s opravbovou láskou a
upřímnosti!

A v tomto kruhu katolických veličin zauiímal skromný pater
vynikaiící postavení; byl v iistém směru střebem tohoto kroužku,
poněvaož většina z těch, kteří sem chooili, měli iemu co běhovati
za svůi náboženský život, všichni pak měli v literatuře, iako on
v ohlebu náboženském, stále co boiovati proti osvícenství a rationa
lismu. V bopise ze one ]. říina 1865 píše Filip Veil o svazcích,
které Hotbauera poutaly k bomu ieho matky a Schlegelůzí')
». . . zvláště v bobě víbeňského kongresu byl náš bům shromáž
bištěm význačných osobností, jak protestantů tak katolíků; všichni
ale byli za přítomnosti P. Hofbauera plni úcty k jeho osobě, a
k zvláštnímu bisputu o věcech víry nebošlo, pokuo si pamatuii,

') Ralch, m. i. m. 1. sv. str. 405.

" ") Karolina Pichlerová, Denkwůrdlgkeiten aus meinem Leben, Vídeň, 1844.. str. 135.

*) lnnerkotler, m. i. m. str. 688.
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ikby, i kbyž P. Hotbauer nikby neopomenul vážně iako katolický
něz promluviti, někoy i veselym, humoristickým způsobem, iako
a př.: 'lnu, kby pak už konečně obuiete tu černou punčochu ?“
pobobně. Ale nikby nezapoměl na svou hobnost a řekl bych,

„a svou vznešenost:
Mimo přátelské schůzky v Domě Schlegelově scházívali se

terárně interesovaní přátelé Hofbauerovi společnost »Strobelkopfc,
u které patřili většinou věrní katoličtí spisovatelé Víbně, co
atím »osvícencic si zieonali »společnost koroptvíc (Rebhiihner
,esellschaft). Zba bocházel Hofbauer též bo společnosti »Strobel
*opfc,není iisto, ale pravběpobobno, poněvabž sem patřili vše
tbecně oni katoličtí literáti, kteří obcovali v bomech Schlegelově

Hofbauerově. Mimo už imenované víbeňské literáty patřili
nim ieště Abam z Miillerů, Klinkowstróm a Pilat.
Abam z Miillerů '), o němž napsal Metternich, že ie iebním
neibuchaplněiších mužů, které zná, snažil se upotřebiti roman

ickych ioei v politickém a společenském ohlebu. let to charak
eristickympro prouby romantické, že chtěly mimo poesii proniknouti
éž iiné obory života buševního. ]osei z Eichenborttů 2) imenuie
nahy svého přítele: věoeckym obrazem státu, totiž u věčném
poiení s náboženstvím, poesii a životema. Roku 1805 přebnášel
Miller ve Víbni o německé věoě a literatuře, kbež rozvinul své
omantické plány o úpravě státu.

31. Dubna 1805 složil ve Vibni katolické vyznání víry. ]ako
inym konvertitům, tak i Miillerovi byla činěna výčitka, že
třestoupil z nizkych motivů. Ale místo v bopise Vavřince Leopolba
laschky Karlu Leonharbu Reinholbovi ze One 27. září 1805,
:tery uveřeiňnie ]ohannes Eckarbt v »Hocltlanbcí'), nepřipouští
ábnych pochybnosti o čistém úmyslu konverse; »Berlíňan, mlaby
ilosot, opravěu iasná hlava, mnohostranný talent, spisovatel
Opakug ktery' iste právě Vy v A. D. Bibliothece arcit ne cymbalis
nene sonantibus recensoval, složil zóe (to Vám svěřuii co
teitainěii, našeptávám bo třetího Vašeho ucha protessionem
ibei catholicae, a iá isem stál při tomto slavnostním aktu co
ryžábany svěbek. ]eště hneo v noci na to obiel obtub bomů, aby
.hIaOil kažby stín pobezření o časném prospěchářstvi. Divil isem
'.e iemu, sobě, všemulc Toto tnísto nesporně se vztahuie na
\bama Miillera, který 1804 byl vybal první oil své »Nauky
» opakuc, »Opakc.

[) Narozen 1779 v Berlíně, studoval v Góttingách práva; 1805 ve Vídni;
808 měl přednášky o literatuře v Berlíně a v Drážóanech; zemřel 1829, raněn
nrtvicí, v náručí Klinkowstrómově.

,) Eichendorff, m. i. m. str. 353.
*) m. i. m. str'. 344.
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Teprv roku 1811 přišel zase bo Víbně na přání arcivévoov
Ferbinanba b'Este, v jehož paláci měl přebnášeti náročnostní
ekonomii; pravběpobobně seznal se v Domě Schlegelově 5 Hot
bauerem, kterého si zvolil za zpověbníka. »Nesmírně velký být
počet těch, kteří se tísnili okolo jeho zpověbnice; & byli to libé
všech stavů, ob holmářů až učence a boháče. Věhlasní mužové,
jako Dvorní raoa Abam z Eratem, právě tak bětinně ho poslou
chali jako libé z nižších vrstev; soubí Veitň)

Hofbauer a Miiller bvíí úzkou přáteískou páskou spojeni, což
se mělo též společnou prací i na venek jeviti. Zabývali se plánem
zříbíti vychovávací ústav pro mlabé šlechtice, 'kbe by se Dostalo
mlaoým těmto lioem věrně katolického vychování, oproti mnohým
ústavům, které byty prostoupenv rationalístickým buchen času.
Provebení tohoto plánu a vebení pobniku měio býti svěřeno
rukám Miillerovým, který za Druhého řeoitele ujistil si Klinkow
stróma a v náboženském řízeni bal se vésti Hofbauerem. Asi
24 hochům a jinochům z vyšších kruhů ve stáří ob 10—18 let
mělo se bostati výchovy v tomto ústavě, jehož program zněl:
»Kl'estanství ve své vše spojující sítu Miitler sám vypracoval
učební plán, jehož obsah je nám zachován Alfonsem z Kiinkow
stromů v životopisu jeho otce—'):Vyučování má obsahovati, za
čínaje hneb výsšimi humanitními tříbami, filosofické a juribické
stubium, mimo klasickou římskou a řeckou literaturu a má býti
rozšířeno též na stubium zeměbětské, úplný Cours biptomatique
v řeči francouzské, na encyklopebii ve včoách vojenských. Pojato
bylo i elegantní vzoělání ve výslovnosti, v rytířských a hubebních
exerciclích. Ke všem těmto přebmětům bylo určeno 8 roků. Uv
učování má býti ublleno zkoušenými privátními učiteli. (Duchovní

a náboženské veoení P. Hofbauerem a jeho spolubratní. Výučování oěj ísu. státních věb, filosofie a matematiky chtě vésti
Mtitler sám. oto privátní stuoium bylo by se řabilo po bok stubiím
vysokoškolským, ale bez jakýchkoliv veřejných zkoušek; ústav
měl býti otevřen pro kažbého povolaného v kažoou bobu a hobinu.:

(Pokračování)

') lnnerkotter. m. j. m. str 474. a 75. __
'“ Alfons z Klinkowstrómů, Friebrich August von Klinkowstrom und seine

Nachkommen. Vídeň 1877. Str 298.
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150) o CHRÁMY VE FRANCII.
PODÁUÁ JOSEF HANÁK.

DRUHY DEN SE POKRAČOVALO v DEBATÉ o ZÁCHRANE
chrámů, která se skončila, aniž by bylo učiněno něiaké roz
hobnutí. Barrés to ovšem řečvíbal; chtěl mluviti s tribuny sně
movny přes hlavy poslancg k celé zemi. A úmysl se mu zbařil.
Dostal nesčetně běkovných a povzbuzujících listů ob věřících,ob
biskupů a farářů, plných rabostí í rozhořčení, v nichž lze slyšet
bíti srbce francouzského venkovana.

Umělci poslali přebsebovi sněmovny tento krátký, ale výstižný
Dopis:

v]souce hluboce bolati zkázou četných chrámů, skromných
a snab bez stilu, než plných půvabu a boíemných vzpo
mínek, malebných božích muk a starých hřbitovů, přicházíme,
my, umělci a spisovatelé všech vyznání, bez rozbílu stran,
kteří jsme nalezll u těch prostých svatyň tolik vzrušení a
uměleckých vznětů, s protestem a se žábostí k parlamentu
0 obbobnou ochranu chrámů tako iiných bubov historických,
malebných poloh & uměleckých památek. Chceme zachovati
tyto pozůstatky minulostí, tyto zbroje buševního života;
chceme zachránili fyslonomii architektonickou, pobobu íy
sickou i morální Francie.“

Protest pobepsala francouzská Akabemie, Akabemle krásných
umění, Akabemie věb morálních, Akabemie náplsů, Institut, llmž
násleboval bav umělců, malířů, sochařů, architektů, archeologů,
sklaóatelů hubebních, literatů, všech konservatorů íranc. museí,
všech slavných imen Francie a pak všech archeologických spo
lečností, venkovských akabemlí, lyceí, stubentských korporací.
zkrátka všecka sbružení, která si vzala za úkol povznésti intel
lektuelní nlveau země.

Barres se táže: »Dosáhne svého cíle tato velkolepá bemon
strace umělců u mých kole ů? Doufám pevně. Všechny mocnosti
veřeiného mínění isou vzrušeny. Tato velká otázka v poostatě
katolická, tak se samo sebou rozumí, stala se otázkou civilisace.
Zbořitl chrámy Prancleíest nestvůrným čínem nevběku a krátko
zrakostl, zmenšením ceny líbskél

Aby souhlas byl všeobecný, zaslal Barrěsovi inspektor učitel.
akabemie Blanguernon otevřenýlíst s nápisem: cŠkoly &zvonice<
tohoto obsahu:

>Nebyl íste vžby laskav k učitelům a v kampaní, kterou
vebete pro záchranu chrámů, nepočítáte bez pochyby na
lellch pobporu. Nužel Je třeba, abyste připoiil ieíích iméno
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ku iménu učenců, umělců a kněží, kteří vás právě pobporuií,
a isem šťasten že vám mohu říci, že učitelé Haute-Marny,
alespoň ti, které jsem vzbělal, se naučili znáti a milovati
iako ůctyhobné svěoky místní historie tyto náboženské bu
oovy, iež chcete zachrániti přeb zkázou. ]sme ochotni vám
k tomu pobati pomocnou ruku. <

Pobobně se vyiáořili i iiní přebáci učitelští ve svých časopisech.
Porozumění pro záchranu chrámů proniklo všeobecně.
Druhý oobíl své kampaně končí Barres půvabnou lícní ven—

kovské slavnosti náboženské, iíž přeoeslal nabpis: 'Procesí v
zahraoěc, a kterou uvábíme v překlabě:

>]est léto, ?)oba prázonin! Sněmovna se rozchází, a iá iebu na
venkov. Při tom nespouštím se zřetele své povinnosti. Listy,
prosby, bolestné fotografie, vzpomínky, úmrtní oznámení mě ná
slebuií a stále plni můi listář ——a tyto fakty, iež rozoěluii bo
nesčetných článků novinářských, oživuií se ve mně úvahami, sny
ben ze bne . . .

]ak příiemné a zoravé prostřeoí iest náš venkov, jak nám iei
vytvořily věky. Poslechněte zvuky, iež isou nám tak milé a které
zaléhaií ze souseoní vesnice; rány klaoiv kovárny, bupot stáo,
řinčení řetězů nao korytem, zpěvavý hlas školy, hovory u krbu,
zvuk zvonu, a neprotivím se na procházce ani cinkotu sklenice
v hostinci, ani úberu kouli o srážené kuželky. Všechny ty zvuky
nesteiného významu stoupaií, se spoiuií, se mísí. ]est to ohlas
francouzské vsi, oživuiící saby mirabellové v Lotrinsku, ovocné
v NormanOii, olivové v Provenci. A koo z nás by ho nemiloval!
Vše iest pravbivé, vytvořené bobou, plné smyslu. ]est to harmo
nie, iest to souhrn zkušeností, nahromaoěných generacemi. ]e
binec tam naibe úplné ukoiení. Všechny stránky buše isou tam
pěstovány, vebeny iako na vrchol bokonalosti, právě bosti ba
leko oo barbarství, aniž by spěly k ratiinovanosti, která pozběii
iistě seslabí rasu. Vzorné Domácnosti, obvyklé práce, vyučování
školní, nauka a ovzbuší chrámu nic z toho všeho není zlé.
Přiiímám vše iako celek. Než iest možno, aby někomu zbe vabil
chrám a aby iei chtěl zničit ? Právě chrám taií v sobě cosi, skýtá
obci jistou realitu. ]sou okamžiky bne, situace, osamocení, ne
hooy, iež isou pány nitra a naši buši činí těžší, vážněiší, oprav
oověiší — ale chrám převyšuie všechny tyto pány nitra. Vše iest
bez ceny, nebostává-li se srbce, a isou to básně chrámu, iimiž
na venkově se vzoělává a sytí sroce.

Dnes, v ben procesí 15. srpna, chrám bube překypovati zpěvy
nao malým městem. K 5. hooině zavzněií zvony, a za chvíli
zvuky huoby se blíží rychle oo ulice, koe slunce iiž skloněné
ozařuie ien vrcholky bomů . . .

Hle, obieví se mohutná, červená Zába — vrátný ve své skvělé
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uniformě. Otvírá průvoo, pořáoá jej, říoí kráčeje po zpátku. Po
tom po obou stranách několik Děti z chóru, za nimiž se ubírá
ovojí řaóa hochů a oěvčat. Nesou malé, zářící korouhvičky a
sestry—učitelky s bílými kříóělky, umístěné na boku jako vojenští
šeržanti, ubržují slaokou kázeň vojenskou.

Všechen ten svět malých recituje pěknou moolitbu: »nyní
i v hooině smrti naší . . .c, a ono slovo, vržené stem bětských
hlasů, ona bobrá vůle těch nejmenších, povznésti sektěm velkým
tajům, to vše působí bojmem pobivuhobným.

Za ními jbe skupina bívek bíle ooěných, jež nesou na nosítkách
těžkou, pozlacenou sochu Panny. jest to ioeál našeho rytířstva
i sv. Bernaroa, jest to kult ibeálu ženského, jest to trabice etická
ifrancouzská, která se rozvíjí tam v průvooě, a nese se bo
ovzouší s >Ave Mariae.

]e náslebují městsné paní, seskupené v kongregacích, nesoucí
u krku široké, fialové stuhy.

Potom jbe kněžstvo, pan farář a jeho vikáři. Průvoo ukončují
muži v neoělním oběvu, kteří ječním hlasem opakují neúnavně
zpěv: »jsem křesían...< Ten jejich bůraz čím bál tím větší a
jenž neustává, ten bupot kroků, ty hlasy mají bo sebe cosi vá
lečného. jejich refrén jest jako prapor pevně třímaný,jenž strhuje.
Rozumím mu: »jsme bratřil<l A tento šik se svým rythmem mě
přesvěóčuje lépe než jakákoliv apologetika.

již se nebovoluje, aby procesí šlo na malé náměstí. Rychle na
konci ulice zabočí oo zahraby, velmi staré zahraby, zavěšené nač
bývalými valy, která jest blouho majetkem šlechtické robiny. Nyní
v ní mívají utulek staří kněží biecése, kteří končí svůj život po
zorujíco řeku a louky, kam veoou 200 metrů srázné okliky

Na počátku těchto stezek mlaoě oívky, nesoucí Pannu, se na
pokraji terassy zastaví a umístí pěknou sochu tak, aby ji bylo
lze viběti při sestupu a potom při návratu zpívajícího
průvobu. S nimi jsou fanfáry patronáže, zpěváci a pan Martin,
můj starý učitel hubby, se smyčcem na houslích. Fanfáry znějí
oo polí, mlaoé óívky zpívají, a můj starý učitel hraje na housle.

Tyto »Ave Maria*, tyto chvály, vše se rozvíjí, vlní v čistém
jasu a i bolest by zařarovalo. Procesí kráčejíc jim obpovíbá.
Chvílemi mlaóé bívky zpívají samy, seskupené kolem sochy a
metají oo zahračy hymny svého sroce. lhneo bole ze strany jim
obpovíóají bětskě hlasy, ztlumeně stromy, něžné jako mocný šum
listů. ]est to slast rekonvalescence, kby bolest mizí v oálce.
Svět stává se lehčí, průsvitnější; ohyzbností a surovosti se vzba
lují; nostalgie se probouzí v naší buši, ale zmírněná, zastřená,
utajená; cítíme tím více sympathie, uznání a všube kolem nás
oživují se prvky plynné a nezvažitelné, světlo, slaokost mízícího
večera, habří rozechvění, mlha řeky. Slyšel jsem »Parsifala'r
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v Bayreuthu; vše ie tam těžké, hrubé,nucenéuporovnání : touto
slavností čistoty.

Dětství, mláoí, zralost, tichý večer života, všecky věky plynuly
nač starým parkem iako ranní mlha visící na stromech, iako
vibrace z Mozarta, kbyž zmlknou housle. ]aký rozkvět, takový
ben mezi blouhými pracemi všebního života. Zbe může malé
město čerpati cit své mravní krásy a uniknoutí hmotným sta
rostem. Bučtež biky těm, kteří vykouzluií ty krásné hobiny
z tmavé spousty ónůl Viběl jsem kráčeti poesii, iíž jsem syn
voěčný a vyznamenaný!

Debata ve sněmovně 16: září mu se neskončila žábným usne
sením; ale cíle svého M. Barres Dosáhlweřeinost, zvláště umění
milovná, byla ií vzrušena, nabchnuta pro chrámy.

Barrěsovi šlo zvláště oto, získati mezi poslanci co neivíce
pobpisů pro tento návrh resoluce:

'Sněmovna uvažujíc, že souhrn našich památek, architek
tury náboženské, tvoří nárobní poklao, vybízí vláhu, zaiistiti
ustanoveními zákonnými zachránění a zachování těchto
pomníků..

Soubí, že k pobpisu resoluce není ani třeba býti katolíkem, že
stačí býti ien inteiligentem. ]e pln naběie, že bube míti úspěch.
Pobpisuií poslanci různých směrů ——i socialističtí. ]iní se vy
mlouvaií: vl království, aby se upevnilo, zničilo mnoho krásných
věcí; proč by to neměla učinit Demokracie ? Co bělati? ]est to
historie všech bitev, že se v nich zasazuií rány nešťastněc:

]eoen socialista směru raoikálního chtěl pooepsat pob pob
mínkou, že po bohoslužbách mohou používati chrámů různé
spolky ke svým schůzím.

'laké spolky _, velký Boželť
*Filanthropické a iiné ušlechtilého směru.V Elsasku isou chrámy,

v nichž konaií bohoslužby katolíci i protestanté, a obecenstvo
basileiské (protestantské) pozvalo našeho kollegu ]aurěsa, aby
mluvil v ieiich kathebrále.:

>]aurěs ve vesnickém chrámě ? Raběii at se sřítíh zvolal
Barres a poootýká, že uvést bo našich chrámů antichristianismus
by znamenalo, oosouóiti ie k smrti. Nepřátelé křestanství opo
vrhuií i významem našich buoov náboženských a snaží se iei
osubně změniti. Kbyby se iim vybaia Notre-Dame pařížská, char
treuská, amienská, remešská, beauvaisská, aby tam postavili bo
hyni »Rozumu', brzy by různými zařizeními, v jejich očích uži
tečnými a slušnými, znetvořili ty vysoké lobi, koe v kažoé po
brobnosti naibou otisknutu a moldamovánn svrchovanost víry,
což právě popíraií. Bylo by početné počítati u nepřátel Kristo
vých -—byt i byli esthéty -— s tim, že zachovaůí neporušenu bud
oovu, která ie pobobou, myšlenkou, výrazem samého Krista.
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Z rozhoyoru s iebnotlivými poslanci bospěl Barres k těmto
úvahám: Úmyslem našich politiků. v této chvíli iest, probloužiti
tíseň chrámů, aby tak měli zbraň proti Vatikánu a íakousí vy

měnnoumnahotu.Isouboon znepokoient tim,že isou zbaveni kámého prostřebku,
ieiž iim skýtal konkoroát, a kalkuluií, že, nechaií- libohoslužebné
bubovy v nebezpečí, buoou tím ubržovati klerus v náležité míře.
Ostatně, maií-li chrámy zahynouti, at se tak stane. Neisme všichni
smrtelní? Kostely isou jako staří libé, iako staré babičky; iest
třeba, by zemřely, iest to zákon světa a štěstí běoicův. Ale stane
se tak slušně a oo nynějška učiní se otisk jejich brahého obli—
čeie u ieiich smrtelného lože. - Barrés naráží na návrh ]au
rěsův, aby sábrové kopie chrámů ceny umělecké se ukláóaly
v museu Trocabéro a tím způsobem aby se zachovaly památky
náboženské architektury.

Zaiímavy iest úsubek o náboženském smýšlení antiklerikálních
poslanců, ieiž si utvořil z rozhovorů, které s nimi měl o návrhu
své resoluce. Pozoroval jemnou obchylku ob typického antikle
rikalismu s tuřím čelem a očima krví poolityma. Mlabí rabikáli
a raóikální socialisté isou méně útoční, méně násilní. Děti ví
tězství, narození ve štastnych onech, neznaií iiž pruokych vy
buchů zášti proti kněžstvu. ]isté brutálnosti boie, iako laicisace
nemocnic, zrušení řáoů kontemplativních, zanečbání nábožen
ské architektury, iich neplní hrbostí.

Uznávaii u katolíků i iisté přebnosti. Dva z nich hovořili přeb
Barrésem o ochranovnách iebnoho velkého města průmyslového,
v nichž nechávaií bělníci ráno své bítky na starosti řeholnicím
a ioouce večer 7 práce pro ně se stavuií.

»l'o bychom i my (socialisté) potřebovalix pravil ieben.
»Kbe naibete obětavost ?e
»Bah, to spraví Dekoracea
A souhlasili iako s faktem všeobecné zkušenosti, že mimo stav

buchovní nelze ničeho bosíci než penězi nebo řábovymistuhami.

(Pokračovani.)
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FRANTIŠEK STŘÍŽOVSKÝ:

nový DEN.
Všude krev -——i na travách a v sítí.

Rudý mok z řek, moři, jezer svítí.
Krev, ien krev se válí voblacích,
krví západ ve skla oken bých.

Rubé stíny
v šeré klínv
ialv ben.

A noc přiioe. Ztemní stíny rudé.
Pohasne žár v oknech. Tma ien bude.

Předešlých dnů zlichnou ohlasy.
Na obzoru blýskat buoe na časy

Tichou noci
čárnou mori
pilioe den.

Neidřiv v slzách ranních mlh a rosy
probudí se světla pěvci -— kosi. -—

Slunce šlohno žárem pálavým,
n kde vř-fn požár byl & dým,

bude vřiti
míza žití

nový den —
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PROBLÉM DNEŠNÍHO BEZVĚŘI'.
Dr. ]os. Kratochvil.

CO ODPOVÍ PRAVÁ VEDA NA TVRZENÍ POSlTlVlSTICKÁ?
Nikterak nepopíráme, že prvé prvky veškerého poznání

našeho vycházeií ze zkušenosti iak vněiší tak vnitřní. Ale proto
není možno přece tvrbiti, že tyto materielní fakty museií zachovati
ráz částečnosti a náhobnosti, kterým isou oběny v příroóě i v naších
viemech smyslových. Naopak! S Aristotelem i se všemi velikány
filosofickými střeóního věku souoime, že fakta empirická po
brobuií se v nás procesu rozumovému, který ie zbavuie rázu
inbivióuelního a bává iim ráz bytný.

Dr. Pospíšil píše iasně ve své Noětice str. 333 a násl.: »Po
znáni vycházi vžóy z poznání smyslové ho . . . A iako poznání
rozumové vychází ze smyslné zkušenosti, tak iest také ve všem
svém balším postupu a průběhu zkušeností poominěno. Smy
slové poznání Dochází svého cíle ve smyslných přebstavách.
Z těchto přeóstav čerpá rozum všeobecné poimy, kteréž isou
prvotným a neprostřeoným přeomětem poznání intelektuelního.
Scholastikové uznávaiíce mimo smyslové poznání i poznání inte
lektuelní ob smyslového poostatně rozbilné, zahrnuií ovšem ve
své soustavě filosofickéi říši metafysickou, ióeální. Schola—
stika háií mimo empirii také nutnosti metafysiky, jež však
není ob em pirie obloučena, nýbrž nezbytně přeopoklábá
empirii iakožto záklab a půbu své soustavy. Metafysika schola
stická iest v pravém a vlastním slova smyslu věóou věcnou.
]eiím hlavním a záklaoním obsahem isou bytnosti věci smyslných,
teby právě to,co činí tyto věci těmito smyslnými věcmi, kterými
isou, a co je rozeznává obe všech ostatních věci. Z toho nutně
náslebuie, že se nemuže nikoy nesnášeli s resultaty věb empi
rických (přírobnicli) . . . Přiiimá kažbý nový výslebek přírobo
věbou naoe vši pochybnost postavený a vysvětluje i obůvobňuie
a boplňuie ilm ihneo svou soustavu . . . Hleoá neivyšších bůvoóů
věcí a v těchto bůvooech neivyššího střebu. v němž všecky resul
taty věb přírobních se spoiuiice, bocházeií vyšší své ieónoty a
taktovyhovuií požabavku Ducha lioského,iemuž při
rozenou nutností ve všech rozmanitých zievech vžby
hleoati iest neivyšší ieónoty.:

Toho positivism nečiní ani nechce činiti. »Nemůžeme všechno
věoěti, nechtěime všechno věoětic iest ieho heslem. Člověk
prý se tím upokoiiti má. praví Kreičí. Ale zaiímavo iest, že iak
H. Spencer tak W. Wunot, které Kreičí uznává za hlavní ova
sloupy positivismu, se tím upokoiiti nechtěií. Wunbt praví ve
svém »Systému filosofie-, že zkušenost nutně vyžaouie Doplnění.
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»Bylo by nesmyslným žáoati všeobecného spojení částek veške
renstva přístupných libské zkušenosti, kbybychom nechtěli při
pustiti spojení jejich s příčinami a výslebky, jež již nejsou fakty
zkušenostními.<< (System ber Philos. Lipsko 1889, str. 201.) Nu a
famosní ono »Neznámé<<Spencerovo jest tatáž neuspokojenost
a snaha po proniknutí absolutna.

Musíme teoy nezbytně uznati, že fakta přírooní v soustavě
v pravbě věoecké pobléhají bvěma způsobům zkoumání, které
se navzájem boplňují: prvý, který konkretně konstatuje jsoucnost
zjevu, sílu, která jej působí, zákon, který jej ovláoá, a oruhý
způsob, jenž pozoruje tento zjev abstraktn ě i jeho sílu a zákon
a prohléóá až k poslební abekvátní příčině. Nuže
teby, přímé pozorování zjevu přírobního veoe nás zcela jasně
k závěrům směřujícímnač zjev sám. Poznání s počátku
smyslové stává se formálně rozumovým. Tak na př.
astronomie nebo geologie vebou nás přímým pozorováním k masse
kosmické, jako prvotnímu taktu jsoucnosti veškerenstva. Dále nám
nepraví ničeho, ale jejich resultáty byly by přece jen příliš chu
bičké. kóybychom si je neboplňovalí hloubáním rozumovým.
Rozum zajisté pozoruje na jebné straně, že vesmír, jak vysvítá
z fakt zkušenostních, má puvoó časný, a souóě na óruhé straně,
že by bylo nesmyslno hlásati časný půvoo, kbyby kosmická massa
byla do věčnosti existovala, právem zajisté usuzuje, že ona massa
počala a že teóy vyžaouje jisté příčiny svého bytí.

Vibíme z toho, že princip ka usa l i ty, jako nevyhnutelný
záklao kažóé konstrukce věoecké, jest nezbytný při jakémkoliv
hloubání v pravóě filosofickém. jím možno vystoupiti ob nej
menšího faktu empirického k nejvyšším zákonům stvoření, ke
světlu pravby rozumové. Věó &jest vlastně jen pouhou a pl i kací
z ákon a příčinnosti. Popírá-li teby positivismzákon kausality,
přetrhává tím kořen zbravého vzrůstu věoeckého. Proto praví
věóci s nevolí oovracejí se ob posivistického skepticismu. Vibíme
toi u nás, kóe profesoři věb přírobních, at již jmenuji jen
Mareše, Babáka, Rábla, ostře vystupují proti posivístickým
záklaoům Krejčího »Psychologiea. Přípaoně tu praví francouzský
filosof Farges: »Chemik, fysik i fysiolog věří v substance a
příčiny: uznávají princip kausality a jeho pooívuhobnou plobnost.
Přesvěbčíte hvězóáře, který zkoumá běh hvězb, že snab stubuje
zjevy psychické,a že substance a příčiny, jež obhaluje v přírobě,
jsou pouhé zbání a iluse jeho mysli? Ne, nikby! Věba oóvrací
se ob skepticismu,a občivuhooné výsleoky, jichž bocílila právě
v poslebních bvou stoletích, Dávají jí k tomu právo.<

A věru zcela bezóůvoóně teóy omezuje positivism obor lio
ského poznání. Duchu libskému nestačí, aby se zákon kausality
aplikoval pouze na zjevy přírooní s jejich smyslné stránky, nýbrž
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vrozeným pučem, iemuž n emůže ooporovati, iest nutkán, aby
princip kausality aplikoval i na neivyšší fysické zákony a tak
oospěl k lasněmu poznání neien ieonotlivých příčintěchto zákonů,
nýbrž i k poznání neivyšší a neiprvněiší příčiny všech těchto
příčin iebnotlivých, k poznání Boha. ]en takové poznání boceluie,
ooko nčuie a oovršuie snahy lioskěhoDucha;ien takové
poznání iest pravým a ookonalým.

* ů
*

Emanuel Kant ovšem popřel možnost boiít z principu kausality
k uznání isoucnosti prvé, naopřirozené příčiny reálně oo světa
rozhšené.

Rozumové principy maií prý svůi význam v činnosti věoeckě,
ale pouze jako synthesa a priori, zákony a normy našeho
myšlení. »Čistě názory, kategorie a ioeie isou úkony Ducha a
oovoluií poznatky zkušenost prostě o přebmětech možné zkuše
nosti a o možnosti poznání. První umožňuií všeobecné a nutné
věoění o formách. v nichž nám mohou býti přeoměty bány,
Druhé věoěni rovněž apobiktické o formách, v nichž zievy musí
býti myšleny, třetí umožňuií posuzování zievů oo onoho věoění
rozbilnó, avšak iemu neobporuiící. Kategorie a ibee bávaií
mimo to problematické poimy takových přeoniětů, iež nám neisou
oány názorem, jež oosuo existuií mimo prostor a čas: věci o sobě
nemohou sice býti poznány, ale mohou býti myšleny, což iest
oiiležito pro ten připao, že bychom o existenci ieiich nabyli iistoty
iiným způsobem než smyslovým nazíráním.

tlrřvní mezi s|wl<ulativního rozumu vyššího jest bokona'no.
Všecko věoěni a Ookazováni omezuie se na ziev čili možnou
zkušenost. Ale hranice toho, co lze zkusiti, není hranicí toho,
co jest, tím méně toho, co býti má, hranice rozumu theoretického
není hranici rozumu praktického... Kbybychom byli bytosti
pouze theoretické, bytosti pouze zkušenosti nabývaiící, scházel
by nám kažoý pobnět Domnívati se, že iest za a nao světem
zievů svět jiný, pomyslný; jsme však bytosti chtěiící a ieonaiící
ole zákonů rozumových, a nemůžeme-li věci o sobě poznati,
smíme a musíme věci o sobě —-svobobu, Boha, život zásvětný
——postulovati. Nebot pravěivé a nutně iest neien to, co iest
poomínkou zkušenosti, nýbrž i, co iest poomínkou mravnosti-_*)

(Dokončení)

*) Falckenberg, Děiiny novověké filosofie. V Praze 1899. 14. 481 a násl.
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NADĚJE.
[.

Dunivě hřměla běla, V zoufalství srdce mřela,
les pušek rachotil, celý svět ieden kvil:
hrůzou se země chvěla krév čerstvá všude čpěla,
v doteku strašných sil. —— kterou se člověk špil. —
Zděšeně na to zřela Zběšeně na to zřela
družina bílých vil. družina bílých vil.

Zář rudá k nebi čněla, Zděšeně na to zřela
divoký orkán vyl, a děsem hrůzných chvil
vesnice, města celá chvěla se bílá těla,
v rum trosek proměnil —— iak orkán vžby víc vyl '—
Zděšeně na to zřela a náhle prchla celá
družina bílých vil. bružina bílých vil.

]en iedna osamělá:
»! v hrůze těchto chvil
iá zůstanu přeCc, děla,
nmě místo tam, kde kvilc . . .
Naděie iméno měla
ta neibražší všech vil.

Lidským očím utaiena Mnohý květ sic zloba zničí,
chobí světem bílá víla mnohý také mrazem zaide —
a kam kročl, kvítek pučí ale přece aspoň chvíll
a v něm divná, čarná síla. potěší se, kdo květ naide . ..

Mobrý květ tcn taiuplný Bože můi, ach iaká děsná
hoře mírní, slzy stírá, bouře na svět přikvačila »—
nový život budí v srdci, štěstí ieště, že tu světu
zoufalstvím že neumírá. zůstala ta bílá víla.

Bílá víla, Těšitelka,
tiše chobí stále světem,
těší, síll, hoře mírní.
slzy stírá modrým květem . . .

Ill.

Starodávná, nachýlená Malá chatka; pod svahem ií
Boží muka na rozcestí. —— téměř ani neviděli.
U ní v slzách mladá dívka V chatce chorá žena leží,
pláče o své mladé štěstí. u ní čtyři drobné děti.

Srdce div ii nerozkočí A kdyby přec, nedej Bože,
zoufalstvím v tom náhlém bolu. ——staly iste se sirotami:
ale iiž tu víla těší: ieště v nebi Pán Bůh žiie
»shledáte se zase spolu !: a ten bude dále s vámi.: —



]aky smutek! Matka chorá,
otec kdesi na boiišti —
a snab právě v této chvíli
zmírá v krve ratolišti!

Bože můi, co potom bude
s brobnymi tu sirotami,
bez matky a bez tatíčka
zůstanou-li v světě sami?

Zoufale zří chorá žena
na dítky, iež v slzách klečí —
och, to v srdci dvoií rána,
které nikdo nevyléči ! . . .

Ale iiž tu dobrá vila,
zoufalé by potěšila:
»Dá Bůh, otec navrátí se,
uzdraví se matka milá.

A tak chodí bílá víla,
kde se právě neihůř běie,
kde je neivíc divých bolů,
kde ie neivíc beznaděie.

A tak chodí bílá víla
krvavém i po boiišti,
ieště šeptá slova těchy,
nad hlavou kbyž koule sviští.

A když děsí kupy mrtvol,
ieště těší víla iiné:
>Dá Bůh, že se domů vrátíš,
dá Bůh, tebe koule mine.

A když ide smrt nenasytná
zkrvavělym lazaretem,
ieště dobrá víla bráni,
zachraňuie mobrým květem.

Stírá čela zkrvavěná,
tlší bolest v ráně rudé,
těší: >Dá Bůh, uzdravíš se,
všechno zase Dobře budem .

o naděje, w dobrá vílo bílá,
ty Těšitelko v bolu hrůzných chvil,
ty sílící, když slební klesá síla,
čím hw. tebe by bědny člověk byl '?

O nabéie, když vše nás opustilo
a uzkost děsivá rve naši hruď
a v duši soumrak ie - o, dobrá vílo,
ty při nás stiii, ty spásou naší buď!

O naděie, zvlášť v této hrozné chvíli,
kdy divoký se orkan rozzuřil,
kdy všechno Iká a všechno hrůzou kvíll,
iak celý svět se vlastní krvi spll,

o', s námi bud, ty dobrá vílo bílá,
ty Těšitelko v bolu hrůzn'ch chvil,
ty Sílící, kbyž slební kles síla —

vždyt bez tebe, ach, čím by (gor'ěky . . . .
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VÁLEČNÁ MOSAIKA.
BASNÍKOVO VlDENÍ. »Hamburger Nachrichten: uveřejnily

báseň rakouského básníka Roberta Hamerlinga (žil ve Štýrském
Hraoci, zemřel r. 1889; v českém »Sborníku poesie světovéc vyšel
v překlabu jeho »Ahasver v ímé-). V básni té líčí se nyněiší
hroinský zápas Německa a Rakouska s nepřáteli. Škoba, že
neuoán rok, ve kterém báseň povstala, a sbírka, z níž je vyňata.
Báseň v překlaou zní (Meine hellen Seheraugen . . .):

Věštecké své oči iasné
nořím v světlo, do věčnosti,
a před duši mou se staví
opoiné sny budoucnosti.

Ze trny, husté iako sukno,
z doby dálné, činů matky,
bohyni zřím kráčet blíže,
ziev to veliký a sladký.

'[ys to, Dvacáté po Kristu!
Rinčí zbraněmi a v žase
od daleké příští doby
>Věkem Němcůc nazývá se.

Národe můi, šírá země
přeo tebou se bude chvítl,
a ty budeš vrahy svoie
soudit v bouři, hromobití.

Anglickou prst nedotknutou
zdeptá tvoie mocná pata,
v celém světě bube kouřit
krev tvých vrahů, oběl' svatá.

R u s k o, obra hliněného,
srazíš k zemi jako maltu,
orel Němců zahnízdí se
na bohatých výspách Baltu.

Austrie, ted' iak by mrtvá ——
než let dvacet vezmou vody,
ve mladistvé síle, kráse
hrbě staneš přeo národy!

Omámeni tvoií slávou,
skloněni tvým pod vladařstvím,
Králkou Východu tě nazvou
a germánským druhým cařstvim.
Nová Polska korunovat
habsburského bude syna,
v nové svobobě se pod ním
zaskví mladá U k r ai in ;:

Národe můi milovaný,
slyším bít už do clmbálů,
do bubínků, trub a kotlů
při vítězném festivalu.

Těš se na hrdinské doby,
s tebou ve spolku ie štěstí,
nic se neboi nepřátel svých,
píseň iná ti pravou věsti! l-.

Krátce na to prohlásila správa státního archivu v llamburce,
že ona báseň se v rukopisech Hamerlingových nenalézá.

]EN NE KŘESTANSTVÍ! »Arbeiterzeitungc připouští, že válka
znovu vzkřísila v souoruzích obumřelý náboženský cit, prorokuie
však, že nálaoa taková nepotrvá olouho a booává: »Přes to něco
z tohoto mravního přerobu zůstane, a my můžeme z toho iisté
poučení čerpati. Člověku ie třeba ibeálu. A proti ibeálu nábo
ženskému stoií ioeál socialistický, anebo lépe řečeno, vyrůstá
veole něho a nab něi. Pročež pracuime všemi silami, by v massy
pronikl. A beime mu třeba i lehký náoech náboženství, však
náboženství starověkuc. „
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]AR.vncnucxý:
TŘl]EZDCL

Tři iezdci ieli tiše doubravou,
močálem ieli — mrakv nab hlavou.

Červánků krví západ zahoří,
a první iezdec takto hovoří:

v]á smuten v boi isem nikdy nespěchal,
však dnes jsem doma sestru zanechal;
tak maličká iest —-iak' trub a žel,
až uloupí ii clzák nepřtellc

Ted nový mrak se po obloze hnal,
a druhý iezdec tak se zadumaí:

»Což sestra žal svůi brzo pochová,
iak pod okénkem zazní podkova;
však hůř iest mně - lá doma ženu mám
a bolesti pln na ni vzpomínám.
Ta dítky má, div mne to nezmuči!
pob srbcem iedno, bruhé v náručí.
A iak hloh tr ké nese ovoce,
tak vychován dítek bez otce:.

Nezavál vichr z pusté skaíínv,
leč třetí zalkal z duše hlubiny:

»Což sestra, žena — věru bolný cit!
ale ta matku musil opustit;
matička moie, bídná stařena,
iak nad potokem vrba zlomená,

ta vypíáče si oči do krve,
vžbvf iedu ob ní dneska po prvé;
té při vzpomínce ie mi ku pláči,
kdo po smrti ií víčka zatlačííc

A v smutném tichu iedou dál a dál
močálem černým kolem holých skal,
a nežli měsíc na vlnách se skvěí,
na sestru první iezdec zapomněl;

a válečnou kdvž píseň zarěli,i druhý iezdec čelo zvese í;
a vrahů tábor, hle, iiž v plamenech,
však třetí pořád samý pláč a vzdech;
a nežli mlha klesla na trávy,
ilž vvboiován boi bvl krvavý.

Prvnímu orel v lebku zatal spár
a v rose schladit krve ieho žár.

Vlk druhého si zavlék v houštinu
a bohatou měl na něm hostinu.

Leč třetí prapor až ke konci nes'
a s iménem matky na rtu k zemi kles'.
A že i v smrti na ni vzpomíná,
tož z těla ieho vzrostla kallna,
a na kalinu bílý ptáček slet'
a zazpíval — keř ieden list a květ,

%zpívá ptáček 2 noci k svítání:matkol = dítě! iaké shlebání!

Zaslzl isem mohutným pohnutím čta nvní tuto báseň, iebnu
z prvotin Vrchlického, sotva bvacetiletého! Myduismn: čna
mohl se Vrchlický stát nárobu, kbvbv bvl pokračoval v tomto
buchu rvze slovanském!
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_, JHNtl s
Osvěta. Všuoe na všech stranách

ako záhubu věštici bouře zněii hlasy
povolanýchi nepovolaných zástupců
vědy: Víra a věda isou dva neslu
čitelné poimy, isou jako oheň a voda,
navzáiem sl úplně odporují. Proto
mile překvapí čtenáře, když v 1. čísle
»Osvětyc 1915 v článku »Boi o názor
světový a věby přírodní: známý filosof
Bohumil Bauše zcela zřetelně piše:
»Mezi náboženstvím a vědou nemůže
být ooporu; isout ien dvě různé cesty
k poznání mravního řáou světového
—náboženstvl cesta exoterická (vněiši,
obecná), věda esoterická (vniterní, za
svěcenecká). Tím může býti kažoému
jasno, že pro lidi bobré vůle iest pole,
na němž společně pracovatl a působiti
mohou, af ieiich vyznání nebo poměr
k víře iest iakýkoliv. Páska tato iest
dána vírou v mravní řád světový.
»Hvězbné nebe nade mnou a mravní
zákon ve mně: vyslovil se Kant. Vzá
cné doznání, pozoruhodné slovo z úst
novodobého filosofa a v časopise ne
klerlkálním! Dále pobává krátký ná
stln vývole názoru světového počinaie
starověkem, Eudoxem z Knidu a Pto
Iomeem až po nyněiší monisty a pravi
» . .. duch lidský iest tak už zřízen,
že nezastavuie se na poznaném, ale
zabíhá rád na pole metafysické. Věda
přírodní má však zůstat obiektivni a
vědoma si mezi, za nimiž vznikaií
záhady, iebnak dosuo nerozluštěné
(du Bois-Reymond označil ie heslem
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»ignoramusc — neznáme, iednak ne
rozluštitelné (ignorabimus—nepozná
me.) V boii o světový názor netřeba
zneužívatl vědy přírodní a stále k ní
se odvolávati lako by nutně vedla k
nevěře a podávala iediný názor světa
přebstavltelný, logický. Zdá se snadné
při povrchním seznání běhu života v
přírodě, hned bomýšlivě mluvit 0 ne
shodě biblického a iakéhokoliv theisti
ckého podání s výsledky empirického
pozorování. ]est třeba hloub vniknouti
do podstaty zievů; poctivý přírodo—
zpytec věří v bezpodmínečnou záko
nitost světa. . _. ]ak by se toho dalo
použiti u dorostleišich studentů! Slovo
za slovem mohlo by se to přečíst a
probírat. O monismu pronáší svůi
soud slovy odpůrců německých moni
stů, sestouplých v t. řeč. Keplerbundu
a to: »Statlsíce přívrženců láká méně
filosofie monismn, k ieiíž pochopeni
třeba iest hlubšího vzdělání, iako spíše
laksní ethika rázu materialistického,
která upírá člověku svobodnou vnli
a mravní zodpovědnost.:

Článek iest psán se zvláštní obiek
tivností a proto zasluhuie veškeré
pozornosti. Osvěta vůbec by asi za
sloužila větší pozornosti z naší strany,
nebot iest vedena a řízena buchem
přísné a u nás vzácné obiektivity. Celý
obsah čtyřdosud vyšlých čisel »Osvě
ty: 1915 iest zaiímavý a cenný, neb
obsahuie neien plody vědeckého sna
žení, nýbrž i umělecké tvorby literární.



Tak upozorňuji na historickou práci
»K jubileu Husovuc, několik studii
iDra. V. Flajšhanse, v nichž dosub po
ednává: !. Datum narození Husova,
ll. Učitelé Husovi, lll. Hus a Viklef,
V. Stará a nová vydání českých spisů
Husových.: V stati lll. Hus a Viklef
pod čárou vytýká Dr. Flajšhans pro
fesoru Sedláku, jehož záslužné práce
jinak uznává, ignorování prací jiných
a nedbání priority cizí. Dr. Sedlák
jistě se obhájí. ]. L. Červinky »0 po
loze velkomoravského hradu Velehra
dUc. l zbásníckých plodů zasluhují
některé povšimnutí na př. >Legenda<
od Pavla Aurigy. jako nedostatek
obiektivnosti musí se vytknouti, že v
rozhledech po dějinách nejnovějších
v čísle l. v projevech pro společnou
poradu českých poslanců neuvádí se
akce katolické národní strany. Včlsle
rl. Světová válka r. l9l4v Szmiňuje se
týž. referent Adolf Srb o mírových po
kusech presidenta Spojených států,
ale o n-írových akcích hlavy celého
křestaustva papeže se vůbec ani
nezmiňuje. Osvěta vychází v nakla
datelství ]. Otty v Praze, redakcí Fr
Ad. Šuberta měsíčně (mimo srpen) v
objemných sešitech za 1440 K. 9. L'.

„Zlatá Praha“, »representačníclist
český. přináší úvodní báseň Pauerovu,
v níž autor v potu tváři se namáhá
čtenáři namluvit: >]en život lidský byl
Tvůj život, Kristec. V jubilejním roce
Husově, který hlásal božství Kristovo!

o betlemský náš Mistře,
my velicí jsme Husiti!
Leč to, več ty jsi pevně věřil,
musíme na prach zdusiti
Leoš ]anáček v »l—llidcecodbývá

knihu Dra. ]os. Bartoše odmítnutím
výtky o Dvořákově »neoriginalitě my
šlénkovéc Nezáleží na převzetí něja
kých nápěvků odjinud, to činí každý:

záleží na duši skladby — a ta není u
Dvořáka dosud vystižena. ]anáček
knihy Bartošovy tak málo cení, že jí
ani — nedočetl.

Pravá vzdělanost nespočívázaji
sté jedině v odborných vědomostech,
nýbrž i ve schopnosti chápati a roz
uměti věcem novým ve světle starších.
Vzbělanost záleží ve zvědavosti stále
čilé a mohostranné. Naučiti žáky sa
mostatnému přemýšlení, přivésti je k
samostatné práci »—tot hlavní úkol
vzdělání školského. Duše —-říkal starý
Plutarch ——není nádobou, již nutno
naplniti, nýbrž ohněm, jejž třeba roz
nítiti. Vzdělanost není hromada kon—
kretni látky, kterou jsme napěchovali
do paměti. Vzdělanost je forma, kterou
dáváme svému duchu rozumovou prací.
Vzdělanost ——tof živé a úporné ůsllí,
tof pohotovost idei logických a jasných.
Vzdělanost záleží v chuti iniciativy a
kritlky, v odvaze mysliti syou vlastni
hlavou, v úsilí býti sebou samým.
Krátce vzdělanost záleží ve schopno
stl chovati se vůči jakékoliv záhadě.
jakékoliv nové otázce, ne jako papou
škujici naučný slovnik, nýbrž jako my
slící duch - schopný správně a rychle
se rozhodovali i úsllně pracovati.: Dr.
]. Kratochvil: Formální vzdělání na
střední škole. (Nový Věk 30. l. l9l5.)

Co je mystika? V cOsudechc od
K. D. L. jest báseň, která pobává po
jem mystiky, ale nedošla dosud pozor
nosti nebo diskusse těch, kteří se
mystikou zabývají, ač podává něco
svérázného. V »Novém Věkuf p. A.
N. (prot. Neubauer z ]ičínal pojednává
o. nepravém mysticismu. Ač se s ním
úplně neshodujeme, pro cenné upo
zornění na řádění nevěřících »mystikůc
vývody jeho zde uvádíme:

Katolická mystika a nepravý mysti
cismus. ]istě pravdu pověběl svatý
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Řehoř Nazianský, že neivrtkavěiší z
tvorův ie člověk. V dějinách lidských
i v životě iednotlivců iest to patrno
napořáó. Byly doby a není tomu ieště
dávno, kdy samo slovo mystika vy
luzovalo na tvářích rozumných a osví
cených lidí útrpný úsměv a v nejlepším
případě setkávalo se s velkomyslnou
shovívavostí, kbežto dnes zase při—
chází pomalu mystika do módy a kde
kdo se nutí do mystické pósy. Pro
hlížeite moberní a hypermoderní básně,
knihy a časopisy, naidete v nich
opravdové mystiky ovšem málo anebo
nic, ale slovem mystika, mystik, my
stický všude se rádi krášlí asi tak,
iako místo diamantů lidé nosí ieiich
napodobeniny více méně bezcenné.
Přiidou vám iebni s tak zvanou při
rozenou anebo přírodni mystikou, iež
hledá své pole v oboru neprozkou—
maných přírodních sil, druzi s mystikou
baemonickou, při níž se koketuie s
mocnostmi pekelnými, s mystikou pan
theistickou, do níž iako oo labyrintu
zabloudili bratří svobobného ducha a
někteří beghardl ve 14.věku, ke kteréž
se druží spinozovský inovodobýmo
nismus, což všecko isou světýlka ien
zdánlivá, bludičky, za nimiž kdo ide,
utone v temných a studených bažinách,
iestli se v čas nevrátí,

neboť iiné není
cesty ku spasení
nežli Kristus Pán,
skrze Něhož máme všickni,
v iednom Duchu přístup k Otci,
tato iedlná cesta zasluhuie iména

mystiky. ]est to mystika křesťanská,
kteráž, na rozdíl od pantheistické,
přiiímá a uznává základní rozdíl mezi
Stvořitelem a stvořením, avšak snaží
se o vroucné siebnocení člověka s
Bohem milostí posvěcuiící. Křesťanská
mystika není snad něco luxusního
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anebo věc záliby pro některé iednot
livce, nýbrž patří ku podstatě naší
Církve, je to panis filiorum non mitten
bus canibus. Křesťanská mystika vy
cházi z Písně písní a z různýchiiných
míst Písma Svatého, iako třebas Pláč
]eremiášův lll, 25—28.Citovati všecka
taková místa, znamenalo by Citovati
totam bibliam. Zvykeime si zase, aby
nám byla tato velkolepá kniha denním
chlebem iako bývala libem střebově
kým.

Když teoy věci takto isou, iest sa
mozřeimo, že katolické mystice mohou
dokonale rozuměti ien katolíci. Proto
knihy a studie o ní iiným se neoařily.
]est toho dokladem Pregerova Ge
schichte der Deutschen Mystik anebo
nová vydání katolických mystiků, do—
provázená úvoby monistů, iako ie
třebas úvod monisty Bólsche k An
gelu Silesiovi, anebo vůbec doprovody
k textům vydaným u E. Diederichsa
v ]eně, o nichž isem zde iiž iednou
mluvil varovně.

Zde musíme býti na stráži a nedo
pustít, aby naše nelkrásněiši květy
trhali iiní a dokonce ieiich přirozenou,
libou a léčivou vůni uměle přeměňo
vali v aroma mámivé a snadiumrtvu
iíci. ]e to hrozná křivda, kterou páše
bohopustá přítomnost na minulosti.
Pořád ten starý duch klamu. Napřed
umlčovat a hanobit, a když to se ne
dařilo. tedy aspoň uměle přebarvovat
aneprávě vyklábat. Kdo však ie pocti
vý, vyzná, iako Harnack vyznal: Ein
Mystiker, der nicht katholisch wird,
ist ein Dilettant. Nový Věk, A. N.

O Fr. Douchovi uveřeiňuie črty
Miloš Babor v »Novém věkuc. Z pů
vodních básní Doučhových otiskuie z
»Koledyc z r. 1878. též Náhrobní pi
seň, která je významná pro to, iak
Doucha nazíral na úkol kněze a lite



ráta. Proto ii celou reprobukuieme.
Tento kněz—buditel nebyl pouhým >či
stým< básníkem, který »si to nechce
s národními veličinami pokazitc, nýbrž
boiovníkem:

Náhrobní píseň.

Žitt' básník; po skončeněm závodu
iiž chystal se světa se k obchodu;—
než na tu cestu dalekou se dal,
sám náhrobní si ieště báseň psal:

»Vy v konec boie mého, k uctění
věrného při svízelích zapění,
mně vavřínový věnec vlásky iev
dát chcete, svěží, — klidnou na rakev ?

»Zda Zpěv můi strží chvály lahodu,
či stržen bude, v hany průvoou,
co dbátí? necht mi není přičteno.
co »slávou básnickom ie pokřtěnolc

rlá poesie zvolil okrasu
ien za odění vyšších zápasu:
to svatým bylo cesty úkolem,
kbe hnusným kráčet světa koukolem.:

»A protož na rakev at, v pohřbu den,
mně vavřínový věnec neklaben;
leč na ni položte mi pádný meč,
ienž pravdě, právu tíhl v tuhou

sečlc

»Ten meč, mně prostým věnčen
kvítím v čest,

necht pohřebníkům výmluvnou dá věst,
že voiín Chrabrý stál isem ve voii,
kde člověčenstva pochod k výboiix —

[ skonal. ]ako toužil k posledu,
tak stalo k ievnému se pohledu:
dán iest mu sbílně rakve na povlak
ten kvítím ovinutý meče znak.

Kbyž dle té vůle, střeha mrtvolu,
meč ve světel se blyštíl plápolu,
duch ieho statný, vděčenza dar ten,
oblétal schránku tichou, utěšen.

Popel . . . Pod tím názvem vydala
spisovatelka Helena Malířová knihu,
v níž pod různými pseudonymy za
chyceny isou privátní poměry a sou
kromí života některých známých praž
ských spisovatelů a umělců. ]sou-li
vypravované tu děie ien z částiprav
divy, pak mezi pražskými umělci iest
rozšířeno úžasné morální bahno a
špína. Pak vysvětluieme si onu nízkou
obscénost, smyslnost a mravní prázd
notu české literatury za posledního
desítiletí. Autorka románu niiak se
nesnaží zakrýti, že hlavní osoba ieií
knihy, Božena z Popela, iest ona
sama, a líčí, kterak provdala se proti
vůli matčině za souchotinářského al—
koholika, stiženého ieště iinou hroznou
nemocí pohlavní. Přeiala od něho
všechny zvyky hospodského ponoco
vání, podváděla ho ilž ve třetím roce
manželství, propadla po ieho smrtí
zcela demónu kavárenskému a viná
renskému, opíií se. vodí si k sobě
mladé muže . . . Také básník Otmar,
onen, iemuž zemřela žena umělkyně
a ienž má »vliv v kruzích divabelníchc
(kdo to neuhábne ?), líčen jest v ro
máně iako hýřit. Vozí chytlavé mladé
vbovy do Berlína a protlouká nocí
s přístupnými bámami po pražských
kabaretech a vinárnách. Zpěvačka paní
Krásová, šírokoramenná Valkyra s mo
hutně rozpiatým poprsím, dráždí v
románě kabaretní společníky okatým
nakláněním hrubnlho výstřihu. Tot
několik ukázek soukromého života
pražských umělců. Popel, popel, po
pel . . .! A nikde oheň, ienž by svým
životním teplem a iískřivou září uchva
coval, obrozoval, očistoval . . . Taková
iest ones ičeská literatura! Č. Západ.

Papež modelem. Florentskýsochař
Rafael R 0 m a g n o l i, který byl zavolán
z Petrohradu do Říma, aby zhotovil
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podobiznu papeže Benebikta XV.
v bronzu, sdělil zpravobaji »Resto del
Carlino<, že nemohl od papeže do
sáhnouti než tři krátkých sezení. Své
dojmy vyjádřil umělec těmito slovy:
Papež má velmi zajímavou hlavu se
známkami velmi živé inteligence, široké
čelo, trochu stlačené nad nosem, a
kulatá lebka, v níž mozek jest nejlépe
uložen, svědčí o jasné myslí a duševní
rovnováze. Nos má orlí, oblouky obočí
hluboké a úměrné, takže znatelně vy
stupují lesklé oči, ne sice velké, ale
velmi živé. Oči jsou zakryty tlustými
skly, nebot papež je krátkozraký, ale
časté pohledy přes ně prozrazují inteli
genci skvělou a pohotovou. — Ústa
jsou široká, ale úměrně a pevně kro
jená, což svědčí o dodržování předse
vzetí jednou učiněných. Brada vyčnívá
jako u klasických typů Caesaraa Na.
poleona. Tyto charakteristické rysy
mění se pak ještě náslebkem fysio
gnomických kombinací, které způsobuje
nervosní a skoro nepokojný tempe
rament papežuv. Papež byl s mým
dílem spokojen a věnoval mi svou
velkou fotografii s vlastnoručním pod
pisem. Pak s povzdechem dobal: »Dě
kuji Bohu, že jsem konečně s malíři
a sochaři hotov. ]ste jediným, jemuž
jsem seděl třikrát, ale ujišfuji vás, je
to velká námaha pro mě<

Ze zákulisí naší literatury. Ve
>Večerníku Našeho slova: píše F. Pe
routka v besídce»Umění a vý
d č l e k! :

»Co všechno hazardně sází u nás
ten, kdo vsadil na kartu svobodného
Iiterátství. Stačí, aby se větřík trochu
obrátil a začal foukati z jiné strany,
aby naši umělci bylí zbaveni existence
a vydání v šanc náhodě a milosroen
ství. Loni vypukla stávka typografů —
a literáti byli bez chleba. — Propukla
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válka, a většina umělců je odkázána
na veřejnou podporu a dobrodiní.

Rdím se vždycky studem, mluvím-li
s německým nebo ruským literátem
o našich poměrech. A přece neřeknu
jim vše, co vim; bůh ví, co mi za
bránilo, vyprávět jim na př. tuto prav
divou legendu:

Přišel jednou Vrchlický, již jako uni
versitní profesor a slavený básník
několika desítek veršů k naklabateli
a povídá:

»Pane nakladateli, prosím vás, dejte
mi zálohu sto korun.<

»Nedám.:
»Tedy padesátc
»Nedám.c
Vrchlický chvili mlčel a pak řekl tiše:
»Tedy aspoň dvacet
»Nedámx
A Vrchlický šel . . .
Rběl jsem se stubem také tehdy,

kóyž Knut Hamsun nebo jeho paní si
komusi stěžovali, že čeští nakladatelé
přes své sliby neplati ničeho za pře
klady Hamsunových románů. (Mlu
vím-li již o Hamsunoví, připomenu
jednu scenu z jeho »Dové země:, která
vždy jiště pokořovala svou nelítostnou
pravdou všechny umělce, kteří nedo
vedli si řádně srovnati umění a otázku
existenční: mladá pani strká svému
milenci básníkovi do kapsy svrchnlkn
obálku s bankovkou; on o tom ví a
nebrání se.)

Člověk, zasvěcený do zákulisí naší
literatury, může vyprávěti věci trpké
a bolestné: znám jednoho mlabého
literáta, který bostává stravu i oběv
od jisté dámy, také literátky; časem
ho ona dáma, bobře situovaná, vezme
na malý výlet; a za to vše je literát
povinen psátí dámě rozvrhy jejich praci,
často některou povídku i sám vypraco
vati. Znám dále několik literátů a malířů,



z kterých věčný nedostatek peněz na
oělal příživnické stvůry; klesli itak
hluboko, že o sv. ]aně čekávaií na
venkovany, které pak omamuií pre
styžem svého umění a dávaií se od
nich vydržovati po celou bobu, co pro
olí v Praze. To iest iiž neihnusněiši
forma lidskéhoi uměleckého ůpaoku.
A i oni mají chvíle, kdy probouzí se
vnich svědomí, a oni iasně si uvědo
muií celou bídu svého postavení; na
lezl isem iednoho z nich kdysi v roz
čilení a v slzách; na mou otázku ob
pověděl: »Nedostatek peněz dělá ze
mne bezcharakterniho člověka. ]sem
iiž úplně bezcharakterní, to ie děsné.:
Několik takových libí dovede dokonale
zhanobiti umělecký stav, na který si
pak veřeinost navykne pohlížeti s tichým
pohrdáním.<

Co pomahá k vážnosti?
Charakter a práce,
utrpení, vlohy
někomu však postačí ien
hodně dlouhé nohy.

2 literatury a umění. »NovýVěk<
odsuzuie. že spolek českých spisovatelů
»Má i< zřídil sl kinematograílcký pod
nik (iemuž bal nevhobne' jméno »Ma
iákc) a že se dobře situovaní spiso
vatelé čeští tak zahazuií, že za peníze
chtí psát pro tento kramářský podnik
krvavá dramata! Časopis !Cyrilc
uveřeiníl Sychrovu skladbu na slova
K. D. Lutinova: »Václave svatý, zbožný
rekua. —-Nová kniha Vlasty Pittne
rové: »Úředničtí sirotkovéx —vydal
Prombcrgcri těší se značně pozornosti
&udělá autorku populární. Liči rozto
mile časy českého probuzení. —<Malíři
]ano Kóhler a Ad. Kašpar byli
odvedeni k voisku. Kresba Kóhlerova,
kterou ones přinášíme (Tanec se Smrti)
povstala už před lety iako lept. — ]an
Halouzka, farář v Mistříně,badatel

v době probuzenské Moravy, slaví 40
let literární práce. — Prof. ]os Zubatý
a Fr. Čáda slaví padesátku. Vůbec
hemží se nyní v českém životě pade
sátky a šedesátky, stárneme. Dr. A.
Podlaha, Reyl ato. —-V Německu bylo
za posledního půl druhého roku za
vřeno 1000kinematografických divadel
pro nepřístoinosti. -— Prof. Alf. Neu
bauer doporučuie vybávání litur
gických knih v dokonalé úpravě pro
české čtenáře. —<>Nový Věkc vytýká
tragedii od Waltera H ar [a n a >Norim
berskě veicec, která byla poctěna cenou,
křiklavé anachronismy.

]oseř Ehrenberger. Čeští literáti
katoličtí měli by letos bůstoině oslaviti
iubileum stých narozenin poviokáře
Ehrenbergra, které připadne na 22.čer
venec. Času bylo by tedy k přípravám
ieště bostí. Vzácný kněz narooil se
roku 1815 \; Korouhvi u Poličky na
Chrudimsku. Zemřel iako vyšehradský
kanovník IO. února 1882 a pochován
byl v kapitulní hrobce pod hřbitovní
kapli. ]cho historické i časově povídky,
iakož l ieho básně pečlivě sebral a
vydal básník Xaver Dvořák u nakla
datele Francia v Praze. V posledním
sedmém svazku naide se i ieho pěkný
článek životopisný (str. 687—704.) Mimo
tento článek psalo Ehrenbergrovi ieště
Otokar Mokrý (Květy IV. 493 nn) a
Beneš Třebízský(Osvěta Xll.298 4301).
Věčná bud pamět ušlechtilému muži!

Profesor Nábělek, slovutnýkato
lický řečník, podrobil se v Kroměříži
těžké operaci, která byla šťastně pro
vedena. Před operaci zaopatřil iei sva
tými svátosimi probošt Stoian. Vroucně
přeieme vzácnému muži brzkého uzdra—
veni

Nové vyhání Dantových děl. ital
ská poslanecká sněmovna povolila
180.000 lir na nové kritické vydání
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Dantových spisů. Těchto dnů dohobla
se vláda s Dantovým spolkem 0 po
drobnostech. Dílo vyibe roku 1921 na
oslavu 600. výročí smrti velikého ital
ského básníka, a to v 15 foliových
svazcích.

O českém verši píše školní raoa
prof. Václav Horák tyto pozoruhodné
poznámky: Básník iistě cítí, že chod
českého přizvučného verše je velmi
iednotvárný — t. i. vesměs trocheiský,
aťuž s bezpřízvučnou předrážkou nebo
bez ní. V plynné řečí ovšem praeíixy
i předložky často isou bez přízvuku
— a tento tkví na kmenové slabice.
Než dětem, ač bohubík marně, se
vtlouká ve školách nesprávně pravidlo,
že předložka neb praeíix přízvuk míti
m usí! a tím se iednotvárnost pro
paguie. Vážněiší ie věc tato: V mluvě
stýkaií se často dvě přízvučné. ]aký
půvab maií u Kolcova rytmy _, — ——
_. — c.,. 'lotéž isem našel i v Hito
padeší (z níž přineseme ukázky příště).

Na př.: [ červ ze stvolu květiny
a muž, nemaiicí varny.

Vrchlický už něco pobobného si do
volil, ale Sekanina při vybánív. veršů
tyto odchylky přemítnutim slabik vy
mltll a tak Vrchlického »zlepšllc. Ucho
by si přivyklo a každý by se divil síle
těch veršů.

Literární novlnky.
Elisée Reclus: fDějinypotoka. Pře

ložil A. Mufovský. Ottovy naučné
knihovny svazek 2. Vydal ]. Otto
v Praze. Stran 147.

V Děiinách potoka sledována iest
tekoucí voda od svého »obieveni se
na povrchu země až k zmizení v řece
a mořic ve všech svých vlastnostech
a způsobech, jimiž ony isou člověkem
využitkovány. Spisovatel však nepře
stává na pouhém popisu, nýbrž bohatě
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využívá všech předmětů k hlubokým
úvahám hospodářským, sociálním. Na
bevše poutá v této Reclusově knížce
uchvaculící líčení přírody, které ii činí
opravdovou básní v prose, vynikaiící
neopotřebovaností myšlenek a svěžími
motivy.

Náboženské touhy v německé
literatuře. (2 knihy Dra. Fr. Zacha.)
Neivětšim dramatem moderních spi
sovatelů iest bez odporu Sudermannův
»)ohannes<. [ když postavy v tomto
dramatě neisou osoby biblické, nýbrž
ien typy — ]an ie tu Níetzschovským
nadčlověkem, ienž samoten přes vr
choly hor putuie; — trpí sice přesv
cením efektů to brama, ale vane iím
velká tucha: hlásá s chvěiící se ne
iistotou naděii nové boby — víru
messiánskou. K Sudermannovětrage—
díi řadí se nápadně báseň epika
Brunna, »Der Táuferc. U obou iest
]an muž z pouště, ienž zpuchřelým
poměrům ien smrtelnou ránu zasazuie,
ale naoěiím lidstva nových ideálů dáti
nemůže. Nezná tichosti, chybí mu láska,
iež prohřívá všecko učení Messíášovo.
Tímto kontrastem [předstupuie ]ežíš
právě jako spasitelská postava před
našeho ducha.

V románě nadaného, ale nervosně
neklíbného R. Vossa dovedně se líčí
obraz zacházeiícího světa pohanského
a ukazuie, iak velká říše ve shonu
dne se ohlíží po pevné opoře. Budiž
iešté připomenuta llauptmannovaNer—
sunkene Glockec s ieií temnou ideou
messiánskou. Také v :Hanneles Him
melíahrtc má postava Spasitelova svou
úlohu. ]ediné světlo, iež osvěcuie
soužení zde líčené ——vychází : postavy
Pána.

Tito básníci postavu Spasitelovu ne
učinili středem svých děl — volili osobu
přeochůoce ieho, jenž má cestu pří



praviti vyššímu; nebo ukazovali zr
cadlení messiánské postavy na různých
skupinách tehdeišího života. V obou
případech nabyli možnosti paraleliso
vati s naší dobou a tím účinlivý záiem
pro přítomnost.

V neinověiší době napsali básníci
přímo knihy o životě ]ežíšově ——
Frenssen román »Hilligenleic, a R0
segger knihu »|. N. R |., radostná
zvěst ubohého hříšníkac. Oba přetvo
řili Písmo svaté zcela libovolně dle
metody protestantských badatelů bi
blických. Obě knihy isou ien roman
tickým oslavením »člověkac ]ežiše.

Obě tyto knihy o ]ežíšovi isou však
důležitými dokumenty časovými, pro
tože se v nich obráží moderní kult
]ežíšův.

]e to stanovisko k mravně-nábož.
ideálu evangelia lhosteiné nebo i
nepřátelské, ale uctivé k osobě ]eží
šove. ie vtom snaha dílo a osobu
]ežišovu rozlišovali, iedno popříti,
druhé potvrdili. Moderní lidé chtěií
míti ]ežíše hodně pomilováníhodného
a nade vše mírného, ]ežiše, ienž ničeho
nepřikaznie a ničeho nezakazuje. ienž
ie pouhá láska a především žádný
Bůh. Proto hledí ]ežíše co neivíce oo
Písma svatého obpoutati a postavili
jei v ostrý odpor vůči óogmatice a
církevnictvi. Setrou s něho všecky
zázraky, vymýtí vše božské. A tím to
nové hledání Boha zvrhlo se v opak
lako vše, co nechce se navázati na
positivnost __ vnitřně se hledá Bůh
— zevně se chce nalézt člověk. Na
dšené přiietí těchto románopisců ]e
žíšových od čtenářů ie však pádným
důvodem pro náboženskou potřebu
dneška.

Naše národní obrození a osví
cenství. je naše národní obrození
ovocem tak zv. osvícenství či ie dílem

romantismu? V těchto dnech vyšel v
Čes. Buděiovicích Přehled oěiin české
literatury od obrození až po naše časy
od profesora Dra. Fr. Šimka iakožto
pomocná kniha k opakování maturit
nímu pro žáky střebních škol. Kniha
tato pravděpodobně hromaoně se roz
šíří mezí žactvem středoškolským, i
bude dobře všimnouti si, isou-li ná
zory v ní hlásané opravdu správné.
Knížka ovšem nepřináší nic původního.
Je to kompilace, pracovaná na základě
známých a běžných literárních historií,
z nichž také přeiímá, aspoň v základě,
celkové pojetí, imenovitě názor, že
naše národní probuzení ie v přímé
příčinné souvislosti s francouzským
osvícenstvím, což ie nesprávné, poně
vadž naše obrození pramení se z ro
mantismu. Autor sice nezapírá, poně
vadž ie to nemožné, velikého vlivu
romantismu na naše národní probu
zení, charakterisuie romantický směr
celkem Správně, ač ne zcela úplně,
ienom že dythyramby, které pěie o
francouzském osvícenství na prvních
stránkách, odporuií tomu, co se dále
povídá v kapltole o romantismu. »l'ře
hledc přiznává, že osvícenství pohr
dalo historií a historickými právy ie—
dnotlivcnv i iednotlivých národů, že
romantismus naproti tomu vzbuzuie
úctu k historii, zvláště k historii stře
dověku a křesťanství, vyzdvihuie vý
znam ieonotlivcův i iednotlivých ná
rodů proti státu aspolečnosti. Kdežto
osvícenství pokládá prostý lib za cosl
nižšího, romantismus hlásá lásku k pro
stému lidu, učí, že základ veškeré
poesie a kultury tkví v prosté, však
svérázné poesii a filosofii lidové —
ootud béře půvoo usilovné studium
písně lidové. Osvícenství nemělo po
rozumění ani pro umění, ani pro lt—
dovou poesii, osvícenství u nás ger
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manisovalo, nešetrně rušilo drahé če
ské památky. Zbraslav (nic neplatily
dávné české upomínky), Sv. ]iří na
Hrabčanech (abatyše svatoiirská ko
runovala české královny), málem by
byl padl i královský hrad na Hrad—
čanech, množství knih a všeliiakých
historických památek bylo tenkrát zni
čeno, iako by bylo něiaké staré hara
burdí, zbourána v době osvícenské
řada domů starobylých a svérázných,
zbourány malebné městské brány,
zbouráno středověké římské imperium
1806, kde byl u osvícenců smysl pro
malebné kroie, lidové chalupy, lome
nice atd.) ošklivěli si Norimbek (ó té
omezenosti !), ošklivěli si gotické u
mění, ien holé a fáoní kasárnické fa
sády zoály se iim moderní a účelné,
sumou: Naše národní obrození ne
pramení z osvícenství, nýbrž z ro
mantismu. (Nový Věk.)

Nový básník Valašska obievil
se v mladém učiteli Fr. Horečkovi,
od něhož isme v minulém čísle při
nesli báseň »Hrobařc. \) těchto dnech
vyšla první ieho kniha veršů: »DRSNÝ
ŽIVEL. Sloky o božích tvorech. Péči
přátel Valašska. Ve Frenštátě pod
Radhoštěm v dubnu 1915._Talent svěží,
originální, naděiný. Nemá romantické
zpěvnosti Kalusovy, více si libuie v
drsném realismu, ie bližsí Slavičín
skému, Kaldovl, valašským prosalkum,
a velmi často bije na strunu bezkyd
ského barda — Bezruče. ]en přísná
autokrítika Bezručova mu dosuo chy
bí. Potom bube koncisněiší, vynechá
příliš drsné detaily, kde jich není
třeba, a nezdařilé pointy, někdy ne
chutné a banální. Začátek je mnoho
slibný. L.

Za Alfredem Muthem.

Schčne ]ugenozeit!
Meine Fh'igel weit
bis zum Himmel mócht' ich behnen.

Za krásných dnů mé mlabosti
isem čet tvou píseň unylou —
a za dalších let nikdy již
isem neslyšel tak spanilou.

To bylo v listě obrázkovém,
iimiž isem rád tak listoval —
tam za Tvé písně toužným slovem
se obraz kresby na mne smál.

Kdes na výšině iakés hory
ve smavý krásný letní den
troilístek studentů si hověl
na trávník v štěstí rozložen.

Zdvihali čapky, ruce vzpřáhlí
kams do hor, rovin, do báli —
(tak Lubwig Richter kreslil mládí -—)
a Tvoii píseň zpívali.

]en akkord slední znl mi v duši —
když duše znavená chce v let
z těch tvrdých dusných trampot žití,
tak rád bych zas tu píseň čet:

»Nad námi blankyt svítí,
před námi krásné vlasti rái,
za námi propast hluboká
se šklebí.

ó touho mláóí! Křídla široká
iá chtěl bych rozepnout
až k nebi! . . . <—!

||. |. 1915. K. D. L.

Tiskem Václava Horáka v Prostěiově. — Za redakci odpovíM Vilém Vysloužil.
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z BÁSNÍ FR. HOREČKV.

]. STROMV!

' Ye, STROMV ZEME, SVOU TOUHOU VVROSTLÉ
k závratným výškám! Stromy v mohutných tá
borech se zvebaiící, i vy, obstupuiící ob společ—
ného množství bo samoty!

Bytosti života svatého a čistého. Vás rába
unáší země na bebrech svých, až šustí šaty vaše
a zpívaií ústa vaše. A štavami slabkými napáií

lsíceré lačné rty kořenů vašich. Vy, miláčkové země, k nebesům
ynásíte zelené prapory na znamení vítězství ieiího. K prsům
latky své přissáti iste teplým. Marně snaží se vichr obervati
ás oo nich. ] kbyž bravá ieseň zlatistý poklao vyrve z rukou
ašich, taií se ve vás raboslná sila vzboru, ač zbále se státi tu
opuštěnosti a sirobě, lomíre křečovitě haluzemi iako máti lo

1ívá rukama nab hrobem prvorozeného. Neblouho trvá však
aše ieseň. S úsilím novým vás napáieií pobzemní cévy, až krev
lizí z vypuklých pupenů vašich a bílým květem vzhůru se
„směie země.

Nevinná, bílá iest láska vaše a ploo váš bez hříchu počatý.
ítnost poustevníků ve vás pramení. V korunách vašich líhnou
e ptáci a vypravují o síle země. V korunách vašich za iasných
locí sebaií hvězby, by spočinuly. Ve stínech vašich hřbitovy
loské břímaií tiše. Nežábá život váš smrti tvorů, krev vaše není
rví zabitých, leč čistá míza mateřských ňačer. Z trabice věků
ostete kličně, vyznávaiíce praotců víru.

, lípo, která prorážíš nebe živlem svých větví! Tisíce tvorů
»boarováváš přebytkem mízy. Zba který básník vyrovná se ti

té poesii?
Panenské břízy! Z pobsvětí koyž iste ke kvasům žití vystouply

a svět, zba volaly vás zvonečky ovcí? Zba přilákal vás píštal
ou pastýř? Zba toužily iste roziasnit lesy příchobem svým?

191



ó, třešní, v bílém květu snící a blouznící! Tiše oooáváš se
slavnostní hooině,„zapomínaiíc minulé siroby arnetušíc blížícího
se zatížení haluzí svých. Rába se obětuieš a trpělivě snášíš ve
škeré všebni bny života svého, by leolnou Neo'ěli mohla ses
zastkvíti iako kytice čarokrásná na oltáři ]eho.

]abloni, plooy nabizeiící! Čím zasloužili isme slabkých barů?
Zapomínáš, jak uráží člověk? Křestansky bobrá iest tvoie mysl
a ieonoóuchá.

, stromy země, iež mezi sebou bratřími se nazýváte. Vyrů
staiící v horách i bolech společně s libmi. V mlábí kvetoucíive
stáří! Nárobe zbožný! A roztoužený oorůst až k Bohu!

V tušení vašem to Strom obrovský, kořeny iehož vobietí sví
raií celou zemi. Kmen ieho kbesi v nebesích končí. Do nebo
hlebna vysílá sněti a rozprostírá ie po obloze. Za iitra vzkvétá
růžovým květem, celý ben kvete sněhově bílý, až za soumraku
zas opabává naruolý květ. A v noci zraie ovoce ieho, iablka
zlatá, úrooa hvězb. Nesčetným plooem iest obsypána koruna ieho
— a všechny stromy na zemi tichnou, spočivaiíce v hlubokém

stí u tohoto Stromu. Tak vypravuiete to svým bětem.
, stromy tiché! Miláčkové země! K nebesům vynášíte zelené

prapory na znamení vítězství země!
*

2. co 151, DUŠE LIDSKÁ?

Co isi, buše lióská? Otázka to věčná!
]si přeluo bílý lehké holubice?
]si mocná perut orla ibeálů?
]si racek potulný nab oceánem žití?
]si neikrasší květ mezi květy země?
]si motýl těkavý, ienž pít chce krásu?
]si slunce hořící, iež žehne v nitru?
]si žena-poutnice, iež k věčnému ibe městu ?
]si král, ienž vyhnán z království byl svého?
]si Obysseus, ienž k lthace touží?
]si v chrámě příroby zář věčné lampy?

]si Betlémem a Kalvarií Boha?Sl Ráno světů? Bílá vigilie
přebe bnem zbubování nabpozemské Říše ?
]si Krásy pobmínka, isi Krása sama?
]si ohlas Vůle a tvůrčího Gesta ?
]si spolubělnicí na velikém Díle ?
]si zázrak vesmírů a tragebie Země?
]si výoech Ust, iež velela: 'Buó světlo!<?
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]si zlomek Vůle, Taiemství a Sílý?
]si Láský tep a veliké ']á< všeho?
]si veliké »Miluilc a veliké 'Žíznímlc?
]si nástroi taiemný, ieiž rozehrálý Neznámého Ruce?
]si báseň, kterou zpívá neislavněiší Básník?
_ ___ __ _ _— _— _ _ _. _- _—

Výsoko se výklenulo nebe noční,
vzpřímil se Orion spanilý, Sirius iásá,
klikatý blesk Cassiopeý nab zemí svítí,
Veliký Meověb očima blýská,
Pes, Skopec, Lev, Býk ziitřili zraký
na březích iasné nebeské řeky,
již Mléčnou brahou zvou libské retý.
Tam Labuť zářná po prouou pluie,
nab řekou Orel letkami šumí.
Blíženci věrní ibou ruku v ruce
rozkvetlým luhem,
a Albebaran vzplál v čele Býka . . ..

o, buše libská! Co bálký isou a čísla?
Co milliarbý hvězb, iimž bala's iméno '?
Co věků zpěněných překotný vír?
Sto roků k tobě šel paprsk z hvězbv!
Však přece šel, bv botekl se tebe.
Tvá země není ubohá a malá.
A otrokem-li zvou ii na galeii slunce,
pak u kormibla první mocně máchá veslem.
Chtěi ien, ó, buše libská,
& země bube první velikosti hvězbou.
Pak sama zobpoviš otázku věčnou:
'Genia největšího isem neivětší bílo!
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GAB. RONA) :

TEN To STVOŘlL!
(Pokračování)

ll.
PO NOVEM ROCE ŘEKL MARTIN MARlNĚ: >KDVŽ už

isem se pustil Do té rýpačky s ořevem, tož nepopustímc. l svěřil
se s úmyslem obeiítí bo hor a vyhleoati tam něco na sta
vební ořevo.

l šel a úkol svůi proveol.
Za několik oní svážel seolák přeo bomek Vavříkův klaoy.
>Martin tohoto iara Dá se bo stavby! — pronášeli souseoé

své názory. Ale zklamali se. ]aro přišlo neočekávaně záhy a
přerušilo tvořivou práci Martinovu. A Martin se nehněval. Důlek
v poklabně neukazoval mu, že by si mohl mnoho troufatí. Martin
uznával, že nezbývá nic, než moubře skutečnosti se poorobiti a
tvořivý puo zkrotiti. Čím více však pub ten krotil,tim vícev něm
háral. Martin celé léto obcházel kolem chalupy, okoukával pro
storu za bomkem, ii měřil a ukazoval stokrát Mariné, kbe stvoří
komoru, kbe chlévek, kterak prostoru ohraoí ZM a za krátko
hubou míti Dvorek, že se musí pohleoati. Marina iei srážela na
oko s ieho vzletu oo vysoka, aby si moc netroutal, že neisou
ani chalupníci, tím méně seoláci, ale v buchu byla přesvěbčena,
že Martín svou úspěšně provebe, a toužila po tom snao silněii
nežli Martin sám. Společné touhy hnaly oba k cíli, k uskrovňo
vání & šetření na všech stranách.

Prázoných chvil, iichž léto spoře skýtalo, užíval Martin k tvo
ření nových oken a bveří. Akbyž se bo té práce bal, chtěl pro
vésti oílo, iímž by nao iiná vynikl, iež by mu ktím větší cti bylo,
čím častěii bylo by pozorováno. Ale chtěl okny a oveřmi náhle
překvapiti. Proto se skrýval se svou prací na půbě, aby se přeo
časem nevěóělo a nevykláoalo, iaké Dveře a iaká okna bube
míti Martin Vavřík. Teprve přeoe Všemi Svatými Martin z nena
oání přivezl si seblákovými koňmi tůru pálených cihel. Na ou
šičky po mši svaté stál iiž Martin u svého oomu — přeoe mší
nechtěl se báti bo práce, aby mu bušičky na to nehleoěly - a
se zebníkem vynbával stará okna a malý otvor zvětšoval bo
výšky i šířky. To koukali sousebé na hrozné, černé otvory, iež
příšerně 2er ze stěn bomku. Ale kbyž zebník počal vrch pále
nými cihlami klenouti a spobek iimi pobklábatí, kbyž otvory po
čaly bostávati pyšný, městský vzhleb, tu souseoé zazlívali Mar
tinovi, že se vypíná nab svůj stav. A kbyž v otvory vsunuta
okna krásně oo zelena zabarvená a zalesklo se ieiich čisté sklo
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v paprscích slunce, tu sousebký prohobilv cosi o pýšné žebrotě
a že Martin iiž zapomněl, kterak nebávno žil 2 housliček. Mar
tinovi býlo přeslechnouti mnohou ostrou narážku, ale nenapablo
mu vzíti si k srbci mravná naučení sousebská, ba apokoušel
Pána Bohac ieště více, nebot k oknům přioal bvéře prostranné,
krásně vyřezávané, na zeleno a na bílo nabarvené. A tu kbosi
iiž nemohl se zbržeti a prohobil, že nic neschází. než aby někbo
Martina a Marinu namaloval na mobro a pak bý u Vavříků bylo
prý vše pomalováno. Martin na zlost sousebům poručil Marině,
abý hneb bomek čistě olíčila, a tak tu stálo )čísloc Vavříkovo
uvnitř i zevnitř čisté, krásné, útulné, milé iako ti obyvatelé ieho.

Ale kbýž to tak všecko býlo stvořeno, Martin si vzbechl:
»Marino, toho, co máme, ie málo, ale mnoho, čeho se nebo
stává-.

»Bac — obtušila Marina -— mení čeho závibět'.
Náslebuiící zima bvla náramně mírná. Na Sýlvestra ieště se

bláci přeorávali pole. Martin v té bobě brouzbal se potokem,
ienž tekl nebaleko přeb bomkem, výhazoval štěrk a prohazo
val písek.

»Martin 5 iara bá se bo stavbýc ——s iistotou tvrbili sousebé.
Zbálo se, že Martin vskutku na to pomýšlí. Obvezl písek

k bomku, a kbýž po novém roce sníh poskytl písku pokrývku,
abý nemizel bešti, hrabáním slepic a hrou bětí, Martin bal se bo
otesávání klab.

]ebnoho bne Marina se postavila přeb Martina a zabeklamo—
vala mu: »Pfsek, vápno, kamení —potřebuiemkstavení. Akbýž
všecko máme bo práce se báme.: Ale Martin ieiím přebnesem
nebal se uchvátiti 'A kbýž všecko máme: —-řekl il, klaba bů
raz na 'všeckOc. 'Máme iiž všecko? Víš, co ie to stavět? Do
vebeš si přebstaviti, co bube stát střecha ? Mvslíš, že bubu krýt
bochem? Pob břiblici všecko se bát.“

»Malý chlévek, to ie všecko: obporovala Marina a zase ona
zbůrazňovala malinkost toho >všeck01, iež si Martin tak velikým
přebstavuie.

»Ne ien chlévek, i přebek se bá pob břiblici. Není to směšné:
veliká okna, veliké bvéře a chalupa pob bochem? Ale břiblice
se musí přibít na český, a víš tý, kolik ie besek potřebí a iak
isou brahé? A těch iá ti nestvořím, tý musíme koupit.:

»Ne, Martine, tak ne. Kbýbýs chtěl krýt břiblicí, musil býs
volat pokrývače a iiž býs nemohl říci, že týs to stvořil. Pokrýieš
taškami sám, bez pokrývače, uspoříš na beskách, latě nebubou
tolik stát a řekneš: »To iá isem stvořílc.

»Tebý se (tam bo stavby a uvibíš, co stvořím bez zeoníka,
bez tesaře a bez pokrývačec.
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Kbyž bylo po jarních pracích, a lány v zeleny šat se oblekly
a slunce prouóy tepla lilo, Marina bystře ryla u potoka, bláto
se slamou šlapala a cihly hnětla, zatím co Martin svážel se
blákovymi koňmi tašky a latě. A jakmile všecko měl pohromabě,
sám se postavil přeo Marinu a zaoeklamoval: 'A kbyž všecko
máme, bo práce se oámec. ]ak má bílo byti proveoeno, Martin
nastokráte uvážil a rozměřil a proto s Marinou oba se chutě
vrhli Do práce. Vykopali záklaby pro komoru a chlévek a již
Martin bo nich klaol kámen ke kameni, jež jemu Marina počá
vala, stačíc i maltu rozoělávati i ji oonášeti. Ze ti ova libé pra
covali oo časného jitra, koy světlo benní bylo ještě jakoby za
jemnou bílou záclonou, koy první ptáček se buoil a zaštěbetal,
že se namáhali až bo pozbního večera, kby světlo bleoych hvézo
nestačilo osvěcovati jejich bíla, vyrostly ze země v několika
onech zbi, a již Martin 5 Marinou tahali na ně trámy, stavěli
krovy, obíieli latěmi a věšeli na ně tašky. A koyž začervenaly
se komoraachlévek pob novou střechou, souseoé s úbivem pro
hooili: )]akoby Pán Bůh pro Martinův chlévek s beštěm čekal.
Co se v tom rypal, nekáplo. Až kbyž poslební tašku na střechu
vložil, spustilo jako z konvet.

Ale Martin nepochvaloval si. ]eho krasocit uráželo nevkusné
spojeni přebku bochem krytého se mění stranou bomku pob
taškami. On by potřeboval ještě nejméně tyone jasného, než by
oošky strhal a nahraoil je novou krytbou. Ostatné Deště se pře—
hnaly, a s prvním zásvitem stálejšího slunce Martin 5 Marinou
v práci pokračovali. V krátké chvíli byl přeoek oškubán a spou
sta špinavé, černé slámy válela se kolem zbí, trčících jako po
vyhoření ošklivě vzhůru. Ale již za obpolebne Martin k starym
krovům nové latě přibíjel, Druhého bne věšel na ně čisté, čer
vené tašky a rovnal řaou k řaoě.

Ale sousebé jeho bilu nic bobrého bo buboucna nevěštili.
jakmile přijbe první vichor, prorokovali, pobere tašky z přeou
ob štítu a uloží je ke zbím, jako Martin bošky. Všichni však se
zmýlili. Ukázalo se, že na Martina nevyzraie kbosi nebo cosi.
Martin 0 nejbližším trhovém bni přivezl z města úzkych besek,
boma je ohobloval, s jebné strany polokruhů na nich nařezal,
na kažoy polokruh silným nebozezem otvor vyvrtal, besky pak
na zeleno natřel, ale okraje polokruhů a kruhů namaloval na
červeno, a kbyž tak všecko stvořil, přibyl Desky na okraje štítu,
aby chránily tašky proti všem útokům vichrů. Kbyž Marina pak
bomek vylíčila, okna a bvéře omyla, měli jste se pobívati na
Vavříkovu chaloupku, jak tu stála čistounká, pěkná jako světlooká
panenka s červeným šátečkem kolem hlavy. >Tak jsem to stvořil:
——řekl Martin — a zahleběl se na chaloupku, jako hleoíval přeb
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třemi roky na Marinu, iež přes nepřízeň poměrů vyškrobená a
vyžehlená točila se u muziky s chuDym chasníčkem.

]ako byla ta Martinova chaloupka vnitř i vně ozDobená, tak
stály louky v plnosti květů a barev a seDlák volal Do senoseče.
Martin věDěl, že, co začnou sena, nebuDe pokoie až Do zimy.
Po senech násleDuií žně, po těch mlatky, pak poDzimní setí a
sklizeň otav, zemáků a řepy a práce za prací se pohrne, že ne
buDe věDěti z které Do které. A tak třeba Martin měl to ieště
v Duchu rozměřeno s Dvorkem, kterak zkaou iei obežene, věDěl,
že se k tomu toho roku iiž neDostane. Byl ráD, že mohl Do
chlévka stvořiti koryto a žebř a to bylo vše, co mohl ten rok
ieště poříDiti. Marina komoru i chlévek na poDzim, až stěny seDly,
vymazala a vylíčila. Ale chlévek stál práany, nebot poaní Doba
neDovolovala koupiti ani kozy, ielikož pro ni nebylo zásob píce.

»Martin má chlévekc — řekli někteří — »ale chyba, že práaný.<
Druzí však výsměch mírnili: )]en vyčkeite. kDyž Martin stvořil

chlévek, obstará i něco Do něho.<
V tom čase čáp poDruhé vletěl Do chaloupky Uavříkovy a po

ložil tam krásnou holčinku, která měla Martinovy moDré oči,ale
barvou vlásků ieště se neprozraDiIa. Že se však nenaroDila ku
Drnatá, Martin usouDil, že Děvčátko vlasy sDěDí po matce. ]ako
se viDěli roDiče v malém Martinkovi, tak se poznávali i v Děv
čátku. iemuž na křtu svatém Dali jméno Marie. Marinka se měla
neméně čiperně k světu než Martinek, ienž zatím povyrostl a
nabral tolik rozoumku, že holčinku hneD přiial s láskou, iež se
proievovala tak Důrazně, až matka citelným způsobem musila iei
poučiti, že se musí ve své lásce krotiti, aby sestřičky samou Iá»
skou neumačkal. Kolébka, iež něiaky čas měla Dovolenou na půDě,
snesla se Dolů, a housle, na něž Martin pozapomínal, iasně vy
iaDřovaly raDost otcovu a tichounkymi flažeolety uspávaly malou
Marinku. NěkDy však ji i zvuk strun probuDil, a to tehDy, kDyž
maly Martinek k nim se Dopial a smělou rukou sáhl v struny.
Tu obyčeině pak zavzněl k hquě i Dvoizpěv Martinka a Marinky.

(Pokračování)

či"

197



SVĚTEC LITERÁRNÍM APOŠTOLEM.

(Pokračování)

ALE BVROKRACIE A ]OSEFlNlSM ZNlČlLV PLÁNY MULLE
rovy a Hofbauerovy. )]osefinští učitelé,: praví zmíněný Klinkow
stróm,') »nalezli mnohý háček ve spisech Miillerových, čemuž
se my, kteří známe ieho přesně katolický směr, neoivímef
Nepřekvapuie nás teoy, že směrobatné instance použily rukověti,
kterou jim zákon pobával, a že zavrhly Miillerův plán, protože
byl prý namířen »proti všem rakouským stubiiním zákonůmc, a
zapověoěly založení ústavu. Zasloužilí katoličtí mužové byli tehby,
kbe ien bylo možno, opomíieni a obstavováni. »Kbyby se nebyl
tento muž stal katolíkem; praví svobobný pán z Brennerů,')
ov celém Německu by se o něm troubilo iako sotva o někom
iiném. Publicisté, nárobohospooáři, běiezpytcové, řečníci, esthetici
by se v tomto koncertě stříbali, a plným právem. Nesmíme též
zapomenouti na filosofy; neboť v kažbém tomto oboru stvořil
Míiller neobyčeině mnoho.< ]menuieme zoe ien několik ieho
spisů: 'Vorlesungen iiber bie beutsche Wissenschaít uno Literatur;
Drážbany 1806 (2. vyb. 18071; »Uber oie lbee ber Schónheit,c
Berlin, 1808; »Von ber lóee bes Staates; Dráždany 1809; »Von
ber Notwenbigkeit einer theologischen Grunblage ber gesamten
Staatswissenschaft uno ber Staatswirtschaft insbesonoere,c Lipsko,
1819; mimo to články a poiebnání v časopise »Phoebusg který
vybával s Kleistem, v »Deutsches Museumt a v »Konkorbiac,
oba rebigovány Schlegelem. v »Zeilgenossent, 'FrieOensbláltert,
*Osterreichischer Beobachterť alb. Ve všech těchto spisech
Duplatňovala se ieho zvláštní Duševní universalita, ve které ná
boženství tvořilo stálé výchobiště ieho myšlení i iebnání.a

Zamilovaný ieho plán, zřízení vychovávacího ústavu, mohl
uskutečnili přítel ieho Klinkowstróm, pro kterého svého času byl
reservoval, iak iiž poootknuto, místo Druhého řebitele ve svém
ústavě. Klinkowstróm narobil se 1778 v Luowigsburgu u
Stralsunbu. Po krátké službě voienské věnoval se 1802 úplně
malířství, k čemuž měl vlohy i naoání; usabil se v Drážóanech,
kbe chobíval bo kroužku umělců, kteří se snažili uskutečniti ne
vytříbené iešlě ibey romantiků v malířství. Pozběii obrátil se 00
Paříže a obtub bo Říma; z Říma přišel 1811 00 Víbně, kbe byl
v kroužku Holbauerově přátelsky přiiat.

Miiller mu sliboval místo řebitele ve svém ústavě, ale vlába
——_..—_—.

l) m. i. m. str. 299.
.) Kllnkowstróm, m. i. m. str. 313.
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zamezila založeni. Válečné operace s Napoleonem přinesly Klin
kowstrómovi náhrabu a přinesly mu místo v státní službě, kbež
měl hlavně organisovati zeměbranu. Mír pařížský ukončil ieho
činnost, která nebyla nikterak vábivá, a přivebl iei zpět bo Vibně.

Krátce přeo tím oboržel z Víoně oopis oo své ženy Luisy,
roz. z Mengershausenu, sestry pani z Pilatů, ve kterém mu zvě
stovala svou konversi ke katolické církvi. ]eho slova při přiieti
této zprávy: »Teby se Luisa přece stala oříve katoličkou než iác
oávaií tušiti, iak si tehoy v ohlebu náboženském stál.

Opravbu boiovalo už tehby slunce svaté naší víry s poslební
mlhou v buši ieho, aby ii zapuoilo a svými paprskyv čisté kráse
ii ozářilo. Klinkowstróm byl už »oo přirozenosti nábožensky
založeny a hluboce v sebe uzavřeny myslitele. Mnoho let nosil
se, iak vibno z ieho bopisů, smyšlenkami příznivýmináboženství
katolickému v sroci; stuoia o křesťanském umění a společnosti,
v nichž se pohyboval v Římě a ve Víbni, živily tuto myšlenku.
]istě přiblížila iei apoštolská postava světcova a ieho mohutné,
pevné a přece přívětivé vystupování nemálo konversi; k tomu
přišlo ieště to, že ubálost ieona z mlábí ukázala mu v něm muže
prozřetelnosti, Klinkowstróm sám o tom vypravuie'): »Co mlaoík
súčastnil isem se kbysi rozpustilé večerní společnosti. Bylo tam
rušno a plno, pilo se, zpívalo a rámusilo a na konec byla též
přivolána zvrhlá ženština.

Kbyž se otevřely ovéře a tato vstoupila, uzřel isem za ní
ctihobnou postavu v církevním rouchu, katolického knězev štole
a pluviále. To vše viběl isem tak přesné a iasně, že isem boveol
si zapamatovati a poznačiti i ornamentiku látky. Nebylo mi béle
možno zůstati ve společnosti, utekl isem a vzbálil isem se.

Pozběii isem celý tento ziev nakreslil, ien tahy tváře se mé
paměti ztratily. Vstoupil isem pak bo voiska, cestoval, oženil se
a přišel pak po mnoha letech bo Vibně.

Bebřich ze Schlegelů přál si mne seznámiti s P. Hoíbauerem
a zavebl mne za tím účelem bo italského kostela. P. Hoibauer
právě měl po požehnání s Neisvětěišim a obcházel právě ob
oltáře, kbyž isem vstoupil oo kostela a v něm poznal onu postavu,
která mne kbysi tak štastně napomenula opustiti místo prosto
pášnosti. Bylo to totéž pluviale, táž štola a tytéž tahy obličeie,
na které isem si ted okamžitě vzpomněl.

Tak si vysvětluieme, že Klinkowstróm svěřil poslební přípravu
ku přestoupení P. Hofbauerovi, bo iehož rukou složil 13. září

') Sebastian Brunner: Klemens Maria Hofbauer und selne Zeit, Vídeň 1858.
Str. 22? a 28.
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1814 vyznání víry. O tom vystavil Hoibauer vysvěbčení, které v
překlabu zní taktofl

)]an Klemens Maria Hofbauer, generální vikář apoštolských
misií pro Německo a Polsko pob názvem Nejsvětějšího Vykupitele.

Zbar a požehnání všem a kažbému, kbož tento náš bopis čtou.
Oznamujeme tímto a uvéóomujeme a sóělujeme všem, jichž se

to týká, že jsme plnou mocí Apoštolskou stolicí nám uoélenou
a po oboržení vrchnopastýřského svolení osvobobili oo kletby
a exkommunikace vysoceváženého pána BeQřicha Augusta z
Klinkowstrómů, narozeného v Luowigsburgu v Svébském Pomoří,
jehož otec byl vyznání lutheránského, matka kalvínského, koyž
napřeb bobrovolně a tormelně a přeo svébky ]osefem Antonínem
Pilatem a Bebřichem z Schlegelů, muži vébou i hooností vý
značnými, složil apoštolské vyznání víry katolické; přijali jsme
jej bo církve katolické, vrátili obcování svatých a oprávněna
prohlásili k účasti na sv. svátostech. -— 13. září 1814.

K ověření tohoto aktu balí jsme svému spolu pobepsanému
taiemníku rozkaz, by sepsal toto vysvěbčení, opatřili jsme je
vlastní naší větší misijní pečetí a k právoplatnosti pobepsali a
potvroili.

Vloeň v Rakousku, ben a rok týž.

]an Klemens Hotbauer,
generální vikář apoštolských misii ato.
P. ]osef Sabelli, tajemník kongregace.

Klinkowstróm zůstal i po konversi se světem v čilém, přátel
ském spoiení; na jeho rabu a pob jeho vebením obnovil plán
Míillerův k založení vychovávacího ústavu. A co se jeho příteli
1813 nepooařilo, toho bosáhl 1818, i kbyž omezeněji, než půvobní
plán to žáoal. Ustav byl vlábou schválen, po obstraněni finančních
těžkostí za auspicií světce zařízen, a Klinkowstr'o'mem až ho
roku 1834, kby nemoc jej bonutila kresignaci, řízen. Celý způsob
výchovy ukazuje Hofbauerova, t. i. v pravoě katolického bucha;
'bůklaoná znalost a cvičba náboženství co hlavní zorný boo
výchovyc napsal vůoce nového pooniku Do svého programu.
v]ebnalot se o to, zajistili oživenému katolickému věbomi ve
Víbni, které se zatím omezovalo jen na jistou skupinu význačných
mužů, vliv též v balších kruzích a vychovati pravou křesťanskou
výchovou mlábeže borost, který neutone v náboženském inbifíe
rentismu bobyc; — a tato činnost byla korunována skvělým
výsleokem.

') Klinkowstróm, m. j. m. str. 279 nn.
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Arcit nalezl Klinkowstróm nýní málo času, aby se věnoval
službě ibeálu svého mlábí, malířství, ač láska k němu nikoý “ze
sroce ieho nevýhýnula. Doba obpočinku býla nyní věnována
prácem spisovatelským, které sloužiti mělý výchově mláoeže.
Napsal tak pro mlábež Duchovní a světské ABC, a 'Povíbkv ze
Starého a Nového Zákona< s 24 měoirýtinami vlastní tvorby.

Mimo to věnoval mlaóým svým přátelům zábavnou knihu
»Vater Heinz, eine Sammlung von Erzáhlungen uno Márchen von
einem Erzieherc ; 1818—20vvoával illustrovaný časopis pro mláoež
»Sonntagsblátter fiir bie ]ugeno', iehož program charakterisuie
taktoz') »Za účelem poučení a povzbuzení píle, věovchtivosti a
bobrého chováni, s výbranou sbírkou lehkých a zábavných
článků z oěiin světa i přirobv, ze země- i nárooopisu,zpřirooo
zpýtu, z různých oborů řemesla a ze zaměstnání různých stavů
vůbec, iimž se má mlábež věnovati. Mimoto malé povioký,baiký,
pohábký, básně, hábanký, šarábý ato. S mnoha měoirýtinami
černými i barevnými.< Než po ovou letech musel pro spoustu
stavovských prací tento časopis, který se všeobecně zamlouval,
zastavit. Pro lio přeložil několik běl z francouzského; mimo to
psal příležitostně přírobopisné články pro Pilatův 'Beobachtercl

Císařský vlábni raba ]oset z Pilatů, taiemník mocného Metter
nicha, spoien byl s Klinkowstromem svazky přátelskými i příbuu
zenskými; manželka ieho Eliška, rozená z Mengershausenu, byla
sestra pani Luboviký z Klinkowstrómů. Obě pani přestoupilý ve
Víbni u Hofbauera z protestantismu k církvi katolické. | Pilat
sám, který byl členem lóže zebnářské. má světci za obrácení co
běkovati. »Poznal isem Hoibauerac, přiznává se sám,“ r ISM
Moie paní, kterou P. Hoibauer přivebl bo katolické církve, při
veola mne k němu, a ieho otcovské starostlivosti mám co běkovati,
že isem se zase vrátil k pravé víře a ke katolickému životu.
Stal se pak mým zpověonikem a zůstal iím bo smrti . .. Mimo
zpověó isem s P. Hoibauerem kažoý týóen aspoň bvakrát
hovořívah

V bomě Pilatově, výsoceváženého a vlivného muže, nalezla
katolická buševni elita resibence nové střebisko, obkubž v čobé
Víbeňského kongresu vyšel mnohý náraz proti Wessenbergovým')

') Klinkowstróm, m. i. m. str. 289

,) lnnerkoiler, m. i. m. str. 607 a 608.

') Wessenberg, nar. ITM v Drážoanech, byl obráncem tendencí iosetinisti
ckých. 1802 stal se generálním vikářem knížete-primasa Dalberga, ale teprv
1812 knězem. Nosil se s plánem odloučiti německou církev od íma a utvořiti
národností církev. Pro tento plán pracoval zvláště o Vídeňském kongrese; ale

ímu věrní mužové, mezi nimi zvláště Hotbauer a ieho přátelé, zamezili ieho
uskutečnění. Zemřel 1860 co soukromník, odloučen oo cirkve.

201“



Římu nepřátelským plánům. A Pilat býl muž, který byl ve spoiení
se svými přátelý s to,i přeo širokou veřeiností pustiti se v boj
s Wessenbergem a ieho stoupenci; býl reoaktorem časopisu
>Oesterreichischer Beobachters oificielního orgánu Metternichova,
iehož vebení 1810—11 měl Schlegel. Pilat říčiltento vlivný orgán
co věrný žák Hofbauerův a vymítil z ieho sloupců imenovitě vše
to, co pooporovalo v kterémkoliv směru »osvícenstvíc, uveřeiňoval
oproti tomu často křesťanský-konservativni příspěvky z péra
Schlegelova, Miillerova, Klinkowstrómova a i. V »Beobachterw
věnoval Abam Miiller, což zbe uvábíme, Hofbauerovi srbečnou
posmrtnou vzpomínku, z níž výiímáme náslebuiícíz') > Plooů
ieho práceplného, v pravoě apoštolského života mezi námi bube
užívati potomstvo. Vznešení i nízcí, učenci i neučení truchlí nab
nenahrabitelnou ztrátou svého otce a vůbce, a i vzoáleněiší,
kterým znám byl jen ble jména, cítí při zprávě o ieho smrti, že
paola silná opora víry a náboženství, a teoý i otčiný. ]en
myšlenka, že žiie bále v nesmírně bohatém výsevu bobra,
zmenšuie poněkub náš zármutek nao ieho smrtíc

(Pokračovánl.)

.) Innerkotler, m. i. m. str. 811 a 12.
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PROBLÉM DNEŠNÍHO BEZVĚŘI'.
Dr. ]os. Kratochvil.

(Dokončení.)

NAZOR KANTÚV O NEMOZNOSTI THEORETICKÝCH DÚ
kazů isoucnosti Boží měl nesmírný vliv na celou balši spekulaci
filosofickou. Z ieoovatého tohoto kořene vvrostla celá řaba omýlů,
z něho výpučel v poostatě celý problém bnešního
bezvěří. Z Kanta výcházísteině angle-americkýpragm atism,
ienž se snaží naiíti pravou v tom, co iest neiužitečněišim iistým
účelem subiektivního bucha, iako p at h ei sti c k ý ib e al is m
Bergsonův a ieho stoupenců, ienž uznává iebinou opravbovou
skutečnost v buchu našem, iež se stále vývíii, tak že ani Bůh
není býtostí oo nás rozlišenou, nýbrž immanentním principem
tohoto vývoie k bokonalosti. Z kantismu vývěrá mlhavý český
humanitism Masarykův a Drtinův, kterýse opíráopan—
theistický zbarvené zásabý křesťanské, i mnohotvárný a složitý
mobernism, ienž bý ráb vyložil veškerou víru náboženskou,
celé křestanstvi a ieho bogmata, z pouhých potřeb a snah našeho
Ducha, což nazývá náboženskou zkušeností. Ze systému Kantova
iebině možno theoretický obvobiti Dnešní a g n o s t i c i s m
i a t h e i s m.

]e-li tomu tak, pak iest hlavnim naším úkolem prozkoumati ve
světle zbravé k r i t i k v ii l o s oii cké záklabní omýl kantismu
a obháiiti hlavní prvky křestanské theobiceie.

Daleko by nás veblo, koýbýchom chtěli rozbírati hneb záklabý
kantovské noětiký. Není toho ani třeba, kbýž »Hlíbkac přináší
právě pobobnou stubii bra Bernského a máme výtečné bílo
Pospíšilovo. Nám se tu iebná hlavně () zneužití rozumu u Kanta
při theoretických záklaoech klaóného řešení záhabý Boha nebo
ieštězřetelněii:() zneužití principu kausalitý u Kanta.

Princip svůi výiabřuie Kant asi taktoz') Kažbý ziev, který se
začíná, má svůi půvoo v iiném přebchozím. Přemýšlíme-li hlouběii"
vibíme iasně, kterak formulka ta jest zcela libovolná, iežto spo
čívá na klamném přebpoklaoě, že při vztahu přičinýa účinku
oba zmíněné terminý pobléhaií našemu emp i ric k ém u pozoro—

') g(unl, Kritik der reinen Vernunft. výdáni Kirchmannovov Lipsku
1877, str. 439 a násl. . . . ba wurden wir an cinem Subickte ber Sinnenwelt
erstlicheinen empirischen Charakter haben, vvodurchseine Handlungen,
als Erscheinungen, durch u. durch mit anderen Erscheinungen nach bestán
digen Naturgesetzen im Zusammenhange stánden und von ihnen, als ihren.
Bedingungen abgeleitet werden kónnten, und also mit biesen in Verbíndung
Glieder der einzigen, der Naturordnung ausmachten .
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vání. Pravóou ovšem. iest, že baný ziev vyžabuie v naší činnosti
pozorovací souvislost s přeochozím,ale n ení přece nutn o,
vyiábřeno absolutně, aby ziev přebchozí (antecebens) byl vibi
telný a empiricky určený. Kbybytomu tak mělobýti,
pak bychom musili popříti na př. i sílu gravitační, která přece
neobolatelně působí při páču těles, musili bychom popříti i skuteč
nost životního a rozumového principu v člověku, který přece iasně
se ieví v neivyšších proievech života, v umění, myšlení ato.

Nab to pak kantovské omezení principu kausality na pouhé
.zievy přírooní iest úplně bez záklabu a pouhou libovůlí, ano
obporuie neivyšším tuž b ám libského bucha. Vžbyt bocela
steině iako fysik iest veben vztahem fakt částečnýchke
stanovení ievu přeochozího iako příčiny přečchozího, ta k i m eta
.tysik, kterýmábospětik vyššímu a plnéišímu pochopení
p r o b [ é m u b yt i, veben jsa vztahy svého myšlení ke skutečnu,
nezbytněmusí stanoviti příčinu všech zievů veškerenstva
v prvém přeochozím, ne iiž tenomenickém, nýbrž vyšším celého
vesmíru. Celá příroóa nás obklopuiicí i bytost naše vlastní nutí
nás přece co nelmocněii ke klabnému řešení problému Boha.
»Z běl těla poznávám jeho živoucnost; z běl příroby nemůžeš
poznati Stvořitele? (Ex operibus corporis agnosco viventem, ex
operibus creaturae non poteris agnoscere Creatorem ?) táže se sv.
Augustin. A fysik Herschell bobává, že čím více se rozšíří pole
fysiky, tím více bube bůkazů isoucnosti tvůrčího a všemohoucího
Rozumu.

Není teby pochyby, že na pobklabě správně pochopeného
zákona příčinnosti můžeme oprávněně pokročiti k uznání Příčiny
prvé, nabpřirozené. A iako není vůbec možná věba, nestaví-li
svoje konstrukce na záklabě principu kausality, tak iest i ne
možno připustiti princip ten, neuznáme-li oprávněného ieho užití
inab zievypřírooní.Správným hobnocením zievů
vesmírných nutně musime bospěti k Bytosti mimo
světové, věčné, nestvořené »—k Bohu, prvé příčině
všeho isoucnaf')

]ežto ovšem stvoření, z něhož vycházíme, abychom postupně
bošli až k Bohu, poble thomistickěho názvosloví iest »eiíectus
virtutem causae n o n a b a e q u a n s:, tu proievuie také troií
vztah k Příčině,totiž závislosti, pobobnosti a nebokonalosti. Proto
cesta kausality, kterou bospiváme k Bohu, nutně iest spoiena
s bruhýma bvěma cestama, iimiž iest logicky boplněna. Prof. De
Maria vystižně to naznačuie slovy: Triplíciter mens humana pro
g_r_ebiturab Dei cognitionem,nempe via causalitatis, excel

NinmOp >Záhadu Boha v antické tilosoíiie. VPraze 1908.passim.
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lentiae, remotionis. tPhilos. per. — schol. lll. v Rímě
1898, str. 3.) Tím ovšem pabá iakákoliv výtka anthropomortismu,
nebot nepřipisuieme Bohu bokonalosti tvorů tak, iak isou ve
tvorstvu, nýbrž způsobem absolutním bez omezení a nebostatků,
které jsou vlastní tvorstvu.

Ale neien že vyhneme se postupem takovým anthropomortismu,
nýbržbospívámei k bostatečn ému poznání Boha čili
iak říkaií scholastikové: Ex creaturis in bivinae essentiae a I i
q u a l e m c 0 g n i t i o n e m bevenimus. Nepoznáváme ovšem
Boha o sobě, nýbrž ien leccos, co o Něm můžeme tvrbiti. Nemáme
poiem Boha vlastní a quióbitativní, ale přece ien máme jakýsi
poiem, který Bohu obepříti nemůžeme.

Ba bospíváme i zcela logicky k poimu o s o b n í h 0 B 0 h a.
A věru marně namáhaií se bnešní bezvěrci na záklaoě spino—
zismu a kantismu popřiti poiem osobnosti, iako by prý to zname
nalo omezení, které ie nesrovnatelné s poimem absolutna a ne
konečna, iež Bohu připisuieme. Poiem o s o b a značí o sobě isouci
(persona —per se una) teby v Bohu Bytost iebinou o sobě
s u bsistu iící. Libská osoba ovšem iest omezená, ana libská
přirozenost není Dokonale v sobě isouci, proto v ní 0 sobnost
nebochází celé formální D| n 0 st i. ]asně to vysvětluie sv. Tomáš
Akvinský:*) Dicenbum, quob persona significat ib quoo est perfectis
simum in tota natura, scilicet subsistens in rationali natura. Unbe,
cum omne illub, quob est periectionis, Deo sit attribuenbum, eo
quob eius essentia continet in se omnem perfectionem, conveniens
est, ut hoc nomen, persona, be Deo bicitur. Non tamen eobem
mooo quo bicitur be creaturis, seč excellentiori mobo ; sicut et alia
nomina, quae creaturis a nobis imposita Deo attribuuntur.

.

Neuznává- li mnoho libí za Dnešní boby, a snab i libí vzbělaných
a toužících po pravoě, iasné této, právě naznačené, cesty k po
znání Boha, pak ovšem nutno hlebati také iiné příčiny ieiich
obporu,příčiny, které nemají iiž ničeho společného
s čirým hlebáním pravóy. Vzpomeňme,že rozum zá
visí často na vůli, ne ovšem per se čili formálně, iak tvrbi
voluntaristé, nýbrž přípabně a prostřeoně, kby totiž bobrá vůle
vebe sice rozum na cestu pravóy, ale vůle zlá svábí iei tisíci
překážkamia obpory. ]aký teby biv, že vůle ta, svebena vášní
a pýchou, tvoří hlavní překážku a příčinu ne
u znání Boha! K uznání isoucnosti Boží iest teby třeba bo bré
vůle, ne ovšem v tom smyslu, že by bobrá vůle bobávala

') Sum. theol., !. q. XXIX., a. 3.
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oůkazům isoucnosti Boží hoonoty, iaké by neměly, nýbrž že ona
zbavuje bucha překážek, které iei svábí z cesty. ]e-li
nutno. aby buch byl volný při hlebání kterékoliv pravby, tím
nutněiší zaiisté iest to při hlebání pravoy neivyšší a záklaoni.
Tu iest třeba bokořán otevřiti srbce, t. i. překonati
všecky možné překážky, zbaviti se hoiných přeosubků filosofických,
iež obracejí pravou v lež, skutečnost v Domněnky.

Upraví-li si člověk zachvácený ónešnim bezvěřím tímto způ
sobem cesty, pak není možno, aby nebošel na záklabě rozumu
a věoy k uznání Bytosti neivýš mocné, rozumné a volně, k nei
vyššimu Tvůrci a Řebiteli světa. A učiní-li tento prvý krok
n a c e st ě pravby, pozná v Bohu neien příčinu účinnou, nýbrž
ikonečnou všech věcí; pozná Pravbu, která ieonou poznána,
m us í b ý t i i mi l_ov á n a. Nechce-li tak učiniti, pak ovšem plati
slova sv. Pavla k Rímanům: »Nebo nevibitelné věci ]eho, hneb
ob stvoření světa, po věcech učiněných rozumem pochopeny
bývaií, totiž ta ieho věčná moc a Božství, tak aby bez omluvy
byli (kteří zavíraií oči přeo tak iasnou pravbou). Měvše se za
moubré, blázni učiněni isoulx

HVMNV CÍRKEVNÍ.
Přel. K D. Lutinov.

AVE MARIS STELLA!

]. Zórávas hvězbo mořská,
Dobrá Máti božská,
panno povžby iasná,
bráno k nebi štastná!
[Zbrávas, zbrávas, zorávasJ

zbrávas MARIA!

2. Se rtů Gabriela 3. Rozvaž pouta hříšných,
zvěst isi uslyšela, otevř oči pyšných,
že ibe libstvu spása — zaplaš naše strasti,
EVA AVE hlásá. žehnej z raiské vlasti.
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4. Ukaž, že isi Matkou,
přímluvou Svou slabkou
veó nás k Svému Synu,
jenž snil na Tvém klínu.

. Panno nač vše krásná,
Dobrotivá, spasná,
rozpoutei vin pásku,
vlei nám cnost a lásku.

VENI, SANCTE

Duchu Svatý, zavítei.
s nebes výšin záři lei
v libskych stánků bolinu.
Přiibi, otče chubáků,
přiibi, čárce zázraků,
osvěf srbci hlubinu.

'l'ěsiteli neislačší,
buše má tě neiraóší,
v Tobě mile spočinu.
Ty mne v práci osvěžíš.
Ty mne v pláči potěšíš,
z žáru voóíš Oo stínu.

. Dei nám čistě žíti,
cestou iistouijti.
bychom u ]EZÍŠE
zaplesali s výše.

. Sláva Bohu Otci,
Synu steiné moci,
Duchu též Svatému,
Bohu Choti Tvému!

SPIRITUS!

O ty slunce blažené,
zář Tvá truby zažene,
hřeie věrných robinu.
Bez Tvé božské milosti
pusto v libské bytosti,
ztráci všechnu nevinu.

Co je v prachu. umyvei,
co je v suchu, zalivei,
uzbravui, co ve zhynu.
Obměkčui, co zpurného.
rozsvěcui, co chmurného,
zbloubilé ved v olčinu!

Připrav svojim věřícím,
s láskou k Tobě hleóícím,
sebmi barů hostinu:
Obměnu bei za ctnosti,
bo věčné nás rabosti
uved v blahou hobinu!

Poznámka: Hymnus Neni, Sancte Spiritus: je celý vázán jedním rymem
(radium, cordium atd.), kterážto symbolika byla v posavadních 'překladech
pomiiena.
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130) o CHRÁMV VE FRANCII.
POKRAČUJE ]OSEF HANÁK.

ALE AČ ]EST ]EllCH ANTIKLERIKALISMUS ZMÍRNĚN,
iest přec hluboký. Tito mlabí maií v úmyslu — všechny illuse
stranou — pracovat k tomu, aby Francie byla sproštěna všeho,
co má ráz náboženský. A ieiich antiklerikalismus není ien prostým
článkem programmu, nezbytností pro ieiich karriéru politickou,
iest to spíše přebsubek kotvící v kořenu kažbé ieiich myšlenky.
Všichni svorně věří, že na venkově mohou výhobně nahrabiti
kostel školou; nevibi, že náboženství obpovíbá skutečným po
třebám; maií pro ně neporozumění klibné, beze zloby, mínění
shovívavé, iímž iest ozářena veškerá ieiich physionomie. Nevabí
jim v Albertu be Mun, v Grouseau-ovi, těchto »representantech
iiného věku<, ctíti vznešenost umění a karakteru, ale nepochybuji
nikterak o své intellektuální převaze. \) očích všech těch libí iest
náboženství ien snůškou pověr, překonaný názor světový, za
staralá forma bucha, iebna z těch koží, které liostvo postupně
svléká a nechává na své cestě.

A poklábaií ii za tvrbou iako ze železa. Kóo by se tomu bivil ?
Naučili ie tomu ieiich mistři, kteří jim tvrbili, že mohou sami,
jako Mark Aurel, iako Goethe, bospěti k oné umírněné moubrosti,
k oné rovnováze, k onomu světlu, krátce k onomu míru, který
skýtala církev našim otcům a po kterém člověku Dvacetiletému
ani nenapaone bychtiti.

Často se bivili v soukromých rozhovorech, iak ie možno, že
Barrés, iehož znaií z ieho běl, o němž věbí, že se hlásí k Tai
neovi, Sainte-Beuveovi, může velebit chrámy neien pro ieiich
krásu, ale i s hlebiska mravního a buševního. Snao to činí ien
k vůli iiným?

Barres na to obpovíbá, že se vžby hrozil takového suchého
poietí náboženství pro lió, že nikby nebyl z těch, kteří miluií
v katolicismu iakousi Duševní genbarmerii.

»Biiu se pro sebe. Chrám na venkově zlepšuie vzbuch, ieiž
by'chám. Zcela správně! Co iest v libu francouzském a ve mně
neiživotněišího a neiušlechtileišího, roste v ovzbuší chrámovém.
Kažbý z nás nalézá v chrámě vyvrcholení buše. Bráním chrámy
jménem vnitřního života kažbého.:

Je to velmi zvláštní.:
»Ale nikoli! — pravím — velmi obyčeiné. Třeba ien míti trochu

zkušenosti a snivosti. ]est to obvyklá křivka života francouzského
a bez pochyby i ve všech pobnebíchx
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A své mínění osvětluie episooou ze svého života, iíž přebeslal
lova: Pax aut bellum. »Přeó 30 lety konal isem první cestu oo
lalie. Měl jsem 20 let, stuóoval isem běiiny umění, běiiny Risor
imenta (renaisance); byl isem unášen slavnými imény veřeinosti
těmi, iež se zóokonaluií v samotě; četl isem básníky a pozoroval
ůvabné zievy italských bívek, pobobných bívkám museí. Kolem
ebe viběl isem ien poesii, bái, třpyt, rozkoš a myslel isem si:
Kam bych se měl postaviti v této pěkné řabě ?:
Tyto chvíle tak vzoálené vibím iasně iako zářící ostrovy nab

mořem, a vzpomínám si — mezi jinými — na ben, který isem
»rožil na Monte Olivetto u Sienny ve starém klášteře, červeném,
lab pahorkem černých cypřišů. Ob té boby mnoho raoostí i nuby
e položilo mezi tyto obrazy minulosti a mého bucha. Nevabí!
)ýchám ieště půvaby, které italská vesna vysílala z té nebohlebné
;raiiny, roklinaté, vápenité, posázené stromy hřbitova, a cítím, iako
ty to bylo včera, onu zahálčivost, jež se vznášela za toho příliš
rlouhého obpoleone nab skvostnými malbami Signorellovými a
ioóomovými.

Ty velkolepé scény, půvabné a nábherné, pob oblouky kláštera
ichvacuií čoimem božským. Při prvním nárazu všechna naše
uytost se vymrští, než za okamžik paoá sté výše zpět bo všeo
lÍhO života. V necelé hoóině isem okusil veškerého opoiení
amoty. Klášter byl téměř opuštěn; oo té boby, co byli mniši
vypuzeni, byólel zoe ieoiný převor, a několik bratří, kteří ubržo
'ali rozsáhlé bubovy - a tato poloviční smrt bomu moblitby, ienž
ie stal jakýmsi rozkošnickým relikviářem, nítila ieště více mé
:ypění. Sel isem vyhlebat laskavého převora &během besíti minut
sem mu upřímně vyložil, že vznešenost života spočívá ve vnitřní
cíle, která iei ovláóá v takovém zátiší, a kbyž mně vysvětlil, iak
používá svých onů, cítil isem, prohlásil isem, že vznešenost není
inoe než taby a přioružil isem se k nubným spolucestujícím,
“.nimiž mne svebla náhoba v Sienně, k tučnému Marseillanu,
zcela kulatému, provázenému neteří na chvilku, kteří neobratně
skrývali své snabné štěstí ]oviše a Héby. Deset minut byli samý
:ivot a hneb potom smrtelná nuba. Prchl isem ob nich, abych
'.e obbal procházce, snění, četbě, které mě nebovebly upoutat. -———
)ruhého bne při obchoóu šel isem s Dvěma Marseillany se roz—
oučit s převorem, iemuž kažbý z nás iako Dík za pohostinnost
tal almužnu pro ieho práce. A on zase s okouzluiící laskavostí
iám věnoval brožury, zasvěcené svému krásnému klášteru. Nač
noií brží chvilku péro a patře na mě bí:

»Co mám napsat: Pax aut Bellum?c Obpovím rychle, iakoby
iž pouhé váhání bylo urážkou všech těch snů o činnosti a slávě,
tteré mě volaly na jeviště světa: »Bellumlc
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Byl to skanoál. Marseillan a jeho neteř mne zatáhli za kabát.
Ale převor s mírným úsměvem obvětil:

»Ne, mlaby muži, Pax.:
Pravil to, slavnostně utkvívaje na mně pohleoem, a pak napsal

zvolna na malou hnihu, kterou mám bosuo, slovo PAX písmeny
velkymi, zřetelnými. »Pax aut bellumc, mně pravil samotář z Monte
Olivetto, a já jsem oovětil: »Bellumc. Dnes poznávám sterilnost
těch bojů, těch nárazů, jimiž se absorbuje mlábí; vím, že chceme-li
učiniti pokrok, je nám třeba se sbružiti, hlebati souzvuk povšechny,
ustati ob opposice, nalézti jeonotu, z níž jsme vyšli a k níž se
musíme vrátiti.

Pax! slovo kouzelné, formule touhy, stará jako libstvo, pooro
biti se, obpoutati se ob sebe sama, povznésti se mimo svět slepé
a bojovné přírooy. »Nyní nic, než huobu, : račí Sibyla Sokratovi.
]ean- ]aques Rousseau sbírá arie, romance a ona, jimž bává
nápis: »Útěchyběo mého života:. Na konci svého věku Beethoven
sklábá ve své Mši bo bé triumf vnitřního míru. Lamartine, obtížen
zkušenostmi i léty, usuzuje, že »člověk nebyl stvořen pro nic
jiného, než pro aboraci.: A já chápu, proč tato tři písmena Pax,
vryta ve mramor, lejí slast bo hřbitova poozimu. Ach. kéž by nikoy
nezmizela z našich vesnic vysoká bubova, na jejímž průčelí záři
ono velké slovo, tak mocné, že oslazuje smrt. Sřití-li se chrám,
kam bubeme moci potom shromážoiti svět buše a —-ubožáci 
kbe bubeme moci naslouchati hubbě Sibylly, ariím aromancím
]eana ]acquesa, aborující hymně Lamartinově ? Bube nám nutno
spokojiti se jen s přírooou slepou, neúprosnou? Koe uvioíme se
rozvíjeli pobivny květ, jehož se marně božaoujeme na bubinách,
lukách, hájích? Kče teskná touha buše se naučí lámati, tříštlti
naše sobectví? Kbe uslyšíme, co žábny oráč neznamenal při svých
setbách, a co působí svrchované opojení života, plného bnů
píseň zrna obilního, které zmírá v brázbě, by znova se zrooilo ?e

Pobpisy poslanců na návrhu resoluce se množily, počepsali
i četní raoikáli, a Barres byl pln naoěje, že návrh buoe přijat.
K bebatě o návrhu bošlo 25. listopabu 1912. Barrěs byl na počátku
znepokojen tím,že mnozí rabikální a raoikálně socialističtí poslanci
obvolali své pobpisy, bavše se zastrašiti výhrůžnou poznámkou,
uveřejněnou v 'La Laterně-. Obóržev slovo, hájí chrámy s hleoiska
uměleckého i náboženského, hájí je jménem civilisace. Hlavní
myšlenky jeho řeči jsou tyto:

(Pokračování).

\ll/,

(Iiuns
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ZDE DOBRÉ vvučovANí.
Ze sanskrtu přeložil a sloky 1) štěpnými rýmy opatřil Václav Horák.

UVOD.

1. Dhůrbžatifl ten, jehož hlavu — zdobí tenký p_roužek luny
pěně pooobný Džáhnaví,2) — zoar uoěliž práci oobrých.
Hitópabeša ubílí — obratnost v sanskrtě řečem,
rozmanitost rozmlouvání ——a pro život rozum, mouorost.

. Myslí si žes nestárnoucím -—nesmrtelným k vůli věoě,
čacky iebnei, jako by tě — smrt už iala za pačesy.

. Pravím vám, že ze všech věcí -—věoa iest věc neivzácněiší:
věbu nikoo neoocení — nepoškooi, neuloupí.

5. ]ako veoe muže k moři ——potok, byt byl málovooný:
tak i věoa ku mocnému — králi veoe učeného.

6. Věba daří dobrým mravem; věoou doioeš důstoinosti;
důstoinost tě daří cností __ dobrem, maietkem a štěstím.

7. Učeností a válečnou — věoou získává se vážnost;
první vžbycky ctěna bývá -— bruhá ve stáří ie k smíchu.

8. ]ako na ožbán nový vrytá -—ozooba se neměnívá,
tak zoe malým pob halenkou ___baiek ubílí se moubrost.

v. ]ak ti líčí Paňčatantrab a pak ještě líná kniha
nesvár, válku, mír a přátel — volbu; tuto můžeš čísti.

Na břehu Baghírathí leží město Pataliputra. Tam síolelpanov
ník všemi ctnostmi obbařený, Subaršana (Pěkný Vzhleb) imenem.
Tento zeměpán ieónou slyšel, iak kbosi hlasitě přeonáší tyto
(\vě sloky :

!“)

QQ

“) llitopadeša složeno z hita l upadeša : dobré vyučováni. _ Každý verš
sestává ze dvou půlí o steiném počtu slabik, iež isou vázány převážně štěpem,
ien velmi zřídka snad nahodilým rýmem. — Dva takové verše tvoří bvouverší
čili sloku Někdy, ač ne často, má každá z obou půli vlastní štěpy. ]sou
to tedy dva verše, smyslem spoiené ve verš ieden. Napodobil isem i toto.
Transkribuii první dvouverší:

Sibhih sádhye salám astu —-prasádát , tasya Dhůrdžatěh,
Džáhnaví + phéna + lékhéva - yan * můrdhni šašinah kalá.

Délky označuii iako v češtině, tedy á, i, ti; e, 0 isou vždy dlouhé, proto se
obyčejně ieilch délka neoznačuie Měké hlásky isou jako v češtině: č, š, dž,
ž, n, t, d; pak jest ieště středníhláska mezi ! a s, n a n. Tyto označuil takto
3 (týž znak a táž hláska iako v polštině) a n. Místo našeho | píšu y, iednak

poknědvgdřsanskrt tvrdého y nemá, iednak poněvadž sevtranskpripcích vesměsta ie

')Šiva má několik přiimení: Dhůrdžati, Haras ai. _ Svatá řeka Ganga
(chybně Ganges) rovněž: Džáhnaví, Haimavatí, Bhagírathí, Tripathagá a i.

*) Paňčatantra (pět knih) sbírka Bidpayových baiek — a pak ieště iakás
kniha --- která. neví se — isou pramenem Hit0padeše (maso). Baiky Bíd—
payovy, známé iiž v druhém tisíciletí před Kristem, isou rozšířeny po celém
Východě až po dnešní den.
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10. Mnoho záhab luští věoa; — věci obhaluie skryté;
okem kažoého iest věba — ovšem ačli není slepýmč)

11. l o sobě hloupost, mláoí ——moc, zisk hmotný škooit může;
a což teprv všecky čtyry — tyto věci dohromaoy.

Kbyž to rabža (král) slyšel, vzpomněl si, že ieho bitky neisou
posub vyučovány, že často přicházeií na scestí, i uvažoval ve
svém srbci, iak tomu oopomoci.
12. ]e-li syn můi bez vzóělání — a bez cností, co mámzněho?

a co z raněného oka ? -—Ovšem že ien bolest oka.
13. Nezrozený, mrtvý, hlupák: — lepší hloupého bva první:

první bva bolest ien ieonou — působí, posleoní stále."')
Vždyť :

14. Narozeným nechat slove — muž, iehož rob stoupá k výši.
Kruhem běží život světa. — Umřel kbo? -—kbo se nezrobí?“)
A jinak:

15. Mužů slavných kOyž počítá ——počet pachole a žasna ——
neupustí kříby,

zveš-li ieho matku plobnou — rci, neplobná — iaká as
má býti ?)

A též:
16. Kbo se nekaie, almužny ——nebává, není statečným,

nezná získat věo prospěšných — ten není než leinem matky.
A pak.

17. Lepší ieben statný, ctnostný ——syn než na sta lebabylých.
[.uny zatmění nás leká ——víc než zánik lesku všech hvězb.

18. Koyž se někbo kaie těžce a se koupe v řece svaté,“)
rozšatný a rozumný syn — rozmnoží čest jeho robu.

') slepý : nevědomý.
") Při porodu a při smrti; hlupák zarmucuie své rodiče vždycky.
') Dle názorů Indů stvořil Brahma (Neivyšl Svatý) bezpočtukráte svět, který

trval vždy miliardy let —-Výrony iehor Višnu (uoržovatel světa) a iva (ieho
ničitel i obnovitel světových období) isou sice věční ale méně Dokonalí než
Stvořitel (Brahma) - Každý stvořený svět rozpadá se na čtyři periody, ne
steiné Délky. První trvala přes tisíc milionů let: žllt ien dobří duchové Druha'
(přes sto milionů let), doba dobrých l zlých andělů (svět tedy byl už porušen).

Třetí (pěes beset milionů let), doba dobrých a zlých andělů a dobrých lidív ráji. tvrtá, nyněiší boba (přes milion let), doba dobrých i zlých lidí, kazí
se vžby více a spěie ku svému konci, aby ustoupila novému, opět dokona
lému světu —-Lidé zemřelí robí se znovu, aby bud' dobrými skutky se stali
výtečněišími a někdy se sloučili se Stvořitelem, aby v něm uhasli (Nirvana)
Mnozl však páchaií zlo i bubou vymazání z knihy života. Vůdcem nebeštanů
iest Indra, který (divný názor) se světem zanikne a se více nezrodí. Stvořen
bube nový Indra. Tot koloběh světa.

7) Chod veršů maluie úžas.

') Svatá řeka = Ganga.
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Též se praví:
Štěstí bývá v živém světě šestero: — milenka neb žena

něžná, šetrná,
stálé zbraví, vzrůstaiící blahobyt, — poslušný a přívětivý9)

potomek.
Na syny iest mnohý bohat — na korce plnící sýpky:
avšak lépe tam, kbe otec -—ctěnou Oporou iest roou.
Záhubou iest pěkná paní — záhubou syn bez vzbělání;
zhoubou otec marnotratný — zhoubou matka pošetilá.
]eo iest věoa neztrávená, — iebem pokrm nezažitý;
palác pro chubé iest iebem ——pro starce mlabičká ieoem.
Onoho neb toho robu — úctě vžby se těší cnostný.
Urozený leoabylec — bez tetivy luk: co s nimi ?
Haha, hochu neučený! ——Ubuševní si hovíš noci ?
Mezi věbci ve tmách sebíš — iako vůl v hlubokém báhně.
Společný iest libem -——i hovabům: strach,
potraviny, spánek „_ úkon pohlavní.
Co nás ob zvířete —-—dělí, to je cnost;
beze cnosti byli — bychom zvířaty.
Cnost a zbolnost, láska, volnost ——ztěch- li nemáš ani ieoné
život tvůi iest lichý iako laloky na šíjí kozla. .
Pravíf se:
Paterá věc: život, činy věba, statek, umírání
během času vyvíií se jako člověk v lůně matky.
Jak to ?
Co má býti, musí býti af u mocných, al u malých.
Tak je nahým Mobrokrký; Harinovi"') hab ie lůžkem.
A též:
'Být co nemá, není; a co nemá tak být, bývá iinakh
Leč ten náhleb líných libí lék iest zlý a smrtonosný.

lak mluví ien lenivci, iimž se nechce přemýšleli.
Pokračování

") Přívětivý - pří + vět (ivy'), skrt: priya t-vab | in, doslovně: příiiemně)
l- mluvící (priya ieště ve slově: príiatel přítel), vět ve slovech věta, vece

(krásné a snad iediné pertektum mebii v češtině, skrt. ůče vzniklé z voce —
pravil); odpověd, pověděti. ——Ale věděti i viděti: skrt. vid. ——vetti (on ví)
—srv. naše staročeské: zvlestí, skrt. vettum.

1") Nilakaňta (Modrokrký) ie Šiva a Harin (Lupič, uloupil obětního kon_ě)
ie Višnu, který odpočívá na světovém prahadu, iímž ie sobrazeno moře,
otáčející svět. ——Mitgartšlange u Germánů
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VÁLEČNÁ MOSAIKA.

GABRIELE D'ANNUNZIO.

Nejčtenějším romancierem a básníkem mooerní Italie iest Ga
briele b'Annunzio. Na ulicích římských vioěl jsem loni iezoit veole
probavačů mraženého probavače knih, kteří na svém vozíku měli
vyloženy romány Annunziovy po — 70 centesimech. Plobnost a
populárnost Annunziova stala se veble ieho zabluženosti a oražeb
ieho starožitností přebmětem vtipů. V kinematografu bával se
»kuSc, v němž mlabá žabka pořizuie si knihovnu, samé svazky
Annunziovy, a návěští v meziaktí se smálo: »Gabriele o'Avviso
e sempre b'Avviso.c Pořáo ienom samý Annunzio. Chce-li mile
nec rozpálit fantasií a buinou smyslnost své vyvolené, nemá
vhobněišího oárku nao Annunzia. Dikce ieho ie plynná a bar
vitá, ieho věty zvonivé.

Tak iako žio Heine bal německému verši pružnost a kouzelný
libozvuk a loreleyovou nálaoovost, tak také Annunzio zahrává
si s italštinou. A iak Heine uměl býti pikantní a frivolní, tak
umí to i Annunzio. A iako Machar obívá se togou antiky, tak
také Annunzio manipuluie pohanskými bohy, mythologií a zašlou
římskou slávou. A bělá politiku »antickom, chce vzkřísit staré
římské imperium, chce ltalii vyoobýt celou Abrii a celé střebo
zemní moře (s jakým enthusiasmem bylo oč nacionálů přiiato
ieho brama »La Navecl). A ie cosi antikristského v jeho celém
bíle. Proti křesťanské očistě bucha hlásá renaissanci těla. A obívá
své blastemie rouchem Evangelia a symboly křesťanství! Svůj
pseuoonym vzal z katolického obrazu: »Zvěstování anóělova<l a
tak napořáo bávalsvým světským bílům názvy starých katolických
obrazů italských. (ll Trionfo bella morte alb.) ]e rattinovaným
požívačem iako byl koysi Huysmans. ale ie při tom nerytířsky
beztaktní, ien kóyž bosáhne sensace a etíektu.

Slavná herečka Eleonora Duseova popřála mu své lásky a
on ii v románu »ll Fuocos zkompromitoval.

Annunzio iest sice ieště v bavu hoině čten jako byl Mante
gazza a Zola ale znalci, kteří hlebaií v literatuře hlubší iáóro,
prohlébli jeho vnitřní prázbnotu a obvraceií se ob něho. Neni
to pravý ltal, jako nebyl pravým Němcem Heine. Nemá bucha
Dantova, Petrarcova, Pellicova. ]be bluonou cestou Boccacia,
Ariosta, Pietra Aretina, Casanovy . . .

Snab právě proto, že cítí blebnutí své slávy básnické, sahá
Annunzio po vavřínech — bemagogických.

On, básník, který se poklábá za výkvět, za vrchol moberní kul
VUV!
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Zene svou vlast bo nečestného zrušení spojenecké věrnosti,
rozbmychává litici ukrutností, vrhá ltalii bo nebezpečí, že zhy
nou v ohni a oýmu její poklaby umělecké, které ji činí nejzají—
mavější zemí na světě a vlastí celého vzoělaného libstva!

A při tomto štvaní neostýchá se parobovat nejvznešenější část
Evangelia: Horské kázání Kristovo!

Na věčnou pamět a výstrahu, jak kultura bez Boha vebe
k bestialitě, otiskujeme zoe řeč b'Annunziovu, jak byla ta to už
censurou upravenált v »Case“ Dne 7. května 1915:

D'Annunziova řeč. »Berl. Tageblatt<ll uveřejňuje oepeši o řeči
spisovatele D'Annunzía při slavnosti v Quarto:

»D'Annunzío začal pozbravem jmenovitě bvou vnuků Garibaloio
vých, jež přirovnal k spartským blížencům. Dnešní ben — pravil
——znamená pro Italii batum nového tažení, jako onen Den,
o němž mluví kámen pomníku. Toto tažení hlásal také Garíbalbí
a všichni mučebnici italských bojů za ječnotu Italie. Také mra
morové výtvory Michelangelovy, »Ranní Červánl<y<<a »Noc“ se
probubíly a střásají se sebe jho, jež lpí ještě na výchobnich
italských Alpách. Výpravu Garibalóovu na Sicílii porovnal b'An
nunzío po té k činům homérských hroín, skálu quartu přirovnat
k přebhoří Mykalé. Dnes zaznívás tohoto místa hlas, Ones ltalíe
se znovu narobí k nové velikosti. Smrt obou vnuku (iaribalói
ových, zemětřesení v Abruzzách a jiná znamení ukazují, že nastá
vaji veliké věci. Nač celou Italíí prostírají se červánky. Oheň
roste a musí býti živen a obětovný buch Garíbalóíův nač tímto
požárem volá: Vše, co máte, vše, čím jste, Dejte hořící Italii!
Blaženi ti, kteří svoji mlábež, svoji cnónou mysl, svoje silné tělo,
mohou bátí hořící Italii, blahoslavení ti, kteří vzbychají po slávě,
nebot oni bubon uspokojení. Blahoslavení ti, kteří léčí poraněn
non krev a tiší bolestí války. Blahoslavení ti, kteří jsou čistého
srbce, blahoslavení ti, kteří se vítězně vracejí, nebot ti bubou
patříti v tvář nového Říma, na Dantovo čelo čerstvě ověnčené a
tríumfující krásu Italie!

K. D. L. 12. 5. 1915.

o PÚVODU D'ANNUNZIOVĚ.

Z Pešti, 27. května. jak se »N. Pester journal“ čovíóá, není
italský básník Gabriel b'Annunzio plnokrevným ltalem, nýbrž
synem žibovského abvokáta z ruského Polska, jménem Rapa
porta. Otec básníkův byl ve službách býv. ministra zahraničí
hr. Agenora Goluchowského. Pozběji přestěhoval se po ltalie,
kbe přijal jméno Rapazzi. jeho syn přiklábal si samovolně šledí
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tický prebikát a iméno b'Annunzio. Tato soělení pocházejí oo
hr. Ag. Goluchowského, který ie vyprávěl v ]ockeý- Klubu.

(Našinec).

]. s. MACHAR v >ČASE< 22. KVĚTNA 1915 PÍŠE v ČLÁNKU:
»ZlKMUND WINTER. Na:

»Evropská válka uzavřela náhle iebnu perioou našeho nároo
ního, společenského i literárního života. Perioou neveselou, roz
háranou, politikářskou, malichernou, mnohbv i nečestnou —
ooufeime, že na bobro. A řekněme, že to byla nemoc našeho
českého těla i bucha. Ale i taková nemoc patří pak historii,
A znát se musí, chce-li se tělo uzbravené ií vyvarovat.:

(Mý bohužel vibíme trvání nemoci; Machar i liberální listv po
kračuií steiným Duchem)

HR. ]os. ZICHV VRACÍ UELKOKŘÍŽ ŘÁDU ITALSKÉ
KORUNV.

C. k. kor. kanc. Buoapešt, 27. května. Pester Llovo oznamuie:
Tainý měla a ministr m. sl. hrabě ]oset Zichý vrátil prostřeoni
ctvim amerického velvyslanectví s italský psaným bopisem králi
Viktoru Emanuelovi lll. velkokříž italského korunového řábu,
ienž mu byl přeó 40 letý propůičen. V listu se praví m. i.: Je
tomu 42 let, kov ]eho Veličenstvo v Pánu obpočívaiíci oěo U.
Veličenstva ráčil mi propůičiti velkokříž král. řáou italské koruny.
Byl to brahý klenot pro mne, ienž oo neiútleišiho mlábí tělem
a buši býl isem nakloněn italskému nárobu. Nyní však vibím
s krváceiícím srbcem, že většina italského nárooa, svebená na
scesti sliby, pobplácenim a štvanim cháský, která spoiuie se
s královrahv, potlačovateli nároča, nesvěbomitými kramáři a mo
skovitskými barbary, výpovíoá válku mé vlasti a přepabá oosa
vaoní věrné spoience úklaoně, iako oni střeoovéci bravi činívali
anebo iako také Vašeho Veličenstva zesnulého otce prokletý
zločinec úklaoně zavražbil, a vše to oěie se přes to, že naše
vlába učinila neibalekosáhleiši, trvalý mir zaručuiíci návrhy.
V oěiinách nebyl ještě nikbv konstatován bezectněiší a prokle
těiší postup, než tento, ienž prsa kažbého slušně mvslíciho muže
naplniti musí obporem a opovrženlm. Za těchto okolností uzná
zaiisté Vaše Veličenstvo přirozeným, že nepřeii si bále nositi
obznakv zmíněného řábu, a že ie tímto Dávám Vašemu Veličen
stvu k bísposici.
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7:5? ...

Z literatury a umění. Dne 24.
ubna 1915 zemřel v Praze naběiny'
ostelní malíř ]aroslav gillp, autor
aší obálky a iiných kreseb. Bylo mu
rprve 38 let. — Dne 7. května slavila
lorava sebmdesátiny vynikaiícího Su
ilovce: Dr. ]oseía Qospíšila, preláta
Brně. Stěžeiním bilem ieho iest:

ilosoíie podle zásad sv. Tomáše Ak
inského. Mnogaia lieta! — Upozor
uieme zatím na významné dílo do
enta Vlast. 3(ybalaf Arnošt Denis a
—íláHora. Korigule názory Denisovy,
oklábá za neštěstí, že Jiří z Poděbrad
epřevedl Čechy 00 církve katolické.

Mor.-slezská Revue přináší obšírný
ivotopís gr. $íle'hn od ]. Kabelíka.
koda, že revue tato vyhýbá se věcem
aiolickým. Anna Tesková vydala
Pelcla Jolaoéuovy : Duchovní základy
ívota. Dokazuie nutnost církve a hle
irchie. K dílu tomu se vrátíme.
íklor ng vydal sbírku časových a
atirických veršů : Lehké a těžké kroky.
ůl knížky ie zabaveno. Doiem iesl
egativní, schází sila přesvědčení a
rogramu. Koketování s Husem ie
anální. _, Dr. ]aroslav g(ruban. prot.
Uh. Brodě, náš spolupracovník, vydal
bsažný: Úvod do esthetiky. Roste
něm znamenitý odborník. Kéž ná—

eduie brzo esthetika praktická! —
asopis katol. duchovenstva v Praze
řináší velmi zaiímavý článek Dr. ]os.
'!abe'ho: Nové výzkumy egyptologické.
- V Nár. Divadle v Praze dáváno

,,uma "
Wagnerovo »Zlato Rýna: a >Lét0c,
nová hra Fr. Šrámka. Líčí, iak záletná
žena probudila v studentu lásku —
k iiné. Velmi »časovélc — Al. ]irásek
napsal nový román »TemnOc z dob
Koniášových. O tendenci díla svědčí,
že >Časc ie bez sebe chválou. —
Ve »Vlastic pokračuie V. O. Sťlošina
ve velmi cenných statich: Husité a
Premonstráti.

Abolt Heyduk, Nestor českého
Parnassu, slaví 7. června v Písku osm
desátiny Bůh žehnei ieho stáří.

Ezechiel Ambros, moravskýskla
datel, zemřel 531etýv Prostělově, kdež
přes 25 let řídil proslulý kůr. R. |. P.!

los. R. Hradecký : „Osvobození
oiroci", „Děti touhv“. Vydal Frant.
Borový v Praze. ]e v naší literatuře
málo knih tak hlubokých a krásných
iako isou tyto dvě. Hrabecký má
zvláštní kouzlo v náměiech svých po
vídek. Na všem ie rozlita horká letni
pohoda, ze všad, ze všab dýše vůně
lesa, zraiíciho obilí a dech lesůí hor.
Jsou to rozkošné zpověbi tuláckého
srdce, které vžby počátkem iara se
zneklioni, roztouži po prozářených dál
kách, po ohnlčcích v polích. (»Letni
večer-, »Pánův den-, »Opoienci-i. i
iaksl příšerné a divně teskné úryvky
podává (»Havranc, »Čertova louka-)
svým hlubokým soucítěním prohřáté.
»Děti touhy: stoií rozhodně výše než
»Osvobozeni otrocic. Zde spád, něha
a měkké vlnění niterných děiů ie bez
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prostřebněiší a poutavěiši. ]en iedno
mi chybí v obou knihách: to uděšení
ze zimy, kterou tuláci zdolati nemohou
a před níž prchaii do nenáviděných
měst. ]sou i na to sice malé narážky,
ale ien en passant: pravý doiem za
chycen nebyl. CV.Stánek.

Památka velkého filosofa fran
tiškánského Rogera Bacona, ie—
hož YOOIeténarozeniny připadly roku
1914,uctila Anglie pomníkem v Oxforbě,
novým kritickým vydáním ieho běl a
založením společnosti učenců obíra
iícich se studiem doctora mirabilis,
který byl neien velkým filosofem, ale
i největším přírodozpytcem středního
věku. Obiral se steině astronomiíiako
optikou. chemií, geografii a ostatními
obory přirodovědeckými. Předpověděl
iiž velmi četné výzkumy doby neino
věiší iako automobily, aeroplány a
parní lodi. Italská Rivista di filosofia
neoscolastica věnovala celý posleoni
sešit roč. 1914Rogeru Baconovi. Jsou
to práce Brusadelliho: Řuggero $a
cone nel/u stnria, Dr. Fleminga: (Rag.
$acone e lu Jeolaslica. Brusadelliho
rozbor: Lo Speculum astronomiae oi
R. Bacona. Robinsona: alcune opere

su $. $acone. U nás o něm
psal obšírnéii dr. Kratochvil ve svém
Úvodu bo filosofie a v knize Véča a
víra ve filosofii středního věku.

recen H
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Dr. ]iři Guth: „Babí léto“. Cau
serie z cest a vzpominky. Vydal Fr.
Borový v Praze. Práce zahrnutév tě.
to knize vycházely svou dobou v kaž
doročních premilch »Máiex. Guth, pře
kladatel Pierra Lotiho, ide na Bre
toňské břehy, oslněn ie krásou hoři—
cího moře v odpoledním slunci, a při
tom vzpominá na >Rybáře Island—
skélwc Vše zná tu z knihy, kterou
překládal stakovou láskou a rozkoši,
a posílá do Čech svůi doiem. A tak
mnohde citite tu hořkost nad shrbe
nými českými hřbety, tu bolest nad
českou neprozíravostí a nemohouc
ností. A dále kus scenerie Švýcarské
nás okouzlí. Ale nejvice zauimou vzpo—
minky. Tu na prvý rok ženského gy
mnasia v »Minervěc (»lntermezzo pe
dagogickéc), tu opět liči autor kus
svého mládí (»lntermezzo hudebníc)



trochu smutný uzávěr »lntermezzo
wražskéc). Neivýznačněiši ie črta »Na
ámkuc, kbe se iedná o babiččino údoli,
| možnost postaveni pomníku Bo
eně Němcové princem ze Schaum
urg-Lippe, ienž byl ochotem posta
iti pomník vlastním nákladem, ovšem

dvoiiazyčným nápisem o Boženě
lěmcové a ieiím díle. Dr. Guth pak
,vádi své vzpomínky na různé cesty

kongresy, iichž se účastnil pGrand
ona, cTrouvillec, »Za soumrakuc, xZe
ápisků olympiiského kongresistycí.
—Po této knize vzpomínek, douteime,
e br. Guth nám dá své vzpomínky
istatni: na ]ar. Vrchlického, na vztahy
vé k francouzským autorům (zvláště
a Piérre Lotiho). CV.ŽHáne/c.
]. ]. Miasnickit: Dobrodružství

Žernobolotinských. Román humo
istický. Přeložil ]iří Ščerbinský. Vydal
. Otto v Praze. Miasnickli měl vzor
vro svou několikadílnou knihu, ?. níž
ato ie ien části. Byl to výborný Leikin.
'liasnickii zůstává daleko za ním.
'ento humor ie »délanýc a násilně
spořádávaný. Má plno nedorozumění,
terá chtěli dělat situaci a vyvolávali
mích, a dokazuii ien iedno: nemo
oucnost. Už v celé té kresbě robiny
lokrogubovy ie cosi neúplného. ne
ořeknutého. Mladý ien chválí, drmolí
vé nmon onkle: bo omrzeni, starý
tu vyčini, usmíří se, piií, iedi, iedou
ěkam po Moskvě, ztratí se ženám,a
rátí se do hotelu kbe bydli, a čekaiice
vých žen, opět: iedí a piii . . . V knize,
terá navazuie na děi kapitoly před
házeiíci, ie plno a plno narážek, které
trácí významu, nebot z překladu ien
ásti románu čtenář se ničeho nedozví,
ěml narážkamt se ien odvádí od děie
—a konec konců, is tím chudým dě
am není spokoien. To není ten humor,
;terý poutal u Leikina! Tam situace

se utvářily samy sebou, překotnost
byla v samém dile, od základu dikto
vána oběma manželi. Toho se nedo—
stává Miasnickému. Nevyužívá daných
možností. ]eho vtip spočívá ku př. že
obiednaii 3 pečená selátka a ta snědi,
za zbytečného povíbáni. [ ty ieiich
Drobné aventury cestou, okradení, o
šáleni, cesta bo rebakce a Do velko
obchodu — to vše ie zoufale mrtvéa
nechutné. ]e cítit násilí autora, který
snaží se vší moci někde zachytit, něco
podat —a nejde to! Neide... Stránka
ubíhá za stránkou, člověku ie mblo
nad věčným sháněním po iídle a pití,
ie nechutno opakovati slova tisíckrát
opakovaná, bezvýznamná, která maii
»působiti smích-. ]ednomu se bivím:
proč tato část románu byla přeložena?
Má to vůbec něiaký smysl a účel?
Nevycitll pan překladatel zbytečnost
své práce? Stalo se. Souóil isem věc
zbytečnou. A odsoubil. Z důvodů, které
soudný čtenář musi uznali.

CDi/(tor g(únek.

Výstlžný článek o Annunztovl
otiskla v »Reichspostu- Dr. M. Ma
reschová. Vlastni lméno ieho iest
Rapagnetta. ]ako tóletý gymnasista
vydal sbírku veršů, v nichž napodobil
Carducciho. Dvacetiletý oddal se hý—
řivému životu v Římě, tak že psal sám
svému příteli, že v rozkoších lásky
vyčerpal síly těla i ducha. V prvních
románech napodobil naturalismus tran—
c'ouzský a ruský (Zola, Tolstoi), potom
ale hledal osvěžení v buchu německém,
v Nietzschovi a Wagnerovi, chtěl se
stát symbolíkem, ale zůstal bekaden
tem. Ve svých románech opěvuie ien
lásku smyslnou, cizoložství a orgie,
není schopen předvést lásku čistou.
Líčiien sybaritské požívání bonvivantů.
Nikdy nesnižuie se k pracuiícímu lidu,.
pohrdá :lůzouc, ale za peníze neostý
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rchá se své plamenné a opoiné bikce
zneužívat ku štvaní prostého lidu do
sebevražedné války. A s takovým
=člověkem-dravcem-cynikem obiímá se
římský starosta hrabě Colonna na
kapitolu a král iei blahosklonně pro
vádí svým parkem! Zaiímavo bylo by
vystopovat původ tohoto muže, ieiž
sám soc. dem. >Avanti< nazývá >dege—
.nerovaným zločincemc. ]eho vzezření,
smyslnost a činy nesvědčí o původu
ariiském.

Nakladatelství ]. Otto v Praze
nám píše: V Praze dne 6. 5. 1915.
Veledůstoiný pane! V čísle 5. roč. lll.
časopisu »Archac Vámi vybávaném
iest otištěn článek F. Peroutky »Umění
a výdělek: z večerniku Našeho Slova,
v němž se tvrdí, že Vrchlickému obe
přel nakladatel i nepatrnou zálohu
20 K. Ačkoli ve článku nakladatel neni
imenován, mohlo by se přece mysliti,
že případ týká se mne, u něhož vyšla
neivětší část děl Vrchlického a nyní
vycházeií ieho sebrané spisy. V záimu
pravdy dovoluii si Vám teoy sděllti a
prosím, abyste ve ct. Svém časopise
laskavě uvedl, že isem ]ar. Vrchllclcému
nlkdy žádnou zálohu neodepřel, nýbrž
naopak byli isme vždy až do smrti
básníkovy v neipřátelštěiším poměru.
Doutaie, že ráčíte vyhovětl, isem 5 ve
škerou úctou oddaný ]. Otto. Na
boklad přátelských styků zasílá nám
p Otto dvě básně, které Vrchlický
věnoval paní a dceři p. Otty.

V hranickém kostele měličlenové
soukenického cechu zvláštní práva.
Tak o velikonocích, na Veliký pátek,
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má soukenický cech právo od 1 do 2
hodin obpolebne zpívati s doprovodem
varhan za hlaholu trub a lesních rohů
starobylou >Piseň při Božím hrobu
na Veliký pátek:. Napřed zpívá ]osei
z Arimatie verš začinaiicí slovy: »Eihle,
iiž ten čas přišel, Nikodeme milý-.
]emu odpovíbá Nikodém: >Ovšem,
muži spraveblivý, slunce se skloňuiec.
Vzpomeňme si, že na Veliký pátek
isou (iak lid říká) zvony a varhany
v iiných kostelích zavázány, ale v hra
nickém kostele na Veliký pátek od 1
do 2. hodiny odpolební buni varhany.
hřmí a rozléhaií se zvuky trub a les
nich rohů. Před lety drnčely k tomu
svou iednotvárnou notu i kostelní
bubny čili tympány. Zemřelý p farář
chtěl hudbu i varhany na Velký pátek
zakázat, ale nešlo to. Starobylá píseň
těžké, nezvyklé noty zpívala se s prů
vodem varhan a trub i letos. Staří
i mlabí, maiice starou píseň tu, šva
bachem i nově latinkou tištěnou v ru
kou, zpívali, až se kostelní okna třásla.
Píseň sama ie dosti uměle složená a
dle zvláštního ieiiho rázu řekl bych,
že pochází ze začátku minulého sto
leti. Má 17 veršů o půl pátém řádku
a zpívá se vždy celá; varhany i hudba
hraií po každém verši dosti umělou
dohru. Abyste poznali, iak asi iest
píseň složena, cltuií sedmý verš, v němž
Panna Maria naříká:

Radostná byla ta chvile,
když isl ke mně poslal
a mne archandělským Ave
pozdraviti nechal.
Ach, iaká ie to proměna!
Neboť nastala hodlna,
že na místo ave
Tobě, synu, musím řícivale!

Nyněišl ředitel kůru p. Schnaubelt mi
ukázal rukopis noty a doprovobu pro
varhany k písni té, který napsal ně



iaký ]an Swačzek, řebitel kůru, iak
česky na titulním listě ie napsáno.
Papír ie už zažloutlý a dlouholetým
užíváním poškozený. Škoda, že tam
není napsáno datum, kdy byly noty
napsány. Nota písně i doprovod k ní
jsou samý hudební přechod a bez
doprovodu varhan a hudby by se píseň
ta sotva mohla zpívat. V hranickém
kostele zpívávali a modlívali se až ho
nedávné doby přede mší poslední čle
nové také kdysi slavného líteráckého
sboru, z nichž mnozí byli i členy sou
keníckého cechu. K. V. Kariiček.

Paní Anna Baarová, matka spi
sovatele ]. Š. Baara, zemřela 7. května
1915 u svého syna na faře v Ořechu.
Na literární činnosti svého syna měla
tato vzorná, dobrá česká žena značný
podíl, nebot mnoho vážil z poklabnice
ielích chodských vzpomínek. Čestná
buď ii pamět!

Machar vychovatel. Mladísynové
Mus zasílaií mistru Macharovi do Víbně
sbírky svých plodů k posouzení. Machar
llm odpovíbá v »Časec:

A chcete znát, co soudem moiím
a žádáte rad k cestě té
i kdybych hřměl: ne » já se boiím,
že přec ien básnit budete --- -—
Mladíku český, co vám říci?
Čas, papír utraceny isou
dát pachatele na lavici
a pětabvacet liskovkou.

Divná znalost historie. Připožáru
university v Lovani shořela česká bible,
kterou si universita před válkou vy
půičila z Drážďan na přání českého
„badatele P. Vraětlla. »Libové Noviny
Dr. Stránského a »Čas- Dr. Herbenův,
podávaiice zprávu o této události,
vzpomínaií bible kralické, která prý
byla zhotovena v Kralicích — u Pro
stěiova! je to divné, když naši Čeští

Bratří nevědí, kde povstala slavná
Bible Kralická!

Duchovní koncerty počínaií se
konat častěii v katolických chrámech.
Církevní úřady chovaií se k tomu často
skepticky neb docela obmítavě ——a
má to v iistých případech dobrý důvod.
Zvlastni zkušenosti můžeme sbělit, že
pořádání koncertu v kostele iest spo
ieno vždy s iakýmsí nebezpečím pro
posvátnost místa. Stalo se na př
vměstě l)., že na koncert přišla spousta
Židů s rabínem, kteří si zaplatili svá
místa a chovali se iako v divadle, tak
že při následuiícím koncertě farář vý
slovně si vymínil, že smí být zváno
ien obyvatelstvo křesťanské. Frequen
tovaný chrám katolický s Velebnou
Svátosti musí zůstat místem po—
bo žn o s tí a ničím menším. Dle na
ších zkušeností lze připustit duchovní
koncert ien v kostele neuživaném
anebo v kostele navštěvovaném jen
za těch podmínek l. Že isou zváni
ien katolíci, 2. že vstupné se nevybírá
v kostele, 3. že program ie vesměs
duchovní a spojen s p o b o ž n o s t i,
kterou řídí kněz u oltáře (modlitby,
požehnání atd.), 4. a že i chudým
umožní se účast volnými vstupenkami.
Jinak je těžko vyvarovat se boimu, že
kostel byl iaksí znesvěcen, což se ne
vyváží výlěžkem pro účel Dobročinný.

Co ie Skanoen? Neikrásněiší,nei
bohalší a neirozmanitěiší sbírkou Štok
holmu iest národní museum na konci
Blasieholmu, směrem ke Skepsholmu.
Náoherný to palác, postavený ve slohu
benátském, iehož krásy nezastíní ani
naproti ležící zámek královský. ]est
tam umístněno historické museum,
glyptotéka a obrazárna. Velice milou
a osvěžuiící proměnu při prohlídce
města a ieho památností skýtala nám
návštěva královského Diurgardenu, ve
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likánského to parku, zvláště neizaií—
mavěiši partie ieho, zvané »Skansenc—
Vídeňáci chodí baviti se do Pratru,
obyvatelé štokholmšti chodí do Skan—
senu. Není však Skansen pouze místem
zábavy iako Prater, nýbrž skýtá i po
učeni. jest to vlastně velké museum
národopisné a přírodovědecké, zobra
zuiící poloostrov skanbinávský ——pod
širým nebem. Založil ie dr Artur
Hazelius r. 189l. Na prostoře asi 25 ha
spatřuieme pěknými sady a půvabnými
lesními partiemi obklopené starošvéo
ské věže a kostelíky, selská stavení a
Dvory 2 různých kraiů s úplným zaří
zením a iich obyvatele, obéné v pestré
kroie, návsi s máiem, staro-norský
hřbitov, selské stavení ve výzdobě vá
noční, chýše horníků a uhlířů. vidíme
tu i Laponce v ieiich boudách is ná
řadlm, iehož užívaií i se svými soby,
iichž ie zde stádo; isou tu i losi, po
lární medvědi, vlci, mroži, vůbec ssavci
i ptáci, ovšem nikoliv iako v něiaké
menažeril, nýbrž na různých místech
ve zvláštních klecích a sluiích, vidime
tu neibůležitěiši nerosty a ohronmé
balvany skalní, iakož i celou květenu
země. ]sou tu i povětrné mlýny, areny,
kde vystupuil pěvci, přebnášeči a šprý
maři; provozuii se i národní tance a
slavnosti. Vše v kroiich národních.
Stráž nosí kroj z dob Karla xu. Že
isou zde i restaurace, kavárny a pun
čovny, rozumi se samo sebou. Na nei—
vyššlm místě »Bredablickuc iest vysoká
rozhledna, odkudž iestúchvatný pohleb
neien na Skansen a Diurgarden, ale
i dále na město, obklopené lesy, ska
lami a mořem — iako v pohábce. V
pestré směSici většich i menších lodí vl
děll isme i válečné lodě švédské, zakot
vené u opevněného ostrůvku Kustel
holmen, což nás velmi zaiimalo. (]an
Hikl : Cesta k sever. mysu na Špicberky).

Božo Lovrič. ]. Hrelian uveřeiňuie
ve »Zlaté Praze: překlady z mladého
iihoslovanského básnika. Zde ukázka:

Básník
V míru
a v pokoii
básníkovo srdce trouchniví.
Ruce ieho stvořeny isou k boii,
k zápasení věčnému,
a vždycky připraveny
k činům hrdinným.

Život není souhlas,
život není mír —
a básník ie lovcem
i honěnou zvěří,
oči jeho,
plné žádosti a touhy,
nemají života ni záře,
nevedou-H do zápasu.

Za životem
básníkovi nohy běží,
a každý ieho krok,
každé slovo
vyzývaií osud.
Básník čeká na ieho neimenši kývnutí,
aby s nim zanítil spor o život a na smrt.

Básník ie lovec přihoby,
vyhledává srážek,
aby tím velebněiší
bylo ieho očistění.
Vyvolává přelom,
aby ve zvuku, v barvě a slově
proměňoval věci
a nadšení vléval tvoru.

Tot vůle tragičnosti,
aby v nesouladu tvořila souzvuk,
všechno poniženi, výsměch a smich
i bezděký ieho hřích
prošly ohněm žlvototvorného plamene
Básník, dítko světa, věří v div,
ve vzkříšení z mrtvých
a čeká, až na ziasnělá ústa
nové tale vloží iemu Bůh.

I'iskem Václava Horáka v Prostějově. - Za redakci odpovibá Vilém Vysloužil
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DAVIDOVA ELEGIE
NAD PADLÝM SAULEM A ]ONATANEM.

(2 Sam 1, 19—27).

Z původního hebreiského textu kriticky opraveného přeložil Dr. ]AN HE]ČL.

Výkvět v horách tvych, Israeli, ie mrtev . . .
BĚDA, KTERAK PADLI HRDINOVÉ!

Nepooáveite zprávy o tom v Getu,
nemluvte o tom v ulicích Askalonu,

by raoost neměly ocery Filišťanů,
neiásaly bcery neobřezanců.

() ty vysočino Gelboeská,
rosa ni Deště na té nepabejte,

vy pole, která zklamání způsobila.
neb tam polřisněn byl iunáků štít.

Stil Saulův oleiem pomazán nebyval,
ale krvi zbitych a tukem reků;

]onatanův luk nikby neustoupil,
a Saulův meč se nevracel s nepořízenou.

Saul a ]onatan, ti milí a líbí,
v žití ni ve smrti nebyli rozloučení;

byli rychlelší nežli orlové isou,
byli ubatněiši nežli lvové.

Dcery israelské, plačte nab Saulem,
ktery obíval vás v kment a červec,

a vešel na vaše roucho zlaté šperky! _B DA, KTERAK PADLI Tl REKOVÉ v BITVE!
Pro tvou smrt, ]onatane, cítím hrůzu,

žalost mám nao tebou, bratře můi ]onatane!
Tys měl půvabu pro mne velmi mnoho;

Tvoje láska byla mi nab lásku žen.
]ak matka miluie svého iebináčka,

akovou láskou miloval isem tebe.
B DA, KTERAK PADLl Tl HRDlNOVÉ,

A KTERAK ZTRACENV lsou VÁLEČNÉ ZBRANĚ!
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SVĚTEC LITERÁRNÍM APOŠTOLEM.

V.

roř NEKOLlK RÁZOVITÝCHmužů, KTEŘÍ SE SESKUPILI
okolo Hofbauera, k němu pohlíželi co k svému otci a rábci,
s nímž pracovali o znovuvzkříšení katolického bucha v literatuře.
Než musíme zbe zmíniti se ieště o iiných iménech bobrého zvuku
v katolické literatuře, iichž nositelé bleli ien Dočasně ve Uíbni a
tam seznámili se s Hofbauerem a ieho kroužkem.

\)íbeň byla okolo roku 1810 cílem mnohých znamenitých buchů;
mnohé přivebly náboženské příčiny bo starého císařského města,
neboť i přes všechen iosetinismus a osvícenství bylo to oproti
Berlínu katolické německé město; iiní hlebali ve Vibni, vebeni
ien literárními záimy, hlavní baštu romantiky, kterou se stala
Schlegelem; zase iiné lákala politická Víoeň, která tvořila střeo
protinapoleonské politiky, Víóeň Metternichova, v iehož kabinetě,
zvláště v oobě kongresu, sbíhaly se nitky evropské politiky.

K těmto »interesantním cizincům: —-ble poimenování Karoliny
Pichlerové -——patřil Jan Nepomuk Ringseis, který 1812 promován
v Lanoshutu s velkým prospěchem a pak rok se věnoval stuoiim
ve Víoni. Obporučovaci bopisy zieonaly mu přístup u Schlegela,
kamž byl ble svých »Erinnerungenc častěii zván na čai: »U Schle
gela poznal isem věhlasného Patera Klementa Hofbauera, zakla
Oatele rebemptoristů v Německu.: Ringseis stal se známým zvláště
specificky křesťanským poietím zbravověoy, které uložil 1841 ve
svém »System ber Meóizinc.

U kroužku Hofbauerově byl též ]osef z Eichenborffu po belši
bobu vítaným hostem. 1810 přišel se svým bratrem bo Víbně,
aby zbe stuooval státní věby a připravil se takto na státní službu.
Ale mimo zaměstnání 5 obborným stubiem nalezl básník ieště
bosti času, aby se napáiel z pramene poesie a tak vypláchnul
prach aktů a panbektů. »Ráno 00 7-—10c,čteme v ieho stubiinim
plánu z oné bob , »vžby iurisprubence, pak ho 2 poesie. Obpo
lebne 00 3—5 a šéleiurisprubence, pak poesie alb.-')

Eichenborff znal iiž romantické hnutí, než přišel bo Víbně;
v Berlíně poznal 1805 Arnima a Brentana, bva básníky, kteří
těmto ibeím sloužili, a Abama z Miillerů, státníka-učence, který
se k romantice hlásil; v Heibelbergu sebával u nohou všeobecně
ctěného Górresa. Proto bez pochyby toužil po tom, aby seznámil
se ve Uibni s mužem, který tvořil střeb tamněišího kroužku roman
tiků; iistě seznámil se ]osef se Schlegelem iiž přeb létem 1811,

') Dr. Reinhard, Eichendortfstu-zlien, Miinster 1908, str. 19.
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kbe ie v ieho benníku poneiprv zmínka. 15.července 1811 píše:')
»Na zpáteční cestě (ob Eggerů) potkal Schlegela a s ním na trhu
mluvila

Užší a oůvěrněiší stal se ieho styk s bomem Schlegelovým ob
té boby, co tam blel Filip Veit, který začátkem června 1811 přišel
oo Víoně a brzy úzce se s ním spřátelil. 4. srpna iei poznal:
»Šli isme obpolebne za velikého veora Do toho hrozného Alser
ského přebměstí k Bebřichu Schlegelovi. Nalezli isme iei v nan
kingovém kabátci s paní a přívětivým synem Filipem, který přiiel
z Drážoan, a ieště iebním pánem v zahrábce u bomu okolo stolaíl)

Při této příležitosti uslyšel Eichenborft o příiezóu Miíllerově
bo Víčně, s kterým se byl v Berlíně úzce spřátelil. Spěchal hneb
na bruhý ben k němu a byl u něho »s nelíčenou rabostíc přiiat.
Miiller stal se mlabému svému příteli věrným mentorem a přiměl
iei i ieho bratra, aby koncem roku 1812 přestěhovali se k němu.
V Domě Miillerově a Schlegelově přiblížil se mlabý básník Hof
bauerovi více a byl iistě Dorotheou uveben bo ieho okruhu
ibeového; arcif o hlubokém vlivu světce nebá se ničeho Dokázati,
asi též ho ani nebylo, poněvabž Eichenborff neměl žábného
náboženského vývinu přeo sebou a proto zůstal ušetřen větších
boiů a nebezpečí.

Pravóěpobobně seznámil se s Paterem llotbauerem teprv 3.února
1812, iak můžeme usuzovati z místa v benníku, tímto batem
označenéhoz'“) » pozběii přišel Schlegelův zpověbník, řábový
generál, pln ohně, veselý, polsky mluvící, ieštěs bruhým knězem.
Zanechal tam taině bort, který isme pak s vínem sněbli. Mabame
Schlegelová už mu o nás vypravovala!

Mimo Schlegela, Filipa Veita a Míillera svebla asi Dorothea
častěii Eichenboríta s Hotbauerem. Ze začátku úplně lhostejný,
věnoval ii pozběii úplně svoii Důvěru; vysvítá to už z toho, že
poorobil svůi první román »Ahnung uno Gegenwartc ieií kritice
a opravě. Bezpochyby chtěla při svém živém náboženském cítění
také na ieho život víry působíti vlivem svého ctěného rábce Hof
bauera a iiným způsobem. Tak ukázala mu iebnou »taině bva
růžové listy s přirozenými haby, které ii syn") z hrobu něiakého
světce z okolí Říma poslal.c'")

]ebnotlivosti o styku Eichenborítově s Hotbauerem neisou
známy; než ble přátelského kroužku, kterému se připoiil, ie častá
schůzka se světcem velice pravběpobobná. Pro to mluví též ústní
traoice ve víbeňském klášteře reoemptoristů Maria Stiegen, v iehož

') Reinharb, m. i. m., str. 16. pozn.
*; ]ohannes €ckardt, m. i. m. str, 846.
') Relnhard, m. i. m. str. 26. _
*) ]an, který žil iako malíř v Rímě.
*) Denník, 26. ledna Fr. Reinhard m. i. m. str. 26.



klášteře se uchovávaií Eichenoorffovy spisy s vlastnoručním
věnováním.

U Eichenbortfa nebá se mluviti o náboženské krisi, život ieho
plynul tichou brahou, za to prožil Brentano,') ieoen z ieho berlín
ských přátel, celá léta v stálém blouběni, než přišel 10.července 1813
bo Vibně. Ztratilt víru a bloubil nyní iako 106 bez kormiola, proti
kažoé bouři sláb, po moři života. Tak iako Werner, prožil i on
mnohou bitvu, z kterých nevyšel též bez poranění a ztráty:

Umřela láska, naběie i víra —
co ieste plní prsa zlizvená?
Sžehnuto sroce — mrtvý uhel vržbí.

Ale i v oobě neitěžších poblouzení žila v něm stále touha
po nekonečném bobru a krásnu, která iei nenechala ani oopo
čívati ani ustupovati. V ieho pozůstalosti nalezl se úryvek bopisuř)
ve kterém píše sám o sobě: Žáoné iíolo ieho hlao neukoiilo . ..
Obkuo, tázal se, tento věčný hlao, tato stálá touha po nasycení,

po iakémsi bosti v člověku? Proč žáonš využitkování ze všehočasného zápolení a snahy než poznání alomounovo, že vše ie
marnost? Tu řekl mu hlas: »Bůh ie sám sobě bosti, iemu ne
může nic stačit než on sám; člověk ie stvořen ole ieho obrazu,
trápí se ale touhou a hlabem, kbyž oopaol oo Boha a požil za
povězeného ovoce. Chubák člověk, který ztratil pobobenství Boží,
nemůže býti nasycen, nemůže nalézti bostatku, nebot nemůže
sobě samému stačiti.:

]eho cesta životní značena ie stálým kolísáním mezi církví a
světem, nebem a zemí, ctností a hříchem. Zní to iako výkřik
rozervaného, nao sebou samým zoufalého srbce, co psal z Uíbně
Raheliz3) »Proč neisem bezúhonný, tichý, skromný, něžný, čistý,
šlechetný, otevřený a rozšafný? Nemám všech prostřebků zóe
po ruce ?.

Ale ani Víbeň nepřinesla nepokoinému buchu ieho pokoie;
obcoval sice v kroužku Hotbauerově, iehož vážný, náboženský
ouch a svatý pokoi též na ieho buši učinil velký boiem: »Cítím,
iak moie okolí,: píše Raheli, >hýbe v buši mé pooivné vlny;
6 kéž by mne zanesli na svatý některý ostrov.-')

Zvláště ráb blel v Domě Abama Miíllera, kterého znal z Berlína.
»Krásný obrázek,: vypravuje Raheli 28. července 1813, »vibím
v Abamu z Mtillerů a jeho bobré paní jakož i bvou milých bitkách;

.) Nar. 8. září 1778, zemř. 28. července 1842; obrátil se 1817 po blouhém
boii k cirkvi katolické.

") srv. Dr. Heinrich, Klemens Brentano, 3. Vereinsschrift der Górresgeseil
schait, str. 20 a 21.

“\ Diel—Kreiten, Klemens Brentano. Herder. Sv. l., str. 393.
') Diel-Kreiten, Klemens Brentano. Herder. Str. 389.
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vibím ho benně; byblí v nábherném zámku s krásnými zahrabami
kbež chce . . .. založiti vychovávací ústav pro běti vznešených
robin. Pomocníky ieho isou bosub bovebný, hluboce založený
malíř . . . pán z Klinkowstrómů ze Švébských Pomořan, ienž má
milou paničku, bále tři velice milí kněží z řábu rebemptoristů a
starý, přívětivý můi přítel, pán z Eichenboriíu ze Slezska. V celku
panuie takové ticho, klib. tak čisté a iasné snahy, . . . že bych
zbe věčně chtěl býti.c')

Ale přes to všechno nebosáhl ve Víbni pokoie a štěstí;
nebot současně chobil též bo bomu Karoliny Pichlerové, kbe
poznal komika Hasenhuta, který iei uvebl bo :koroptví společ
nosti . (Rebhiíhnergesellschaft). Vlivtéto společnosti zmařilpůsobení
Hofbauerova kroužku na buši ieho. Nesúčastnil se sice »vše
obecného choru výsměchu náboženství, ale zůstal přece ien iako
bobromyslný Mefistofeles sebět a pohlížel na vše z komické
stránky.

Ale oko svétcovo bbělo nab ním, bohatě nabaným básníkem;
a kbyž také nemohl hneb buši ieho přinésti klib, nalezl se u něho,
kbyž bíba života klepala na bvéře ieho.

Bylo to ben po propabnutí ieho veselohry »Ponce bu Leone
na iaře 1814, iak bokázal ]an Eckarbt"l: Klemens byl v zoufalé
nálabě; všechny ieho naběie byly zničeny, ieho kus vypískán a
vysyčen, k tomu okamžitá finanční tíseň; a nikbe výchobiště.
»V neibolestněiší nálabě, skoro umíraiící,c vypravuie »Rheimischer
Antiquariusď), »bostal z rána neočekávanou návštěvu. Přišel iei
pozbravit a potěšit P. Hofbauer, onen kněz, který ieště v obum
řelém hlavním městě se opovážil slovem i skutkem kázati
křestanské smýšlení, a iehož apoštolské vytrvalosti má Rakousko
co běkovati za zachránění mnohého šlechetného, pro lepší časy
uschovaného seménka a zavebení liguoriánů. Neien uzbraviti,
nýbrž i na lepší cesty přivésti chtěl zblouoilého návštěvník, a
přísně mluvil o zvráceném směru a zneužívání neišlechetněiších
vloh. Tak se cítil Brentano zmučeným, že vyzpovíbal se ze svého
bébného stavu, a iak nouze iei bohání k tomu, aby způsobem,
který sám obsuzuie, žebral o souhlas obecenstva a z toho svůi
benní chléb hlebal. Tu položil Hofbauer na ieho psací stolek
štoček 100 bukátů, a i kbyž násleoovalo bosti zpětných kroků,
v buchu obbarovaného zanechal vysoký, něžný a Dobročinný ziev
nesmazatelný ooiem.c

]iného básníka, který pozběii se stal katolickým knězem, Hof
bauer též v nouzi rabou i skutkem pobporoval, Wilhelma Smetsaf)

') Diel, m. i. m. str. 393.
2“)Diel, m. i. m. str 348 a 49.
") 2. odd. 1. str. 117.
*) Nar. 1796 v Revalu, zemř. 1848 co kanovník v Cáchách.
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syna velké herečky Žofie Schróoerovy. Smets přišel na poozim
1816 ho Víbně a nalezl tam ve věhlasně hvězoě bivabelní zase
svou matku. Sláva matčina a zoěběná láska k prknům bivabel
ním přiveoly též iei na ieviště. Ale nemohl Dosáhnouti vavřínů.
obrátil se pak z nouze k žurnalisticeapracoval co spolukorrektor
na bíle, které tehoy právě ve Víbni vycházelo, 'Geschichte ber
Religion ]esu Christi-, (»Děiiny náboženství ]ežíše Krista-), jehož
autorem byl Bebřich Leopolb hrabě Stolberg; pozběii pracoval
pro několik víbeňských listů. Antonín Passy uvebl iei bo lite
rárního kroužku katolických spisovatelů, mezi nimiž iei, mlaoého
naošeného básníka, upoutala zvláště interesantní osoba Werne
rova. Věnoval mu tento epigrammz')

Hlava na hlavě — stolice, seoíce slouchaly bavy,
v zvěbavém vtipkováni kázání čekali čas.
Eihle, už vystoupil: Zrak ieho matně se blýská,
v prsa se biie a v pláč vypuká usebavý,
žaluie na sebe sama, lak hříšný je, zmučen se tváří,
kažběho zapřísahá zůstat, kbo obeiít chce.
Kazatelův ones bává se kus, tož »Attila hunský:
na bvorní sceně se hrá, proto tam leckbo spěchá.
Nerozčilui se, můi brahý; kbo z kázání vbivablo chvátá,
ten chtěl tu vibětl též, iak ty bivablo hráš.

(]os. Mliller eister, Wilhelm Smets in Leben uno Schritten.
Aachen 1877. . 51.)

Antonín Passy seznámil Smetse s P. Hotbauerem, který stal
se pozóěii ieho záchranným anbělem, kbyž v buševni i tělesné
bíbě byl iiž bllzek zoufalství. Hoibauer pomohl ieho tělu i buši.
strhl ho 02) zoufalého kroku, k němuž iei bohnala úplná bez
útěšnost nab ztraceným životem, a bal mu spolu s iinými přáteli
rabu, aby opustil Vibeň, kóež nemůže iiž ničeho Dosáhnouti.

V Ěozbním pobzimku 1817 opustil Víčeň, kamž přeo rokem stakvel olepými plány přišel, a vrátil se bo své užší vlasti, oo
Porýní.

Z Porýní. z krásného Frankfurtu, města kupců a básníků, pri
šel též ]an Bebřich ]inbřich Schlosser bo Víbně. Schlosser po
cházel ze staré, vážené robiny Frankfurtské, která sňatkem bratra
otcova s iebinou sestrou Goethovou vstoupila v příbuzenské
spoiení s robinou velkého básníka; Schlosser navštěvoval voobě
svých stubií v ]eně, kbe se věnoval právům, často slovutného
básníka, který iei vžby přiial velice přívětivě. Po zakončení
stubií bosáhl místa ve svém robném městě, až iei zavebly bů
ležlté práce ku kongresu víbeňskému.

') ]oseí Miillermeister, Wllhelm Smets in Leben und Schriften, Cáchy
1877, str 51 a 52.
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Zbe Došlo k velké změně v ieho životě, která byla už blouho
»i'ipravována; byl už olouho přesvěočen o pravbě katolického
táboženství a v tomto přesvěbčení utvrzen přestoupenim svého
nilovaného bratra Christiana'l roku 1811. ]eho úmysl, vrátiti se
: matce-církvi, Dozrál konečně pob něžným, blahým vlivem světce.
> tom psala ieho paní Žofie, roz. bu Fay :*) »Můi nebožtík man
„el neučinil sice o své konversí žáoných písemných poznámek,
aké okub vím, ani přátelům v bopisech o tom se nezmiňuie.
'evne a nezlomné přesvěbčení, . . . které v pozbníin pobzimku
815 seznámením se zesnulým P. Hofbauerem oživlo, způsobilo
eho konversic. V ieií zprávě o prohlášení Hotbauera za blaho
laveného čteme:“l

'Můi nebožtík manžel a iá měli jsme to štěstí poznati v pozb
iím poozimku 1815 blah. P. Hoibauera. Bylo to v Domě pána

Pilátů, iehož zesnulá již paní Eliška z Pilátů, iakož i sestra
| švakr pán a paní z Klinkowstrómu měli též vlivu P. Hofbaue.
ovu co běkovati za neivyšší štěstí. Bube mi tu ale sotva možno
ryličiti boiem, iaký tento bohumilý muž na mne učinil. Pravítko
eho života byla láska k Bohu a k svaté církvi, a touha vésti
DUŠEk Bohu. To mluvilo zrovna z ieho celé bytosti, z ieho slov
skutků a z ieho kázání, která byla tak prostá a iebnobuchá

ako ieho osoba, a přece působila neobolatelně. . . . Kbyž P.
lotbauer přijal 06 nás vyznání víry (27. prosince 1815). iebnal
. námi iako se svými bětmi, a neznám štastněiších chvll nao ty,
zbyž isme po mši sv., při které jsme byli u sv. přijímáni, u něho
„nibali . . . Děkuii proto vžby milému Pánu Bohu, že nás při
vebl bo ieho blízkosti.“

Schlosser byl osobností šlechetnou, vznešenou, nabaný básník
| ještě boveoněiši překlabatel básnických plobů cizích nárobů.
lž přeb svou konversí byly hymny církevní přebmětem ieho pozor
nosti, a na př. už co stuoent přeložil »Stabat Mater-, ted, kbyž
tal se bítkem církve, vžby věrné ochranitelky a rozmnožovatelky
ěchto poklabů, zahloubal se úplně bo hlubin svaté poesie. A co
ilouhou, úsilovnou prací mnohý ben a mnoh' rok v mistrném
uřeklaóu z různých řečí i bob stvořil, to nšm čaroval v bíle
Leiben bes hl. Franziskus von Assisi: a zvláště v eminentnlm
>íle»Die Kirche in ihren [.iebern burch alle ]ahrhunbertec; mimo
0 napsal během let zemřel 1851 —- »Bekenntnisse aus bem
-eben ber hl. Theresia von ]esuc, »Auserlesene Schriíten ber
ll. Theresiac, »Nachiolge čes armen Lebens ]esu von Taulerc
[ m. |.

') Zemřel 1829 v Římě.
') Rosenthal, Konvertitenbilber. 1. sv., str. 234. Schaiíhúzy 1866.
1) Rosenthal, m. i. m. str. 235.
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Hoíbauer, který velice miloval buchovní písně,a který ben co
ben při procitnutí Pána zpěvem velebil, zajímal se velice o lite
rární snahy svého přítele a žáka. Za svého pobytu ve Víbni po
těšil iei Schlosser překlaoy obou hymen k poctě Neisv. Svátosti
»Lauoa Sion: a »Aooro tec. Ale též z Frankfurtu oošel častěii
něiaký básnický plob Schlosserův bo oomu Hofbauerova, iak
viono z bopisů světcových. Tak píše 25.1ebna 1817 paní ze Schlos
serů: »Eliška (z Pilátů) četla mi přebložené verše o neisv. ]ménu
Spasitele nášeho. Četla se slzami v očích, iistě to práce našeho
zbožného Beořicha.<'l Ve svém poslebním ó0pise z 18. května
1818 běkuie světec za překlaoy, které obbržel barem k Velko
nocím; —- I kbyž byl světec místem oooělen oo svých přátel,
zůstal s nimi v listovém spoiení. — Schlosser pooporoval katolickou
věc ve smyslu světcově zvláště tím, že ii stvořil ve svém bomě
ve Frankfurtě a pozběii na Neuburgu u Heioelberga nové lite
rární střebisko.

. *
*

Tak teby nezůstal vliv Hofbauerův omezen ien na kruh víbeň
ských literátů, nýbrž sahal mnohem bále: Hotbauer měl věrné
přátely a žáky ve věčném Římě, kbe mezi Nazareny oba Veitové
si ho velice vážili ——v liberálním Frankfurtě, kbe Schlosser se
osvěbčil iako vřelý zastance katolické víry i práce, — a baleko
v severovýchobním Německu, v starobylém Miinsteru, koe ieho
známý hrabě Stolberg s ostatními z kruhu kněžnina, svazu »Familia
sacrac, věren ibeím velkého zesnulého buchovního vůoce Over
berga, pro katolickou věc boiovali skoro za takových okolnosti,
iako ieiich víbeňšti přátelé. n]ako Overberg v Miinsteru, tak
působil ve Víbni, arcit méně osvícenským buchem času ootčen,
pro větší kruhy reoemptorista Klemens Maria Hotbauer. Církev
iei přiiala mezi své blahoslavené, a zásluhy, které mu získaly
čest oltáře, získal si částečně z literatury.:

On, muž slova, nebyl básníkem. ale nástroiem v rukou Božích,
aby hrbou šíi mnohého krasocitného, lhostejného člověka přiveol
pob slaoké iho ]ežíše Krista; a ob Karpat až po Vogesy byl
mnohý ctitel krásného umění, který ctil v prostém knězi svého
otcovského přítele, apoštola a buchovniho vůoce. Ne romantika,
ale kázaní a svátosti, pooávané rukou statných kněží, učinily
poesii zase katolickou. Hoíbauer nebyl ani učencem ani básníkem,
ale pravým knězem s čistou hlavou a teplým srbcemř)

To jest teby krátkými slovy iasný úsubek o Hoíbauerově vý
znamuv katolickéliteratuře. Literární přátelé ieho, zvláště ti, kteří

') lnnerkofler, m. i. m. str. 621.
') Macke und Norrenberg, m. i. m. str. 367.
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psali pro lib, maií mu co očkovati za mnohý popub a pobporu
neivětších ale zásluh o katolickou literaturu, které spoiuií ieho
iméno co neiúžeii se imény víbeňskych romantiků a ieiich přátel,
získal si tím, že ie vychoval na věrné katolíky, kteří své přesvěb
čení též háiili ve svých spisech. »Nenapsal síce žábného bíla na
papír, za to ale slovem i skutkem bo srbci libskych. což zaiisté
má trvaleiší, stáleiší cenu už naše psané knihy. U tohoto muže
vzrostly zkušenosti života a mnohá poznání, iichž získal, v mou
brost životní, která, ač přichází s hůry, přece, iak zlaté iebno
přísloví praví, »iest jen u pokornychďl

Přeložil Alois ]ašek Studýnsky.
Verše K. D. L.

") Srv. Brunner, m. i. m. str. 163.
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GAB. RONA] :

TEN TO STVOŘIL!
(Pokračování)

NAsrAvAnu ZlMV SE MARTIN LEKAL. NEBÁL SE ]í, ŽE
by snaD hrozila Domku bíDa nebo neštěstí, nýbrž že nevěDěl,
kterým směrem by měl uplatniti svůi tvůrčí puD. Chalupa stoií
bez vaDy a hany, s Dvorkem nelze ničeho kloaného počíti, nač“
se teDy vrhnouti? KDyby alespoň Dříve za léta byl obstaral pa
lachu na pletení rohoží! Nyní iiž bylo pozDě.

Tu štastná náhoDa Martina z nuDy a Dlouhé chvíle vysvoboDila.
»Pantáto, nepotřebuiete šlapák ?: zavolal ieDnoho Dne něiaky

muž na Martina, pooDchyliv Dvěře světnice.
>]aky šlapák?*< — opáčil Martin.
»Na utírání botů, abyste si bláta nenanesl Do světnice!
»Myslíte, že isme tu páni?*
»)á isem si povíDal, viDa tak veliká okna __.
cPoiDte Dál“ zval Martin muže a iiž mu sunDával s hřbetu

nůši. »KDe iste se to naučil plést?' ——vyzvíDal Martin.
»Prosím pekunko, išol som z fabriky a že mě_zachvátila De

štivá noc, pytal som si u Dobrych luDí nocleh. Že to boli Dobri
luDia, ráDi mně ho Dali. ]á som sa zaDíval, iak pletú šlapáky a.
hneD som to pochytilf

Martin koupil oD muže šlapák, prohléDl tajemství ieho ústroie,
a večer iuž pletl ze slámy šlapáky. Po několika Dnech pak vy
Dával se Do světa s nůší šlapáků. Bylo mu sice všeliiak u erce,
kDyž opustil světničku a v roDné vsi zaslechl leckDe výsměch,
ale stuD a tíseň Ducha přemáhal myšlenkou, že kDo chce něco
stvořiti, nesmí za pecí léhati. A kolik Martin měl ieště plánů Do
buDoucna! V Duchu jeho vyvstával buDoucí Dvorek zDí obehnány,
čisty, pak chlévek s Dobytčetem, ba co ieště Martinovi schází,
krmník, ano krmník, hle, Divná věc, na ten ieště ani nepomyslil,
a bylo by Dobře, kDyby i krmník měl, ano, ie ho třeba. Pak to
buDe iiž všecko, co pořáDny Domek s sebou nese. Ale kDe na
to vziti peněz? Samy ti stříbrní a zlatí ptáčci nepřiletí. Tako—
vymi myšlenkami Martin přemáhal stuD a trpělivě brouzDal se
blátem oD Domu k Domu, oD vesnice k vesnici. Ale obchoDy
přeDstavoval si růžověii, myslil, že v kažDém panském Domě
buDou oD něho s chutí kupovati, zatím však téměř všuDy iei oD
byvali, že maií, že nepotřebují. A tak Martin byl smalou noškou
šla áků již tři Dny na cestách.

tvrtého večera poprosil o nocleh v hostinci okresního města.
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Hostinský obkázal Martina na pobomka a ten chtěl vykázati
Martinovi místo ve stáii. Ale kbyž Martin prosil o místo čistěiší,
přiial iei k sobě Do kuchyně, kbež měl Martin za šlapák na
zemi spáti.

K osmé hobině bolehly Dokuchyně trhané zvuky písně. Martin
nemohl rozeznati, která píseň by to byla, ale že byl zvěbav, iaké
písně se v městském hostinci zpívaií, vyšel na bvůr, aby po
slouchal. Sotva stanul na chlabném vzbuchu, otevřely se bvéře
hostinské místnosti a z ní vyvalil se bystřinou iasný zvuk slov:
»Ubělai kolečko, moia galánečkoc. Píseň byla boprovázena hou
slemi a kytarou.

Martina píseň chytila za srbce. V té chvíli buch ieho zaletěl
k Marině, ale ne k té, iež boma na něi vzpomínala, chovaiic
Marinku, nybrž k Marině, mlaoé bcerce, jak se v hospobě či
perně točívala, biv na ní Martin oči nenechal. A iiž slyšel řítit
se ztlumeně:

Kbyby ne ta, moia milá, kdyby ne ta,
byli by mě chytili,
do Hradišča odvedli
za regrůta, za regrůta, za regrůta.

Martinem proielo rychlostí blesku rabostné rozechvění. Kažbá
žilka v něm hrála, jako by bo ní vniklo přeskakuilcích jisker,

Rrsty se mu chvěly, jako by cítil pob nimi struny svych houslí,rolo se mu k zpěvu otevíralo, a Martin iako kouzelnou mocí
puzen, šoural se k místu, obkub zněl zpěv. Než přišel kbveřím,
přehnala se třetí sloka: »Ale že jsi, moia milá, milosrbná'.
Uvnitř ozval se potlesk. Marlin nesměle sáhl na kliku a kOyž
vešel bo mistnosti, spatřil pány prostě oběné, patrně mistry a
chubší občany. Zpěv i hubba vycházely z oruhé, začni světničky.
To Martina upokoiilo, že klibnéii zasebl k poslebnimu stolu u
bveří. A iiž u něho byla Dcerka hostinského, nabízeiíc obsluhu.
Martin popíiel pak piva, ale čím béle naslouchal hubbě a zpěvu
panstva z bruhé světnice, tím větší chvění cítil v prstech a tím
silněii se musil přemáhati, aby nebal se bo společného zpěvu.
Kbyž pak vypil bruhé pivo, iiž u bveří vybržeti nemohl, povstal
a zvolna se přišourával k bruhé světnici. V tom tam bystře spu
stili: »Treba som iá rychtárova cérac, ——a iak houslista s chutí
proiel strunami, Martin nemohl se iiž ubržeti, a stoie mezi bveřmi,
připoiil svůi hlas k sboru: »preca iá mám cigána traiérac. Páni
na Martina pohlébli, ale ve zpěvu myliti se nebali. Martin zpival
s počátku tiše a nesměle, ale čím bále vslokách se pokračovalo.
tím více bobával si obvahy, až koncem písně hlas svůi uplatnil
na tolik, že společnost, iíž troii grabace pro svou výšku činila
obtíže, cítila se Martinovi za ieho tenor voěčnou.

233



>]enom poiote mezi nás< — vyzval po písni nějaky pán Mar
tina -— »nestůite mezi oveřmi.c — A bruhy pán již nabízel žioli.

Tolika cti se Martin nenabál, i obmítal skromně.
»Hlas máte iako Mařákt — chválil první pán — a Martin,

5 něhož ostýchavost paoala, připoioval: >Taky umím zahrát-.
»Vítáme vás teby bo svého cechu: — volal houslista — a

Martin iiž se usmíval, již se cítil iako mezi svými.
)]estli páni poručí, zahrám a zazpívám |ebacos< — nabízel se

Martin.
Páni vycítili muzikanta z povolání. Houslista pooával Marti

novi housle.
Kbyž Martin brnkl prsty v struny, všechno v hospooě stichlo

jako v kostele a hlavy všech iak z bruhé tak první místností
obracely se k němu. Martin zatočil kolíčky, přitiskl ie a pak
iemně, tiše, zvolna přeonášel nápěv písně, ienž se lahobně a
prostě loučil ze strun, a ač bosub neslyšen a neznám, vkrábal
se bo srbce všech přítomných. A iiž Martin přeonášel zpěvem
první sloku:

Už sú ty borečky
na bvě polovičky,
co na nich sedaly
Sivé holubičky.

Martin svůi zpěv Doprovázel altem na houslích, k první sloce
připoioval variace, nápěv obměňoval v triolách, a pak spustil
bruhou sloku:

Sivé holubičky,
sivé iako nebe,
milui mě, šohaiku,
a iá budu tebe.

Martin variací ukončil.
Co mělo oko a ucho, to bylo k Martinovi obráceno. Pánům

bylo iasno, že maií přeo sebou člověka, v němž vtělila se celá
buše slováckého libu, člověka, ienž v sobě obsáhl všecko, člm
ten lio žiie, co tvoří, čím iásá a čím trpí. Po zpěvu Martinově
zachvěly se místnosti bouří potlesku. Martin musil píseň opa»
kovati, kytarista k zpěvu přibrnkával na struny svého nástroie,
společnost připoiovala se hlas za hlasem k zpěvu, až co hrblo
mělo, to zpívalo: Milui mě, šohaiku, a já bubu tebe.

Martin preluboval a iiž přebnášel novou píseň:
Třeba su iá, třeba,
bledúšičká, bledá,
ale mě maměnka
ledakomu nedá —

a za ním celá hospoba sloku opakovala. Martin byl iiž celý v ráži.
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Struna ieho hneb výskala, hneb plakala, hneb iako čmelák bzu-
čela a zase iako orozb flažeoletem hvízoala. Martin hlavou ve
sele pohazoval, až kabeřavé vlasy se mu rozletělv, nohou si"
přioupkával, bo veselého zpěvu celým tělem se rozehnal. Marti
novou nálaóou bvla zmitána celá hospoba, hneb se to v ní smí
chem otřásalo, hneb výskáním hlaholilo a zase několik kapek
z oka potaií skanulo — až Martin za všeobecného iásotu skončil::

Pomožte mně na suširnu,
iá su malá, newčihnu,
a iak mně tam pomožete,
všeci za mnú polezete.

Všichni byli by Martina rabosti obiimali. Zóált se jim býti
stvořený z těch písní a nápěvů upřímných a buiných. To pro
zrazovalo ieho mobré oko, iež mobří iásalo, ieho tvář, iež iako
by byla otevřenými bveřmi srbečnosti, kaoeřavá hlava, iež bui
nost bucha tlumočila, celá postava, iež se s upřímnosti a nehle
baností pobávala.

»Co tu v městě běláte ?- — ptal se ieben pán Martina, a kbvž
on vyložil příčinu svého pobytu, hneb všichni se nabizeli, že
ob něho koupí šlapáký. Martin přinesl nůši, a ta hneo oo po
slebního šlapáku byla rozebrána a bobře zaplacena. Ba páni
slibovali, že 00 nikoho nebubou kupovali šlapáků leč oo Mar
tina a přísně mu nařizovali, až bube chtit Do města se šlapákv,
at neopomene o tom báli písemnou zprávu panu hostinskému,
aby se iiž napřeo věóělo, že Martin ie tu, že se bube v hostinci
hráti a zpívati a že oni přiibou i s ženami a přiibou i mnozí
|ini a všechno se mu obkoupí. Martin musil slíbili, že přiibe co
neibřive, ien co nových šlapáků nabělá.

(Pokračování).
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DR. FRANTIŠEK PŘIKRVL:

now-í osu—:vvve chsn sv. KON
STANTÍNA A METHODA.

V SRPNU 1910 NALEZL ]SEM V OKOLl SOLUNU TOTO:
robiči sv. Bratří, Lev a Maria, pošli z Lagobiny, oo zbi Soluně
64 km. k zálivu Orfano se táhnoucího kraie lahobného a tolikéž
širokého, k limánu Strumy, iezeru Tachino, ieiž prostupuie Bešik
planina') a zvlažuii bvě iezera :s četnými přítoky oo severu
i z iižního řetěze Hortače. Obyvatelé isou Slované. Čtyři osaby
svěbčí, že z nich pošli robiči sv. Věrověstů. Sucho, město 10.000
obyvatelích, 34 km. severovýchooně Soluně poo vrcholy Bešik
planiny, obyvané výlučně Slovany; Vysoko, městovo 12.000 oby
vatelích, z nichž ie 1000 Mohamebánů; vesnice Zárovo o 300
bomech a městečko Něgovan u iezera Tachyno.

Lagobinu obyvaií posuo Sakulati, nyni oficielně Bu'gari
zvaní, v nářečí ieiich bnes promíchaném bulgarismy a srbismy
převeol sv. Konstantin církevní knihy pro misie proti Bogumilům
(Arianům), iež konal se zbarem asi 20 let po balkanském polo
ostrově a v téže bobě také na Ukraiině, v bonské oblasti a na
Kyievsku. než bošel na Moravu.

Sakulati pobnes uživaií v mluvě hlásek „ČŘ a /\Í\' iako Poláci
:; a y na př. zemb-zub; oemb-0ub. Otec Lev byl kňazem Sa
kulatů v Lagobině a Dregovičů v soluňském poli useolych
po Berůi černy (inaly),"') nyní Karaíeria, až po Voben. Oba tyto
kmeny usazeny zoe Konstantinem Vel. ve lV. stol. z Ukrajiny
iako milites socii, íoeberati; Sakulati oo Cernomoři mezi Bugem
a Dněstrem, Dregoviči z Kyievska iako strážci slavně »via
egnatiac z Dráče bo Cařihraou.

Herobot zove ie Skoloti, částí Skitů.') Strábo imenuie ie Skity,
nebo Gety. ]orban, robem Alan '“) zove všecky Ukraiinre (iéty
a ve spisku: ]orban-is be origine actibusque Gétarum hl. 21
o nich vypravuie r. 550:

»Géti . . . bez nich komukoliv (z císařů) těžko bylo boiovati.
astěii se o nich ví, že pozváni byli; iako za Konstantina

(Vel. ve lV. stol.) přeprošení byli, aby protiv příbuznému

') Planina imenuie se na Balkáně horstvo, pole rovina.
,) Berůi bílý (velky') byl u Slivna pod Balkánem.
') Skit značí podnes na Ukraiině samotu, step. Pasák dobytka: skitálec

a táhatl se po pastvě stepní: skltacia.
') Alanové, Ukraiincl na alánském pohoří u vrchoviska Donu a Donce.
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Liciniu boiovali. Porazíli iei, v Soluni zavřeli a sesazeného
mečem obpravili. Aby znamenitou soupeřku Říma (Cařihrab)
založil, Gétové pomáhali. Poble smlouvy s císařem (Konstan
tinem Vel.) poslali 40.000 svých k bezpečnosti proti různým
kmenům a připomínaií se iako spolčenci (íoeberatí)c.

]orbán mluví zbe o kmenu Sakulatů v Lagobině. Tito a Dre
goviči byli strážcové 'via egnatiac ob Drače bo Cařihrabu, proti
kmenům poble této římské silnice ob pravěku žiiícím: Ob Dráče
po Strugu Voinici, Arvanaši; ob Strugy po Ostrovo Brziaci(Ber
zité Tukyóiba a Heroootal, Pianci ob Ostrovo a Vobena po
Strumu (Paionii Tukybiba a Herobota); Rupčeni na Robope a
a pohoří Stranbže (RunchyniTukybiba). Tito měli steinou mluvu
s Géty mezi Starou Planinou (Haemus) a lsterem, i s Géty ve
Volosku (Rumunsko) 3 Dáky v Sebmihrabsku a výchobních
Uhrách. Hlavní známka společná byla a jest. že připoiuií na
konec přízvučných imén člen: ten, ta, to. Příbuznost těchto bo
kazuie kolem Nar. Kr. P. Strábo v Zeměpise Vll, lll,2:

»Helenové měli Géty za Tráky, bybleli na obou březích
Dunaie, iako Mézové, kteří také Trákové isou.: 10. Za naši
boby převebl Aelius Cato z tamního břehu Dunaje 50.000
Gélů,sTráky ste i n o u řeč m l u v i c ic-h, jako kolonisty bo
Tracie, nyní Meziové zvaní. 13. Dákové mluvi sleinou řeč
s Géty. 14. Mezi Dunajem a Dněslrem iest poušfGétů (stepní
oblast).“ Dříve ve IU. stol. př. Kr. Herobot o Gétech mezi
Haemem a lstevem svěbčí IV, 93: »Gélové, libé to isoucivivo

smrtelnosff
Sakulali a [)regoviči a pozběii Bolgari (Volgari) isou příchozí

voienský lib skitický. Ostatní uvebení kmenové isou aulochtoni.
V Lagobině měl kňaz Lev statek s lesy, v nichž poble obyčeie
šlechtických běti mlabých sv. Konstantin koňmo lovil a tam
ubály se příhoby jeho se sokolem a ielenem. Tehby zvolal sv.
Konstantin nab ieiich ztrátou: »Takový iest život tento, že místo
rabosti ien zármutku přibývá-. (Paměti i žitiie blaženago učitelia
našego Konstantina prvago nastavnika slovensku ieziku. Chi

lanbar, bibliotéka, rukop. z Xlll. stol. obieven 1910),o* '2

'U',
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FRANCOIS COPPÉE: EVANGELIUM.
V těch dobách, Kristus kdy ien s Petrem chodil zemí
na břehu iezera u Genesareth, těmi
horkými poledny, vnichž slunce neivíc pálí,
před chýši ubohou šli, kterou zřeli z dáli.
Tam vdova rybáře v své roušce smuteční
na prahu seděla, a o svém bolu sní,
zdržuiíc slzy své, iež zrak ii zakalily,
své dítě hýčkala a prsty v kužel vily.
Za fíky ukryti, tak nedaleko ní,
s přítelem Mistr šel neisouce vidění —
Sudain z těch starců byl, iež hrob iiž blízký čeká,
žebrák, svou nádobu na hlavu zvedl výše
a potom řekl té, iež předla len svůi tiše:
»— Hled', ženo, musím nést nádobu plnou mléka
člověku, ve městě ienž sídlí nedalekém . . .
Leč ty to vibiš přec, isem sláb a zničen věkem;
jsou domy ieště víc než kroků na tisíce,
však dobře cítím, sám že nesvedl bych více
tu práci, oboly iež bude zaplacena . . .:
Bez slova zvedla se ubohá ona žena,
nechala bez úvah svůi kužel nespředený,
sirotka v kolébce, ienž plakal probuzený,
:; vzala nádobu a zašla s ubožákem . . .
Rek' Petr: »Třeba iest v případě přispět takém,
Pane, ta žena však má strachu v pravdě málo,
že takto obeide. Syn, dům, vše pozůstalo,
by první, cestou kóo ide kolem, nešel sem. ..
Ten starý žebrák měl přec dál l s břemenem

ŠM" k městu báti se, než zde se stavit tak!—ek' ]ežíš Petrovi: »ó v pravbě, neiinak,
když chudý s chudšími má soustrast, zapomíná
na vlastní příb tek a pomoc s dobrem spíná.
Má žena zailstž proč bez odkladu ittl.: —
Když řekl slova ta, šel Pán se posaditi
na starou, dřevěnou lavičku před chatou,
a uspal malého v kolébce proutěné,
a kužel upředl svou rukou přesvatou. »

Pak z'dvlh' se, Petru dal znamení úsměvnéa zas \. 

Vdova když se Domů navrátila
aniž by na přítele byla pomysllla,
ieiž ve své dobrotě Bůh poslal nezvané -—
nalezla kužel plný, dítě uspané!

,.Jvělla cizích pracoven“. fřeloiil Wiktor mihne/t.
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150) o CHRÁMV ve FRANCII.
POKRAČU]E ]OSEF HANÁK.

, NAŠE CHRAMV TVORl OBDIVUHODNV NARODNI POKLAD.
šaba chrámů zbubovaných během věků iest souvislým řetězem
iomníků francouzského umění stavitelského. Vžbyt co zanechala
;větská architektura u porovnání s tím nesmírným rozkvětem umění
zírkevního, trvaiícím téměř po beset věků, tak rozmanitým ble bob,
blekraiů, ano ble farností ? Neni ve Francii bvou kostelíků, jež by
,i byly v kažbém ohlebu pobobny, iako není bvou steiných listů
' rozlehlém lese. Chrámy románské, chrámy gotické, chrámy franc.
enaissance, chrámy barokové — všechny jsou svěbectvím velko
epým, neimocněiším, neihoiněišim francouzského genia.

A tento poklab, iebiný na světě, iest ve strašném nebez
rečí zkázy.c Uvábi boklaby, iak libé beze vší kvalifikace
ozhobuii o bytí a nebyti těchto skvostů. Svou řečukončil ohnivou
'ýzvou: 'Cítili bychom se jako vyhnanci na venkově,kbe by nebylo
hrámů, i ve Francii, v níž by se zvonice nevypínaly k nebi.
ino, chrám nás všechny vábí; vábí věřícího i toho, ienž viry
»ozbyl. ]eben tam hlebá naběii a bruhý aspoň vzpomínku. Sra
ice chrámy k zemi, obhobite neien pravby věroučné, ale i hlu
voké vzněty, iež po věky bubi v kažbém z nás. Neboiímá vás
0? Ta pěkná věž, která ie prastarým a neiúchvatněiším výra
em toho, co je božského v naší rase, ta ztemnělá klenba, pob
tíž nás uchvacuie pocit, že jsme bruhby žili a že musíme žíti
ěčně, ten kamenný stůl, kbe jsou uloženy velké principy, jež
uoří mravní život naší historie, nic z toho vás nepřesvěbčuie,
ic vás nezabržuie, abyste neporáželi toho bomn, který stále
wtevřenou branou ve střebu vesnice tvoří spoiení s božským a
=:mísí s benní skutečností? Domníváte se, že iako libstvo za
rhlo kbysi bohy hellenské, tak nyní nastal okamžik, aby Kristus
yl zbaven i chrámů i věřících ? Máte-li takový záměr, takovou
ášf, tož boibe zklamání. Těší-li se někbo, že iebnoho bne, ubí
aie se veble zbořených venkovských kostelů, bube moci insul
Jvati mrtvolu nepřítele, nebostane se mu té zahanbuiící satis
akce. Katolicismus by nebyl ubit zhroutivšimi se balvany chrámů,
el by bo stobol k improvisovaným oltářům. A přebpovíbám vám,
e by iei tam náslebovala nesčetná mlábež, isouc pohoršena naší
rutálnosti, naším nevběkem.
Věčná hanba by pabla na toto shromážbění, kbyby nechalo

řítiti se neistarší pomníky našeho buševního života. ]sem iist,
e příští generace by námi iebnou opovrhovaly, batuiíce ob naší
oby sřícení úctyhobných chrámů Francie.
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Poslouchali iei na všech lavicích velmi pozorně, často po
tleskem proievovali souhlas, ale kbyž Došlo k hlasování, byl jeho
návrh resoluce zamítnut. Bylo třeba přesunouti ien 13 hlasů,aby
chrámy byly zachráněny; toho bne, iebním slovem, byla by je
vlába, kbyby byla chtěla, vyrvala smrti.

Dne 13. března 1913 bošlo ve sněmovně k třetí bebatě o zá
chraně francouzských chrámů. ]ebnalo se v ní obobatečném ná
vrhu, který pobali rabikální poslanci Lančry, Honnorat a soubr.
a kterým chtěli přispěti na pomoc Barrěsovi. Navrhovali, aby
byly utvořeny bva íonby, bo nichž by plynuly příspěvky obe
censtva; ieben by byl určen na správu a ubržování stavitel
ských památek (teby ne pouze chrámů), které isou »tříběny<,maiíce
cenu uměleckou nebo historickou, bruhý na stavitelské památky,
iež isou l'netříóěny-z.

Barres ie na rozpacích, co soubiti o návrhu, má-li iei pova
žovati za mystifikaci, za válečnou lest nebo za poblouzení bvou
nevinných. Dlouho váhal, má-li zasáhnouti bo bebaty o návrhu.
Raoil se se spolubratrem z lnstitutu, M.Sabatierem, ienž byl toho
mínění, že má býti návrh potírán iako zálub.

vZaložil iste svou kampaň na prosté myšlence, že iest nestvůrné
ieonání sektářských obecních zastupitelstev, iež nechávaií roz
pabávati se chrámy, které nemohou býti opraveny ani náklabcm
katolíků; tím iste pohnul celou Francií... Vaši úlohou iest, pro
bubiti veřeiné mínění, nakloniti si obecní zastupitelstva, krátce,
nabchnouti buchy tak, aby vlába byla bonucena něco pobnik—
nouti.<

Barrěs souhlasil se Sabatierem, nemohl však přece seběti ne
činně při biskussi o návrhu, ieiž počali Lanóry a Honnorat. Na—
vrhl k němu bobatek, kterým měl býti ieiich návrh změněn a po
plněn v tom směru, aby ionb na vybržování památek historických
byl veřeiný; kóo věnuie příspěvek na opravu určité bubovy, at
má právo kontroly na opravu za oohleou »Kommisse pro pa
mátky historické., tonb at přispívá na opravu obnosem neinzéně
tak velikým, iako ie příspěvek osobou soukromou věnovaný.

Druhý tono na ubržování památek netříoěných at není zřizo
ván; at isou místo něho založeny tonóy soukromé, třeba bie
césní, které by spravoval biskup a z nich ble potřeby rozbílel
příspěvky na opravy.

Svůi bobatek obůvobňoval zase skvělou řečí, iiž naslouchala
napiatě celá sněmovna a která byla přerušována výkřikyobbivu,
souhlasu i obporu.

Připouští iistý význam fonbu na vybržování chrámů ceny umě
lecké nebo historické, ale vlába reklamuie vlastně k tomu vprvní
řabě peníze katolíků. Co se týče Druhého tonbu, z něhož maií
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byti ubržovány chrámy bosub netříběné a kteryiei zaiímávprvní
řaoě, pochybuje, nalezne-li pobporovatele.

Své mínění osvětluie příklabem:
)]ak? Zaiímaie se 0 kostel své obce a chtěie pro něi něco

učiniti, ponesu své peníze, iež chci naň věnovati, bo vaší po
klabny ? Učinil bych tak, kbyby mé peníze,prošebše vašípoklab
nou v Paříži, se vrátily bo mé vsi o něco rozmnožené. Tím by
má bobrá vůle byla obměněna, a měl bych bůvoo, obraceti své
zraky na vaši poklaonu. Ale nic z toho. Dám své peníze bo
vaší poklaony, a isou pohlceny. Co učiníte? Neoáte ie jen
chrámu mé vesnice, ale všem chrámům. ]eště lépe, vaše po
klaona buoe přispívati na všechny bubovy všech obcí a bepar
tementů. Za takovych okolností pochopíte bobře, že nechci, že
nemohu, maie na zřeteli svůj kostel, vám báti peníze bo po
klaóny. iichž by snab použila na ubržování rabnic, fontán, kašen,
škol. Zrovna tak, zaiimám-li se o rabnice, kašny a školy, nač
bych oával peníze by vaší poklabny, iichž byste mohli použíti
na ubržování chrámů ?

Namítáte, že bárce může vysloviti přání vzhlebem na svůi bar.
Avšak ani on, ani vy nemůžete obstraniti iebnu překážku. Není
nic ve vašem návrhu, co by zavazovalo obecni rabu sektářskou,
přiiati peníze z vaší poklabny. Rabnice sektářská, která chce
miti sříceninu svého chrámu, obmitne mne, obmítne vás.
]est teby třeba zlomiti obpor raonic, iež chtěií nechat sřítiti se
své chrámy. ]est proto prostřebek velmi iebnOOuchy, totiž třibiti
všechny chrámy zbubované přeo rokem 1800. Tím by ieště stát
nebyl nucen uoržovati kostel; byl by tím ien zlomen obpor za
stupitelstev, která brání libem bobré vůle, přinésti obět ve pro
spěch ieiich chrámů, byla by tím postavena hráz proti vanbalismu.
]ak iest možno, že vláoa nepřeie tomuto prostřebku, iímž by se
zachránilo velkolepé běbictví naší náboženské architektury ?

Vláča toho neien neobá, ale nekoná ani povinnosti, kóe má
k tomu moc, nezakročuie ani proti těm vanbalům, kteří se ne
spokoiuií ien bořili chrámy, nýbrž je i hanobí, a tím stává se
spoluvinnou.

Ve známé kraiině, zvané zahrabou Francie, iest město milé
nabe vše, v němž ie půvabná památka stavitelská z 15. století,
něco jako v Paříži věž sv. ]akuba. Umělci. katolíci, občané za
milovaní bo svého malého města si přáli, aby věž byla tříběna.
Obecní raba na to patřila nepřátelsky; potom ve vhobném oka
mžiku řekla:

»Ach, bobře! chcete ii zachovati: zachoveime ii, může se z ní
vžby něco ubělati, může vžoy k něčemu sloužiti.:

A víte pro co tuto věž určili? Zříbili tam veřeiné záchookyl
]ebná se, pánové, o věž sv. Martina ve Venbóme. Za práce byly
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nalezeny libské kosti, ano i iebna celá kostra; místo, aby ie za
nesli na hřbitov, zahrabali ie pob rouru výkalovou.

»Eh. bobrá -—pravili — (používám výrazů časopisu Progres
be Loir-et-Cher, ienž háií toto zužitkování věže sv. Martina), eh,
Dobrá! >bubuieme na posvěcené půbě chrám bohu trávenílť

Na pravici: :]aká poólostk
Markýz be Pomereu: >To! hanebné.:
Markýz be la Ferronnaýs: »Niiak se nezměnili ob roku 93%
Barres: »Proč vlába, která má moc, trpí pobobné ieonání ?<
Generální zpravooai: »Má vlába známost těchto faktů ?.
Barres: »Těchto neřáoů ? ]iného slova pro to není! (Potlesk.)
'Abý nebýlo pochybnosti, mám fotografii k oisposici svých ko

legů. Doufám pevně, že se naioe něiaký obrázkový časopis, který
by ie uvebl přeb oči obecenstva a byl bych ráb, kbýbý to ko
nečně pohnulo vláou, abý učinila opatření, iimiž by se zabránilo
proolužovati nebezpečnou situaci, v níž se boří chrámy Francie.

Přípab z Uenbóme -— hanebný sice — iak ozařuie celkovou
situaci!

Pane ministře, ie třeba konečně upraviti tuto pohnutlivou
otázku naší náboženské architektury, ie třeba zachrániti tý chrámy
Francie. které tito neštastníci chtěií zbořiti, nebo — co iest ieště
horší — zhanobiti. Ohlebně takových libi musíme býti všichni

ieožié mýsli — výpověběti ie z francouzské civilisace.:ivý potlesk většiný provázel Barrěsa, maiícího v ruce fotografie
hanbý venoómské, s tribuný. ]eho kollegové s ministrem Klotzem
v čele, pronášeli výroký, iichž nechce ani opakovati.

A přec kbýž Došlo k hlasování, sněmovna kolísala. Poo zá
minkou, že Barres zamýšlí obnoviti rozpočet kultu, iei opouštěl
ieben po Druhém. Z 522 hlasů bylo pro ieho bobatek ien 201,
311 proti. Dobatek Lanórýho býl přiiat bez skrutinia.

Panstvo venbómské, aby se pomstilo Barrěsovi, že ie postavil
na pranýř, oalo zakrýti iámu záchobkovou náhrobním kamenem,
a usneslo se, že na Velký pátek uspořáoá »žranicic, a pak slav
nostně otevře záchobký ve věži sv. Martina. »TempSa napsal:
»]e třeba, aby se skončila tato špinavá komeoie; hanba z tako
vého skanbálu pabá na nás všechny/.c

»Vzbuch! vzouch! otrávili mne,: volá Barrés, seóá na vlak a
iebe se pobivat na skvost Francie, kathebrálu Remešskou.

»Kam ibou ti, kteří nemiluii našich chrámů ?c táže se Barres.
»Do parthénonu? Byl velmi prázbný, kbýž jsem tam stoupal, a
byl isem velmi zklamán. Přirovnávaie bezměrný vesmír katolický,
ieho části iasné i taiemněiší, ke světu antickému, bo něhož isem
se ial vnikati v Řecku i na březích Nilu, cítím, iak omezeně chápe
se všeobecně problém vírý. Tážete se mne, věřím-li?

]sem si iist, že patřím k civílisaci Kristově a že iest mým

242



kolem, ii hlásati a brániti. Zbe můi rozum, celá má bytost, na
:zá svůi život, své lepší iá, své povznesení. V chrámě co iest
mě po mych nesnázích bucha? Přiiímám zpěv křestanův a
ružím se k nim celým svým srbcem. Miluii ten velky úkoi, ten
lib, v němž nás nechávaií, ve stínu pilířů, blouhá cvičení a vy
hání víry; miluii ty zvučné rakety, iež tryskaií, ty náhlé rozmachy
ěřících bavů a bez oalšího mubrování sebím klibně ve své
ivici, povznáším zraky k věřícím, poslouchám, co praví kněží, a
řiiímám vše, z čeho mohu míti užitek, nechávaie ostatkem se
myvati, se pronikati, ie-—limožno . . .
V ieoné postranné kapli větší hoch-kostelník rozběloval pečlivě

nížečky na asi paoesát prázoných sebaoel. Přistoupil isem.
»]e to pro mši sv. přiiímání; mně vysvětluie a pooává mně

rónu z knížek. Byla to asi na 30 stránkách krátce vysvětlená
iše se sbírkou písní a mooliteb. Právě jsem si ii listoval, kbyž
řišla četa malych hochů a běvčátek, iež se rozbělili na ově řaby,
lezi než se postavil mlaby vikář. ]al se mluviti na pravo i na
evo, isa poněkuo poboben birigentu orchestru, pobněcuie a říbě
vé malé posluchačstvo, zatím co iiny kněz přistupoval k oltáři.
lše přiiimání bitek začala.
Mlaby vikař četl hlasitě z knižečky krátky vyklab bohoslužby,

o tom ihneb začal se mobliti, při čemž mu paoesát bitek sborem
bpovÍOalo. Neviběl isem iich, bylo třeba iíti zpět, nebyly zbe proto,
by mně sloužili za bivaolo, ale v ieiich hlasech, iimiž plytvaly, mě

éšilo to, co se linulo z Íeiich skupiny nevinnost, pokoraětství, čistota bytosti bez a koholu, bez vášně lásky.
Kbyž nabešla chvile přiiímání, ialy se kráčet k oltáři, A kněz

rže ciborium sestoupil k nim oo oltáře.
Který básnik by se neobbivoval Církvi, kbyž pozveňá hostii

ab svět a hneb potom ii pobává bitku sebmiletému! To znamená,
áti mu zbraň proti nízkosti, žár, o němž svěbčí ti, kbo ho maii,
e iest ieiich poklabem. Neisem sice hoben činiti vyklab o této
ožské hostil, než vibím uplynulymi věky všechny hostie libstva,
šechny šlechetné Iphigenie, všechny, které a kteří se zasvěcuii,
šechny oběti obětované. A nyní kbyž se vraceii na svá místa,
ozoruii ty malé Champaňany tak iasné, tak čisté, tak iisté iiž,
tváří vážnou. Vycituii z ieiich chůze, z ieiich nesení hlavy, že

ic než ieben z nich se přibá k nevěřícím, ne z nabbytku touhy
o věbění, nybrž z neoostatku; velmi snabno někbo z nich se
tane horlitelem věci nízkych. Krátce zoaií se mně zbrávi, obme
eni. Ale zpívaií s energií: n]sem křesťana a, byt i iebnoho bne
stali to říkati, zůstanou iím přece v zásaoě své bytosti.

(Pokračování. \
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ROZHOVOR.
MOUCHA.

Hei! Filosofe zamračený! vaihni hlavu z těch prašivých
knih! Neslyšíš ptáky zpívat? ]en pozři bo okna: Mobrem
svítí nebe! Slunce, slunce, slunce! Pob tíhou včel skláněií se
květin stvoly, a pasák výská s hor, a bobytka zvonce s pastvin
zvoní. A ty pořáb ien v prachu iako červ!

UČENEC. (Mlčí.)

MOUCHA.

Nu! neslyšíš? Vesny píseň zpívám! Neslyšíš laštovek
šum a obbechy stromů? Skřivánek s písní se vznáší k ne
besům, ty ale zarýváš se bo škartek starých jako krtek. Nu,
probuč se přece! (Pošimrá Učence na nose).

UČENEC.

Co ie to? Ošklivá moucha? Starý bručák! ]bi, masařko,
na maso mrch — a bucha nech na pokoii!

MOUCHA.

Zpívám, že Vesna ie zoe! Bůh pořáoá výstavu svého umění
a zve tě, bys bivil se ieho snům! On neotvírá ráie svého
psům, ale člověku! Vstaň, sunbei okuláry a setřes íoliantů
prach a veibi v přírooy chrám! Tu hovoří věoa i poesie, tu
člověk v pravbě žiie, tu teprve oběma kříbloma vzlétá . ..

UČENEC

Mne vábí vyšší cíl než přeletavá všebni proměna ročních
časů. Až rozřeším písmo klínové a vystihnu všechny prvky
sumerské v kultuře babylonské, pak bubu slaven a šťasten.
Až ziistím nový bruh trilobitů, pak zavru zkoumání knihu.

MOUCHA.

() bláhovče surový! Necitelný k voláni Boha. Otevři aspoň
okno, by napršelo ti na stůl s iabloně květů! Nuž, hýbei se!
(Štípne iei znova bo ruky).

UČENEC. (Rozčilen.)
Hloupá moucho! ]á musím mít pokoi! (Honí mouchu

kapesnikem po okně, až ii rozmáčkne. Pak sebá opět ku
svým knihám.) Konečně ticho a pokoi! Prorok umlčen.

K. D. L. 12. l. 1915.
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TlSÍClLETÁ BASlLlKA.
Často s politováním uvažoval jsem o tom, iak málo iest u nás

porozumění pro traoici oěiinnou. Stará ooba českých běiin, ač
tak slavná a utěšená, iakoby pro nás ani nebyla, iakoby české
běiiny začínaly teprve asi rokem 1400 a přeb tím iakoby byla
tabula rasa. Výmluvných ooklabů této nároční netečnosti našli
bychom po vlastech našich žalostnou hoinost, imenuii ien Zbraslav
a bývalé opatství svatého ]iří na hrabě Pražském. Staročeskou
královskou Zbraslav, Aulam Regiam, zničili Husité, Hrabčanské
opatství pablo poo ranami tak zvaného osvícenství. A že je tomu
zrovna letos tisíc let, co chrám svatého ]iří byl založen, sluší se,
abychom této svatyni věnovali vzpomínku iubileiní.

Chrám sv. ]iří založil vévooa Vratislav I. roku 915. Měl býti
rooinným chrámem a hrobkou vévobské robiny. Sobě i matce
své, svaté Lubmile, připravil zbe vévoba Vratislav hrob. Služby
Boží řáoem přesně liturgickým, oo matutinum až oo kompletáře,
vykonávala tu kapitula Devítičlenná, probošt, 4 kněží, 2 biakoni
a 2 subbiakoni, kteří se spravovali řeholí slavného reformátora
Chrooeganga Métského.

Roku 971 sestra Boleslava ||. Milaba, proslulá zbožnosti i učenosti,
založila při chrámě svatého ]iři ženský klášter řehole beneoik
tinské, a byla sama ieho první abatyší, přiiavši závoi z rukou
papeže ]ana XIII.

Hlavním úkolem sester bylo slavně slaviti služby Boží a církevní
hooinky v choru, veble toho věnovaly se ručním pracem, jmenovitě
miniaturnímu malířství a hotovení bohoslužebných rouch, též
vyučovaly bívčí mlábež.

Kromě princezny Milaóy i iiné bámy z Přemyslovského bomu
byly abatyšemi, a teby ovšem se opatství těšilo přízni panuiící
o nastie. Otec vlasti, král Karel, propůičil abatyšim svatoiiřským
bustoinost knížecí a pro vžoy právo korunovati českou královnu.

Bouře husitské přinesly klášteru těžké chvíle. Kbyž kněžna
abatyše Bořka Voršila z Vartenberka obepřela pobepsati na
rabnici staroměstské čtyry pražské články, byla se 30 sestrami
vyhnána oo husitů z kláštera a něžné buše, přivyklé mystické
poesii a gregoriánským zpěvům musily bolestně zakoušeti při
hrublých výsměšků rozvášněných bavů. Rozešli se ho svých
bývalých oomovův a ku příbuzným, a kbyž r. 1437 poměry se
zas uklibnily, vrátila se kněžna abatyše, však ien se třemi sestrami
bo kláštera.

eholní obec zase pomalu se zrestaurovala přízni králův
českých, imenovitě ]agailovských a Habsburských. Zvláště Fer—
Oinanb l., Rubolí ll., Matyáš a Feroinano ll. osvěbčili se iako
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příznivci svatoiiřského opatství. V bobě barokní pak Dožil se
klášter nové stkvělé periobv vnitřního i vněišího rozvoje, až r.
1782 zpustošila tuto krásnou štěpnici benebiktinského života
prubká vichřice josefínské saekularisace. Část starého kláštera
je teč kasárnou.

Z bývalých knižních iiiných sbírek klášterských mnoho zaniklo
a propablo zkáze. Rukopisná historie kláštera však se zachovala
v pražské univ. bibliothece sign. XVI. B. 2. Kbýbý někbo aspoň

výrgatký z ní uveřejňoval v našich časopisech, vykonal bý bílobo ré.
S rabostnými pocitv sleooval kažbý věrný Čech opravu chrámu

Svatoiiřského, prováoěnou v poslební bobě. ]á bych si ze srbce
přál, a se mnou iistě též mnozí jiní, abv oprava kostela byla
začátkem úplné restaurace starobylého opatství.

V nepřehlebném množství bnů buboucích vibím ieben zvláště
krásný a slavný ben. Ze Smíchovského benebíktinského opatství
svatého Gabriela ubírá se slavný průvob ke svatému ]iří na
hrab Pražský. Slavně zvoní zvonv po celé Praze a neirabostněii
na věžích Svatoiiřských. Vítaií nové příchozí bo posvátných zbí.
Vlaštovičkv na římsách bezstarostně a vesele švitoří ]esu Krist,
]esu Krist, a osamělý pavouček filosof někoe v břečtanu anebo
révoví na zbi roziímá o všem tom, co mu vvpravovalv staré
omšelé zbi o sestrách a abatvších, iež korunovávalý českou
královnu.

Kéž brzy by přišel ten rabostný ben, kov buóe lze říci, že
klášter svatého ]iří zase ie obýblen, že hrob svaté [-uOmilv iiž
není opuštěn, že tisícileté basilice neschází ani věčná lampa, ani
matutinum, ani nešpory.
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ZDE DOBRÉvyučování.
Ze sanskrtu přeložil a sloky 1) štěpnými rýmy opatřil Václav Horák.

30. Ani Daivol') nevyhne se — námaze! to dobře uvaž!

Nebbei teoy řeči lenivých, neschopných libí.
]ínak:

31. Snaživému muži + lvu'Ž) — Lakšmí'i') chooí v ůstrety.
»Mocné Daivo přeie mu!“ ——praví muži darební.

32. ]ako nemůžeme ieti —-na voze 0 kole ]eonom,
tak i Daivo nezoaří se — člověk-li se nepřičiní.
A tak:

33. Kolebkou dnešního Daiva — dřívěiši isou skutky: Karma.
Proto nyní bobrá Karma — konei pro zrození příští.

34. Dělník, vezma hroubu hlíny -——všeliká z ní hněte díla.
Právě tak i člověk kuie —-na svých činech, na svých Karmech.
A jinak:

35. Přeb sebou-li Daivo vibí -—-poklao maně nálezený -—
nezveone iei nikoy samo; -—čeká, až iei zveone člověk.

36. Námahou se daří dilo, - nikoliv však planým přáním.
Lev-li spi, tu nepoletí v ieho tlamu lehké Iaňky

37. Měite péči o vzbělání ——má-li syn váš býti cnostným
Učeným přec nevychází nikčo z lůna mateřského.
A tak:

38. Robiče isou nepřátely, —syna, iehož nevzóělali.
U Dvora iest ničím, iako leřáb mezi labutěmi.

39. Sličným mláóím okrášlení libé ?. rubu vznešeného
') Dle názoru indického dal Stvořitel každému rozumnému tvoru: bohum

(my bychom řekli andělům, poněvabž deva ie vlastně nebešfan a kníže)
lidem svobodnou vůli a možnost konali dobro Skutky byvanovsem mnohdy
dobré (dobří andělé, ctnostni lide), mnohdy zlé (padli andělé, hříšníci).
Skutek takový _? buď si on dobrý, bud si zlý, nazývaii karman (mn č. kar
máni), tedy česky: karmo (mn č karma; — Když se člověk znovu zrodi,
postavi ho Všemohoucí do poměrů, iak ie sob-ě svými karmy v dřívěiším ži
votě připravil Tyto poměry nazývaií se Daivem. (Daivo iest iako karmo střeb
ního robu, skrt. daivam, mn č daivánii. Každý člověk má se snažili, aby
dle možnosti ctnostné žil i dobrými skutky sobě bobre Daivo pro příští život
připravil. —-Spisovatel odmítá tedy rozhodně klsmet mohameóánů, iimž ie
řečeno: tak ie určeno osudem; dělei nedělei, tak se stane. Obtud tupost
mohamedánů a duševní čilost bráhmanů.

") Statečný, silný muž sluie' muž +tigr, muž + býk, muž + lev. ——Srv.
Hengist a Horsa (Hřebec a Oř) vedli Anglosasy do Anglie; chrabrý vůbce
sedmihradských Bulharů, který padl v půtce s Maďary, slul Zerebec. ——Tyr
neb Tur (Divoký býk) neb Styr, vůbce Neklanův, padší na Turském poli.
íBui—Tur vůdce Rusů v lgoru a i.)

") Lakšmí — bohyně štěstí.
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bez lesku isou bez vzbělání — iako bez peří papoušci.
40. U bvora se leskne hlupec — ie-li labně ošacený:

potud se tam leskne hlupec — pokud neotevře huby.

To uváživ, povolal rabža ku svému ovoru učené muže i pravil
iim: Slyšte, muži učení! — Který mezi vámi by mohl převzíti
vyučování mých bitek, aby je obrobil. Nebot, nemaiíce vyučo
vání, přicházeií často na scestí.

Neboť:
41. Lesk skla smaragbem se třpytí — přimísí-li se mu zlata,

& hlupák se stává lepším — obcuie-Ii s ctnými libmi.
42. Bato,“) ty se Sprostým staneš bytuieš-li se sprostými;

jak isi, zůstaneš s rovnými — mezi vzbělanci se vzběláš.

Tu se zvebl Uišňušarman, velký učenec. Ten znal nauku o
životní moubrosti tak Dobře, iako Brhaspati (učitel bohů a sám
bůh). - l pravil řka: Králi,iá vyučím tyto prince vznešeného robu.

Říká se sice:
43. Plooy bává kažbá práce — ien ne na nepravém místě.

Nikby ieřáb papouškoval —-nebube, marná s ním práce.
Oproti tomu:

44. Nerodi se v tomto robě —-rabžo, dítky bez nadání:
kutné hory'i') na rubíny _„ nebávaií horský krystal.

V průběhu šesti měsíců vyučím tvé bitky bokonale životní
moubrosti.

Radža zdvořile odpověděl:
45. l červ ze stvolu květiny vyleze na čelo čestných;

kámen, křesán zbolnou rukou bává sochu božské krásy.

Nezapomeňme : _
46. Leskeln obláči se všecko u lepé Ubayagiri,"')

") Hafo milý přiteli, milý brachu (iako skr. táta na tomto místě) slýchatl
velmi často na v'chodnl Moravě. -—! příimení Bata ie známé; batovky iest
obuv, vyrobená linským Baťou. 7— Slovo toto, vyskýtuilcí se iiž v Záboii,
básni z doby pohanské, ač přepis, který nám ii zachoval, byl shotoven teprv
okolo 1300 na východě Moravy, ie starodávné.

I"') Kutné hory, kOe se kutá čili boluie. V této stoce pochlebuie Višňu
šarman radžovi, řka, že v ieho rodě nemohou býti dítky bez nadání. Do
brotivý a moudrý radža ve sloce 45. a následující uva'bí tento posudek na
pravou míru.

"') Staří Indové přebstavovali si zemi iako ohromnou plochu, brženou hla
vami čtyř světových slonů (srv. Atlas). ——Slonové stáli na půdě podsvětí.
Z podsvětí vyšinulo se slunce na vybáienou horu Vý c ho du (ubaya ——výchob,
giri — hora), tak že všechno v okolí se obláčelo leskem. Obtuď vyhouplo se
do nabsvětí a putovalo po obloze nebeské.
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a muž, nemaiící varny'7) ——leskne se na blízku velkých,
47. Cnosti u cnostných isou cnostmi; ve hříchy, — na pokrytce

Mrazíce, zvrhnou se.“)
Voby pramenité slabké bývaií, — u moře však více pit se

' nebaň

)Obevzbávaie ve Vaše ruce, pane, své syny, propůičuii Vám
moc nao nimi. — ]sem iist, že ie vyučíte co neilépec. — Po
těchto a iiných slovech plných úcty, propustil rabža učence. —
Tento pak vebl prince na plochou střechu paláce. — Kbyž se zbe
pohoblně posabili, vece Višňušarman:

48. Čacký člověk čas si krátí ——-věbou aneb čtením básní:
hloupý hýřením neb spaním — aneb hlučným hašteřením.

>Počínám vyučování tím, že vám bubu vypravovati baiku o
želve, vrane ato.: ——Prmcove zvolal:: DAryo,“') vypravui.< ——
»Slyšte, teby. —- Začnu první knihou o získání přátel.<

(Konec Úvodu.)

“) Varna masc. kasta V Indii byly čtyry varný: kněží, voiini, ob
hodníci a rolníci, sluhové. Tito se třídili na velký počet podružných varnů:
andalově, bezmaietní nomábové (naši cikáni), kteří iedí všechno, co se iísti

dá svině, pabliny, ano i krávy! isou neinižším varnem, kterým každý
opovrhuie — Ílíže stál ieště člověk bez varny. Ušlechtilý rabža si však váží
i takového člověka, ien ie-li cnostným.

") Ku př. stálost v pýchu, pokora v podlízavost, šetrnost v lakomství,
dobročinnost v marnotratnost, nábožnost v hnusné farizeistvi, t. i. klamání
Boha i líbí a i. v.

"') Arya ušlechtilý, ctihodný. Mnozi myslí, že od toho slova je odvozeno
Arii čili Areici. 7—]inl pak, maiíce na mysli země Aria a Eran na východě a
zelený Erin (Irsko) na západě, praví, že tím slovem se označuie ltd pěstuiící
orbu (oráči) ——kdežto Turan (turaga — kůň) iest pustá země, nehodící se
k orbě a proto obývaná kočovníky. Naše krátké tvary mě, tě, se (dříve sě)
a mi, ti, si isou prastaré. ]iž skrt má vedle plných forem krátké: ma, ta,
sua (sva) — me, te, sue. — A naše přece, zas čili zase vzniklo 2: před se,
za se (= za sebe), — On přišel zas : on přišel za se (po svých stopách zpět).

Tim iest vyloženo v Jaroslavu: Tataři utíkali. Na ranu se obrátili a hnali
po sobě křesťany (po své stopě zpět). Staré ie atsi, bud'si, tedyisl. Správné
ie teoy: zadrieše sl ostré trnie v RK.
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Vzor českého sedláka. ]inbřich
Skopec podial se velmi záslužné práce
V »Dědictvi sv. ]ana Nepomuckého
vybává »Paměti Františka ]. Vaváka,
souseda a rychtáře Milčického (u Po
děbrad) z let 1770—1816.: Dnes ie ta
kniha zvláště časová, z několika dů—
vodů: Liči dobu před sto lety, obdob
nou časům našim. ]eto kniha sedláka
katolického a odpovídá na moderní
hesla agrárníků. A konečně vychází
dílo to v době, kdy kritika velebí ]i
ráskův román »TemnOc, který hraie
v době Vavákovi blízké. Tu možno
poučit se o době ob intelligentního
rolníka současníka. Nevím, zda v tiché
naši žiie český sedlák takové intelli
gence, aby při pitné práci na statku
a v obci dovedl ieště psát tak vše
strannou kroniku své doby. Vavák
připomíná svým náboženským záimem
Tómu ze Štítného, svým veršováním
Dalemile, svým slohem Komenského
a vyniká nad ně svou prostotou muže
z lidu. Právem nutno iei nazvat ied
ním z buditelů národa. ]e rozhodným
katolíkem a polemlsuie častěii se sek
táři, ale ie přl tom rozhodným Čechem
a neostýchá se obrátit se na samého
krále Leopolda ll. přeb korunováním
vlasteneckou apostrofou (r. 1791!):

Douíel, ty štastná Čechie...
Drahou přistroi svou Korunu
pro Lva, Ženícha tvého..
Rci mu potom vlastním hlasem,
by svrhl to břímě těžké,
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Olma&'
které snáštš dlouhým časem,
že isi zbaven řeči české.
Ukaž škody, představ bídu,
at Svou pomoci přispíší,
iaká těžkost všeho lidu,
kbyž se po česku neslyší.
Hle, mnoho i samých Čechů
napočítáš všady zhusta,
že tvou Řeč maii v posměchu,
položiž iim prst na ústa. Atd.

Vavák poznamenal: >Takových tiš
těných listů mnoho tisíc po české i mo
ravské zemi roznešeno iest, ano i do
Uher mezi Slováky, neb oni nyní vše
liké tištěné písmo i noviny z Prahy
berou.:

Sám Dobrovský přebkládal králi
zpěv Vavákův s iinými spisy. Vavák
zaznamenává pilně počasí a zkuše
nosti hospodářské, při tom hned za
iimavé příklady románové a historické,
sbírá starožitnosti a rozpisuie se o
starořímských mincích, nabádá své
syny k pobobné činnosti, sleduie pilně
korunovaci českého krále a zazname
návaie, že při tom vypuštěn balon nab
Prahou, utváří si hned ble potřeby
slova; »Větrník (vzduchoplavec) Blan
chard v ilsté připravené kouli vysoko
do povětří se vznášíc, cítí tltěrnost
českého slova František a píše se
»Franěkc, a vůbec ie radost sledovat.
iak se v něm mísí hluboká intelllgence
a vzdělanost se selskou nalvností. ]ak
rozmarně klasicky vypravuie na př.
episodu o >našem neidůstoiněiším



pantátu arcibiskupovi: pražském An
toni Petrovi, ienž přes vysoký věk a
»otevření životac nechtěl korunováni
krále přepustit arcibiskupovi olomuc
kému, ienž doiel do Prahy s 20 čtyř
spřežnými vozy zavazaoel!

Vavák ie život, kdežto ]irásek et
corsortes isou konstrukce tenbenční.
Vavák ie důkazem, že katolictví ducha
českého neochromilo a nezatemnilo.
Pamětem Vavákovym měly by věno
vat častou pozornost katolické listy
r'olnické, a o Vavákovi, rolníku bubiteli,
měl by se zpracovat článek do číta
nek libovych a školních.

Na konci r. 1791 zaznamenává svou
íilosoíii, konservativni a zdravou íilo
soíii českého sedláka, k níž se nyní
i různí bouřliváčkové kaiicně vraceii:

»Tušim my sedláci abychom ien zů
stali při starém: My máme naše pole
stará, ba právě stará, měime laky
starou viru. Na ta pole nám svitisia
ré slunce, stary měsíc, —-nechtiž náš
rozum osvěcuie staré umění starych
otců a staré církve! ]estliže prve svět
byl lepší a na všecko iadrněiší,než-li
iest nyni, laky! i to mudrctvi nebylo
ničemné »—jak by bylo, poněvadž ito
nynělší od starého plyne a původ svůi
má ?i — »Tohle pry ie iezuilsky širych:
»Slará víra, staré víno, staré mincec,
—ale však přece posavad přes to

není. Mnoho iest těch, ienž maií rádi
staré víno a starou minci, ale nerábl
při tom maii starou viru. Všichni pak
neiradší máme starého Pána Boha,
měime pak taky rádi starou víru.c

Vavák nepomýšlel asi na uveřelnění
svych pamětí, psal len iakoby rodinnou
kroniku, nebot na iednom místě praví :
»Mé milé běti, když lá budu v hrobě,
potěšíte se tím ve všeiiiaké babě.:

A tato intimnost právě dodává zá
znamům ieho většího půvabu. Roz

hobně iest to čtení iadrněiší a pravdi
věiší než ]iráskovo »Temno-. Kbyž
člověk čte rozumy starého českého pís—
mákaa muže činu, zamyslí se a řekne
tiše: Dřímei sladce, zlaté české srdce,
iakych nemnoho!

Střeoisko katolíků v Praze.'»Čes—
ky Západ: přinesl 17. června 1915
následuiicí úvodníkf »Uskutečněný
sen? Náš Lutinov měl 29. února 1914
zvláštní sen Zdálo se mu, že toho
dne světili v Praze monumentální
sídlo katolické kultury — Danteum.
V místnostech ieho iest katolické di
vablo, museum, výstavní sál, před
náškový sál, spolkové síně, katolická
knihovna, čítárna, galerie pro získaná
díla katolických umělců ato. Dílo to
bylo uskutečněno za pomoci opata
Zavorala, opata Albána a probošta
Buriána, kteří získali pro myšlenku
iu českou hierarchii a šlechtu. Řízení
ústavu a práce v něm chopili se před
ní literáti katoličtí. Pracovní program
ieiich iest veliky: V neděli nábožen
ská hra, před polednem dětský oy
chánek, odpoledne theologicka' před
náška, v pondělí sociální přednáška,
v úterý literární přebnáška, ve středu
přírodovědecká přebnáška s obrazy,
ve čtvrtek přednáška 0 katol. uměl
cích, v pátek recitační večer, v sobotu
duchovní koncert. Tak stalo se Dan
teum hotovou věcí — v l.utinovově lan
iasli . . . —— —

V srdci Prahy stoii krásny, staro
bylý palác s ovzduším aristokratické
povýšenosti — palác knížete Schwar
zenberka ve Spálené ulici. ještě před
časem ozyval se v prostorách ieho
ruch šlechtického dvora, šumění hed
vábných vleček, veselé laškování kní
žecího panstva, spěch služebnictva..
Dnes ztoho všeho zůstal ien tichý
iakýs stesk, ktery' rozložil svá smutná

251



křídla na šlechtický portál paláce, ie
ho vysoké komnaty, vzdušné chodby,
nádherné sály, kamenný dvůr . . . Noví
lidé a nový život ovládl starý palác
Schwarzenberkův. Do domu nastěho
valo se vedení katolického lidu čes
kého s celým svým aparátem hospo
dářským, sociálním a kulturním .

V přízemních místnostech založil
své království šotek knihtiskařský. Až
do pozdních hodin nočních ozývá se
tu ruch tiskárny. Velkéa těžké stroie
tiskařské hučí svou iednotvárnou pí
seň, sázecí stroie s třískotem stavěií
písmenku vedle písmenky, malé stroie
s klepotem vykonávaií svou práci...
V prvním poschodí isou hospodářské
instituce katolického lidu. Řaba hlav
sklání se nad psacími stolky a psa—
cími stroii . . .

Požehnána bud' ieiich práce! Tito
lidé zde isou pravými pracovníky ve
straně. Oni iedlně mohou přivésti stra
nu v rozkvět a trvalý rozmach. ]eiich
tichá práce nalezne teprve v budou
cnosti své ocenění . . . .

A po těžkých kobercích vstupuieme
do poschodí druhého Zde má svou
říší královna věd — theologie. S úctou
vstupuieme do ieiich komnat a na
sloucháme rozníceným slovům, iimiž
učitelé zasvěcuii mladé adepty theolo
gické vědy do říše Pravdy, Dobra a
Krásy . . . Fakulta theologická.

Hle, obrysy Lutinovova Danteai Ka
tolický učenec podává si v něm ruce
s katolickým umělcem, politikem, ná
rodohospodářem, llterátem . . .

Mnoho leště schází k uskutečnění
Lutinovova snu, ale ve Schwarzenber
kově paláci pomalu vystupuií : mlh
budoucnosti obrysy katolického Dan
tea českého . . . Věřím, pevně věřím,
že náš dům ve Spálené ulici bude
sídlem katolické kultury. Mladí naši
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katoličtí literáti, učenci a umělci na
lezli v něm iiž svůi útulek a krystali
sační bob. Přestane ustavičně stavění
větrných hradů, plánů, návrhů. Cítíme
iiž v sobě tolik sil a schopností, že,
iakmile přestane působiti tlak dnešních
poměrů, uskutečníme, po čem isme
po léta toužili a co ien malichernost
lioská kazila.

Chcete toho záruku? V těchto dnech
vyšla drobounká, hezká knižečka be
likátní úpravy 2 tiskárny našeho Dan
tea. ]est representantem neien typo
grafické vyspělosti naší tiskárny za
řízení výborného ředitele Březiny,
nýbrž i ukázkou čilého literárního ru
chu, který se ve Schwarzenberkově
paláci rozvinul. 20 předních našich
spisovatelů bo literárního almanachu
toho uložilo své výborné práce. ]me
nuieme na př.: dra ]. Doienského:
Starodávní regule a předpovídání čili
pranostika, básníka Heyduka: Modlit
ba Čechů ve válce, dvor rady dra ].
Kalouska: Heslo, univ. prot. bra Kor
bače: Původ a vznik božské ideie, X.
Dvořáka: Modlitby básnikovy, R. Bře
ziny: O starobylém původu a význa
mu Českoslovanské tiskárny, dra ].
Wolfa: Pražští nakladatelé, knihkupci
a tiskárny r. 1829, Vil. Bítnara: P.
Frant. Doucha. K. Dostála-i.utinova
Velké znamení, B Staška: Ioeový
vývoi moderní české literatury kato
lické, ]ana Orala: 2 písní sedlákova
syna, dra Č. Zíbrta: Dosud neznámé,
nově obievené kalendáře staročeské,
Fr. Obvalila: Básně. c. k. vl. rady
Fialy: Kult světců na mincích staro
českých, básníka ). Červenky: l.y
rický cyklus z ruk0pisné pozůstalosti,
dra Šebesty: Pcpis obyvatelstva ato.
Řada mladších literátů nemohla býti
iiž do almanachu poiata. Stane se tak
v almanachu příštím, který bude zá



roveň ročenkou a representantem li
terárních snah mlabších našich kato
lických spisovatelů. Větší práce ieiich
budeme ukládati do nově založené
knihovny nForumc, iež bude asi svou
úpravou, obsahem i niveau státi na
výši Ottovy Světové knihovny. První
číslo vyide v neibližších dnech a při
nese prácí mlabého našeho národo
hospodářského pracovníka ]UDra.
Noska. Co iiného se chystá ve Schwar
zenberkově paláci, o tom dozví se
naši přátelé, až věci formálně budou
úplně ukončeny a hotovy.

V něčem však se sen Dostálův nevy
plnil! Nové Danteum mělo býti uskuteč
něno pomocí hierarchických a aristo
kratických kruhů. Ve skutečnosti však
stalo se, že středisko naší hospodář—
ské, literární, umělecké a vědecké
práce nepostavila ani hierarchie, ani
aristokracie, nýbrž chudý, domkařský
a rolnický lid, sorganisovaný v našem
HOBpodářském Svazu. Ten koupil
Schwarzenberkův palác a dal nám tak
sldlo ku pěstování katolické kultury.
Není třeba ani připomínali a na srdce
klásti všem, kteří cítí se povoláni ku
práci na poli katolické kultury, al ve
směru kterémkoliv, by z vděčnosti a
uznalosti k tomu chudému lidu dom
kařskému přinesli svou hřivnu k nám,
spollll se s námi a s námi pracovali
na díle velikého českého Dantea.

Dr. H.
2 literatury a umění. V »Hlídcec

otlskuie Eman. Masák stubli : »Nábo
ženský vývoi Z. Kraslňského.: — Kra
sliiskl žádal pokřesťanění l politiky:
»Což isou oltáře Božitollko pod klen
bou kathedrál? Všude: ive sněmovně
lv soudní síni, v kruzích vollčůvi
zvolených, v sídelním městě ina oby
čeiném náměstí, v dílně řemeslnické
l na burse, v každém umění, vkaždé

vědě musí býti Pán uznán, uctěn a
uskutečněn — musí býti a bude!(ll.,
484). — Václav Kubíček tamtéž pokra
čuie v důkladných »Děiinách města
Loštic<. —-]an Tenora píše o Účastí
kardinála Dietrichšteina za boje mezi
arciknížetem Matyášem a Rudolfem ll.
r. 1608; Boh. Kyselý o nověiší theo
sofii; Dr. K. Hubik o prvním proná
sledování křesťanů. ——Libový měsíč
ník: Apoštolát sv. Cyrilla a Methoda
tvydává v Kroměříži Dr C. Stoian a
Ad. ]ašek) na str. 83. přináší článek:
Posvátné malířstvíbyzantinsko-ruské.
Dle M. Czermiňskiho »Na gorze At
ltosuc. ——V Praze na staroměstském
nám. byl tiše obhalen Šalounův pomník
doby husitské. Sdružení morav.
výtv. umělců pořábá loterii originálů
ve prospěch válečné péče. -—- Před
rokem započato bylo s opravou go
tického chrámu sv. Bartoloméie v Plzni
a za 2 roky má býti dokončena. Pro
vádí ii architekt Hilbert s asistentem
Margoldem. Kamenickou práci dělá
mistr Chudoba z Hořic. Na jižní straně
presbytáře vybouráno staré okno.
Osvětlenim získá socha aplzeňské Ma
donnyr. Sternberská kaple vynikne
v nové kráse. Mladý lyrický básnik
švédský Ossian Nilsson vydal roku
1913 plamenný román : »Les barbarů-,
v němž bouří proti stoupencům Marx
ovým ialm neivětším nepřátelům kul
tury: Oni nenávidí náboženství, poně
vadž dav je novým bohem. »Váš duch
ie fanatismus, vaše cesty boikot, váš
sen o budoucnosti vězením, v němž
sami iako bozorcové vězňů obcházíte.:
Sven Hedin napsal knize souhlasnou
předmluvu.

Artuš Drtil. Tento eníante terrible
kol roku 1900 strašně sebou zmítal a
třepotal v moravské pokrokové veřei
nosti. (Nar. 1885 u Úsova,iako sextán

253



zábřežský už se vrhl na žurnalistiku,
dělal tanatického průkopníka Macha
rovi, mobernismu a pokroku (v »Po
zoru a i.), útočil na katol. modernu,
zemřel v Praze v nemocnici10.dubna
19l0). Dr. Miloslav Hýsek v Mor.-Sl.
Revui (X./2) oceňuie ieho duševnípo
tenci takto: »Artuš Drtil, stržen příliš
nou vírou ve své síly, přecenil ie; v
době, kdy bylo třeba ieště mnoho a
mnoho soustavně se učit, byl iiž nu
cen vyoávat plody, které nemohly být
než nezralé.: Články ieho za měsíc
už pozbyly významu, nebof vyplynuly
pouze z potřeby chvíle, byly vyvolány
okamžitou nelibostí a nezrodily se z
hlubšího přemýšlení a palčivých bo
lestí. Proto Drtil tak často si pomáhal
citáty. —-— Drtil přiiímal s nadšením
vše, co se hlásalo ve iménu pokroku
— ale sám nebovebl obohatiti tento
nový život o žádný tón, o žádnou
hloubku, o žádnou krásu. _, Ve Vý
boru (ieho spisů, vydal Dr. F. Šelepa)
isou dva nekrology moravských au
torů, ]os. Merhauta a ]oseía Uhra;ie
opravdu nesnadno představili si stu
dle prázdněiší a nesprávněiší. __ Dr
tilovi scházel širší rozhled, scházelo
mu hlubší vzdělání, scházela mu umě
lecká kultura.: ——To iest bilance bouř
liváčka z úst pokrokového liter. histo
rika. Této posmrtné popravy měly by
si všímnout různí také kritikové.

Fr. hr. Tarouca Fr. Sušilovi. V
družině Sušilově byl svěraznou hlavou
kněz hr. Fr. Silva-Tarouca, ienž po
cházel z Čech u Prostějova, ze zámku,
v němž bydlel a maloval mlstr ]oseí
Manes. Odtud Tarouca měl velký smysl
pro výtvarné umění a jeho vlivem ob
siaralo si Dědictví Cyr. Met. biplomv
pravdě umělecký od Manesa a pod.
Tarouca vydal se v letech šedesátých
iako polní kněz na stubiiní cestu do

italie, z níž dopisoval Sušilovi, Wur
movi a i. »Hlídkac uveřeiňuie právě
Dopisy z Florencie (r. 1865). Tarouca
chystal cestopis, ale scházela mu ter
minologie česká pro výtvarné umění,
iakou Němcům poskytla Sulzerova
Theorie der schónen Kíinste, na kterou
se odvolává Goethe ve své lialienische
Reise. Zaiímavý ie passus Taroucův:
»Pan Góthe se podívá s velikým ob
líbením na zříceniny chrámu Venuše
v Assisi, ale chobí mimo chrámu sv.
Františka, on nechce o těm Machwerk
des finsteren Mittelalters nic věděti.
Bylo to v roku 1786. Kdyby pan Góthe
udělal tu cestu nyni, a někdo by o
této budově tak soudil jako on sám
těchbáž, by ho iistě měl za největšího
barbára, a to vším právem, neb stavba
a malba iest při té budově výlečná,a
patří k neidůležitěiším na světě.c (Stře
dověké umění v ltalli odhalili Němci
romantikové inazaréni) Schnorr, Cor
nelius, Koch, Fůhrich, Veit, Schadow,
Overbeck atd.) ——V tomtéž dopise
píše Tarouca : „('lugulízu dosti dobře
znám. Mám s tím něco za lnbem, ale
nevím, iestll se to podaří.: —

Neuvěřitelné! »Hlidkac sběluie:
»V Učitelských novinách pražských
píše iakýsi p. Doležal kpísni »Hospo
dine, pomilui ny: a Čelakovského
»Buď vůle tvác, o ieiích »monothei—
stlckém, křesťanském stanoviskuc ve
škole, že takové literární plody \lllail
ien a ien cenu literárně historickou;
iinak jsou pro moderního člověka bez—
cenné, poněvadž světový názor, na
němž isou zbudovány, ie dnešnímu
člověku nepochopitelný, cizí, nepřija
telný. To nutno dnes říci bez obalu,
hlasitě. Škola, která se bude piplat s
přežitky starých kultur, moderníchlidí
nevychová.- — Je to sice hloupé, ale
systém v tom ie — dodává »Hlíbkac

Tiskem—Užíclav: Horáka v Prostějově._——Za redakci odpovíbá vuči-n Vysloužil.
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POZVÁNÍ K PŘEDPLACEN Í.
. ARCHA vychází !. one kažbého mě

síce. Přebplácí se na rok 6 K, na půl
roku 3 K, iebnotlivá čísla 60 hal.

STUDENTI přihromabném oobírání
(aspoň to ex.) přeopláceii na rok 4 K.
Abt—esa: Revue Archa Prostěí v. ——
Platí se složenkami hlove'ho lvola
neb Archy (číslo konta 17.942).

Předplatné a insertné splatno a ža
lovatelno v Prostěiově.

Platíce šekem. račte laskavě ku
Svému ime'nu poznačit, zač platíte:
AIII (Archa ročník lit.)

CM (obraz sv. Cyrila a Methoda.l

O (Osudřy)Euch.( ucharlslie.) Atd.
Připište též číslo, které ie na obalu!

LISTARNA.

Příští dvoičíoío Archy vyide až 1.
říina. - V krátce počne v Arše vy—
cházel povídka „Kanovník“ od před
ního romano lsce katolického. -- Pp.
odběratele, teří dosud nevyrovnali
předplatného. uctivě o to prosíme,
abychom mohli dostát svým povin
nostem. Tlsk'l papír ie zdražen. 
Růže Dominikánská nazvala »Archuc
neikrásnčiilm kalollckýttt časopisem.
— Ziskávelte laskavě Arše novýchodbčntel.

0 Rukopiee Zelenohorskóm píse
nám 6. sr na l9l5 dp Ant. Benda,katech. m lt. škol. raha Vll. 354.
Skalecké ll: »Měi [sem příležitost
přehlíželi skleněné dia osllívy a toto
graíie Libušina soudu. brázky vytčené
p. školním radou V. Horákem tam
skutečne |sou a každý omyl iest ab—
soiutně vyloučenc.

Z Ameriky z Tish Mills, Wisconsin,
obdrželi isme dopis ze dne 14. června
1915: »Posílám tuto J dollary na »Archuc

v redglslrovaném psaní, snad to do de.(Ob rželi isme 15 K a vzdáváme íky
za příkladný účinný záiem. Red.) Můi
dřívéiží list byl opravdu trpký ze zlosti
nad špatným pobporem české katolické
literatury tam v starém domově. My
zde máme hodn! co ti lat s našimi
listy. Kdyb klérus v echách lé e
sobě vážil lstů jako ie" Archa. tao

byly české Květy, iinak by to vfyhítželo.Nebylo by tě nuzoty. Přei Vám mnoho
'zdaru od Pána Boha. Váš

Red. Wait. Cipln;

(]aká pak nuzota? leden zbožný
hobnosláf má v bankách už mllion.

asopísů neobbírá a neplati. R.)
PUBLIKACE.

NAKLADATEL ]. .orro. PRAHA.
Fr. Tichý: Aboli Heyduk a ieho dílo.
K 120. — K íce : lyriky Ad. Heyduka.
40 h. —-V. artinek: Hus a ltusitstv
v české poesii. 60 h. '

Begsomrmsxá TISKÁRNAv
BRN . Myšlenky a radszdělanýmiinochům od P. Adolfa v. osse. Pfel.
D'r. Tomáš Korec K l'50. —-Knihovna
našeho lidu: V potu tváře. Dělnické
obrázky Al. Dostála.

č SKOSLOVANSKÁ AKCIOVÁTi
SK RNA V PRAZE (Spálená 15).
Almanach 1915. Vybrané práce ve
vkusné ůpravě. Zvláště cenny le článek
o vývoii moderní katol. literatury od

B. Staška. Množství starobylých rytin.160 stran v elegantní vazbě R '—'.
Doporučuieme vřele a gratuíulme tí
skárně k řízení řed. Březin . — Prof.
Dr. ]os. Kalousek: 0 po bž pro
hloublli vědomosti o Husoyl a ieho
době. Brožura tato zaslouží hoiného
rozšířeni.

KATOLICKÉ REVUE:
Eva. Red. Lad. Zamykai v OlomOuci.
-—Hlídka. Red. Dr. P. Vychodil v Brně.
— Vlast. Red. Al. Dostál v Praze. —

Ve službách královny. Věstník Mar.
Družin. Red. P. Fr. Žák \; Praze.
(Mívá pěkne iiiustracei.

Z LITERATURY HUSITBKE.
)an Rokyta (Ad. Černý) vybal u Fr.

Hovorky: Zpěvník o lanu Husovi.
lest to . díl člverdílného štvaní roliatol. církvi. Slovo pravda opaku e se

stokrát. ale nerg ii v tengenčním paděíku. Klim. erm'kv áslavivydal
r. 1912: Listy lana ížky : Trocnova
a teho volenský řád. „ Splsek velmi

oučný „- Rovněž do oručení zaslu
ule kritická studie Vl. ybala: Arnošt

Denis a Bílá Hora. Vydal los. Pelcl
v Praze. K 2'—. Protestantsky stran
nícké ie bliko: Sian. Klíma: Husova
knížka pro české dčtl. (10 h.). ——Stei
n m duchem se nese Martlnkův výbor:

us a husitstvi v české poesii.
- DÉLNiCKÉ KNIHKUPECTVÍ.

PRAHA ll.
V. V. Veresaiev:
ponske války. 80

?. Rcm; s. GVMNASIUMv KROM Ri |. Výroční zprávaur. 1914/15.

“Zápisky : ruskoia



BOJ o CHRÁMV VE FRANCII.
DOKONČU1E ]OSEF HANÁK.

oomvult SE SÍLE FORMACE,]íz SE PoooAvMí. co
právě taiemným způsobem vychází z ieiich býtostí, uiasňuie iim
rmlabý abbé v krátké, iímavé promluvě, končící slový:

»Voláme hlasitě, ble Bavarba, ble Duguesclina, ble ]oanný
bí'Arc: cAt žiie Kristuslc Poo kterou krásněiší ochranu lze po
sttaviti mlabého Francouze? U těch vznešených postavách, iež
isou iim oáný za vzor, v bůrazu této promluvy slavnostní taií
see výslebek širších a rozsáhleiších zkušeností, než isou zkuše
NIOSllieónotlivce. ]est to ovoce Dlouhé, společné úvahy. Naučit
poochopiti a opakovati to běti, umístit to bo ieiich srbcí ieště
měžných na vžbý, znamená zabezpečiti naši nesmrtelnost.
Cjírkev bubíc u těch malých komunikantů tento stav vzrušení
tiiskne oo jejich srocí naše francouzské pravoý lépe, než by uči
mila iakákoliv peoagogie. ]ebná se o to, by se buše probubila
uo neibříve; ieoná se o to ii povznésti, ii svtiti, ii připoutat
k světu heroickému. Neimenší isou způsobileiší než starší, při
ieati toto bobrooiní, ač nemaií ieště plného poznání, poněvabž
atfíektý srbce a úbivý obraznosti přebcházeií bokonalému rozviti
imtelligence. Není to rozum, ienž nám skýtá mravní směr, ale
jest to cit.

Starý Kant nebošel ke svému kategorickému imperativu svou
gteniální bialectikou; týž iest ien nábožným naučením, které mu
řííkala ieho matka, kbýž býl bítkem. Naše svěbomí muže nám
ziievuie, přebevším to, co přiialo v útlém mlábí, ve věku, kbý
niaše okolí určuje sklon prvním touhám srbce. Třeba vložiti bo
rrnlaoé paměti vzpomínky, oný vzpomínký bětství, iež isou vžoý
vvelmi milé a na něž se připnou a iimí se zpříiemní tisíce oka
rmžiků našeho tvrbého života. Laskání matký, krásná procházka,
híooiný kouzla rabostného vyprávění působí na všechen život.
P'řebe mnou v tomto ohromném výievu církev přichází říoít a
uipevňovat u těch malých mohutnost uctívání toho, co nesmí
zremříti nikbv.
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Viběl isem, iak smrtnapabá neipomíieiícněiší části buoovy, ale
—-přisáhám — buše ieií trvá. Zbe iest iistě místo, kbe člověk
přiiímá, si tvoří poiem své bytosti, ienž-iei nutí, povznášeti se
nač sama sebe. Zbe běbi generace nauky i vzory velké civilisace,
zoe nalézaií cnosti a pak proievy toho, o co nesmí býti sporu.
Zbe iebnotlivec cítí probouzeti se v sobě hluboké stránky,k nimž
iinak nic nehovoří tak maně. Koyž ieben chvalozpěv se vznáší
u oltáře, bruhý zpěv buoí se v našem sroci.

Výiev, ienž se právě obehrává přeo mými zraky, mně bává
obpověó na otázku, kterou isem si často klabl: >Vznešené
chrámy Francie, co zamýšlíte učiniti ? Ve svém nebezpečí, upro
střeo tolik nízkosti, ignorance, zášti, kbyž nepřítel lámaie naše
úsilí žene útokem na vaše zbi, iaké zbraně uchováváte ?!

Stará kathebrála mně obpovíbá: >Vychovám malé bitkylc
V náslebuiící části své obrany chrámů háií ie iako výtvor iran

couzského genia, jako pobstatnou a nenahrabitelnou ozoobu
francouzského kraie, iehož půvaby oovebe tak jemně kresliti,
iehož kažoý potůček, kažo' pahrbek, kažoé iezírko, kažbý hái,
ba kažoý strom se mu 26 býti oživen božstvem — genius loci
-—ieiž miluie tak horoucně.

Na konec pak volá, že francouzské chrámy, aby byly zachrá—
něny, potřebuií svatých. Mohou se ubržeti potuo, pokuo potrvá
náboženský život. ve chvíli, koy chrámy by byly respektovány
ien pro svou minulost, iako neobyčeiné památky, něco iako
keltské bolmeny a peulvany, krátce iako velké trety na návrších,

byly by ztraceny. Fšsická jistota svatygí spočívá v tom, aby bylymorálně pobny. P oro NE KRASN ]Sl CHvALA CHRÁMU

NENÍ Nl [M_vEDLE SLU EBV, KTEROU MU PROKAZUlEKNÉZ, NAPLNUIE-Ll 1131v ŘÍCÍMI. ]est si teby přáli. aby
ka bý chrám nalezl vzorného kněze.

aou svých obranných článků končí Barres slovy: 'lest tomu
iako za velkých vpábů. ]sou libé, kteří váhou své bylosti si vy
nucuií respekt, přesvěočuií, zastavuií barbary a činí ie svými po
mocníky. V bobě, kby politický buch ie zkažen, iak se zbá,
zničen a kby návrat k barbarství se ohlašuie ztrátou bůvěry ve
vznešené ibey: cnost, ievící se skutky, stává se mocností. ]est to
ona, iež by vebla buchy bo chrámu lépe, než jakákoliv stránka
jakéhokoliv spisovatele. Vibím-Ii Francouze, o nic lepší nebo
horší než byli ieiich otcové, celkem bytosti ze znamenitého lib
ského materiálu, iak hlebaiíce slávu, pustošíce ty krásné bubovy
světla a lásky, iichž nemohou ničím nahrabiti, toužím veškerým
svým srbcem, abych mohl mluviti s kažbým z nich a nepochy
buii, že bych ie konečně přesvěbčil, tak ie vše snabné. Ale kbe
se s nimi seiíti, a iak nabýti iistoty, že maií aspoň kousek bobré
vůle, bez níž ie kažbá řeč marná? Tož přeb chrámy tu a tam
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poloprázbnými, polozřicenými přistihuii se šeptati velkou pravou,
slovo rozhobné: ' ,

»CHRÁMVFRANCIE — POTŘEBUlÍ svmvcm.

Pobali isme hlavní mýšlenký a přeložili neikrásněiši místa
slavné obran Barresovi, isouce přesvěbčeni, že i naši intelli
genti, v prav m slova smyslu, si řáoký tvto přečtou se zájmem.
U nás učinila o spisu Barresově zmínku »Hlíokac, pobotknuvši,
že Barrés iest ieště přiliš baleko ve své obraně katolických
chrámů ob stanoviska katolického, ano i křesťanského. Třeba
však míti na zřeteli, že Barres háií chrámy jako umělec a ne
iako theolog a že se mu iebnalo o to, své posluchačstvo i své
čtenářstvo, většinou skeptické, po přípabě nevěrecké, bůvobý
jemu blízkými strhnouti pro svou akci, což se mu i pobařilo.
Obranu Barrěsovu třeba posuzovat se stránky umělecké a ne
theologické, a zoe hleoat ieií význam a cenu.

.

P. R. Dnes, kbv bómý v Remeši, v Arrasu a i. leží v troskách
poblehše litici válečné, bezběký cítime Nemesis, a postava
Harrésova vzrůstá ou výše proroka lenž kázal marné.
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z KNIHV: VE MLÝNĚ SVĚTA
OD K. D. LUTINOVA.

1. POSLEDNÍ NOC HUSOVA.

»]ežíši Kriste, bobrý kněže
a Spasiteli všemohoucí,
smilui se nabe mnou, ienž tonu!
Tý, ienž isi Petru pooal ruku
a vytáhl iei z mořských voo!
Tma přebe mnou, tma za mnou ——kam se
mám rozhoonout a říčit kroký ?
]sem pob Golgotou... Uiklet, Viklei!
iak mnohému tý hlavu zvikleš!
A nemáš pravbý, zřím to iasně ——
blubičko hrozná mého žití!
Však kterak mohu obvolat?
Zůstanu při svém ——zhýnu ohněm —
a obvolám-li, zhvnu hanbou.
Ti všichni, kterým v Betlémě
isem hlásal Říma nenávist,
ti proklnou mě s pustým šklebem
a iako sketu zavrhnou mě.
Na pražském rýnku vstavi pranýř
a hastrošem tam postaví mě
a upálí mě moii žáci.
A v Polsku, v Litvě, v Lonóýně
potřesou hlavou nabe mnou.
Nesmím se vrátit Do své Prahý,
nesmím se vrátit v universí,
nesmím se vrátit bo Betléma,
nesmím se vrátil v české kraie
iak Kain bých musil těkat světem,
znamení hanby na svém čele _,
neb tiše zmírat někbe v báli
v klášterní kobce osamělé.
Rač volím smrt, než také žití!
Co rýba bez vobý? Co Mistr
bez učebníků slouchaiících,
bez stubentů a měštěnínů
a žen, iež věrně slebuií ho ?!
Co orel v poutech? Slýšet musím
svůj hlas, iak aulou, chrámem zvoní,



zřit musím zraky zapálené
a hlasy bavů: Poióme za ním
a poióme umřít se svým Mistrem!
]inaký život nemá ceny.
'Co pak ie zvon, ienž spabl s věže?
]ežiši! Bože! Ty to vioíš,
že nemohu nést život taký!
Hle, po Ry'ně se rybář plaví:
Zprvu jen z těžka k'ocábku svou
vobrážel ob břehu mblym veslem,
však nyní sama plyne proubem,
vesele unáší ii řeka
“tam k vobopábu — běoa! Obrat !
]á obrátil bych, Bože bobry,
leč nemohu. Už pozbě, pozbě . . .
Už příliš vzrostlo vlnobití,
iež sám isem vzbubil -— Pozbě, pozbě!
]á útěkem moh' isem se spasit,
však ti, kbož háiit přišli mě,
mě zaorželi v pasti vlastni . . .
Kbyž zhynout musim, Kriste bobry,
měi smilování s moli buší!
Ty víš, že chtěl isem ienom bobro
a že isem ienom proto zbloubil,
že chtěl isem Chof tvou vysvobobit
z obieti lotrů, z bahna světa.
Já vím! Ty, nechápany světem,
mně také bubeš soubcem vlíb ym.
Nuž, staň se vůle tvál Chraň echy
a v svatosti lib zachovávei,
by pravbu miloval tvou věčnou
a nebal tlačit tvoiich sluhů
a kažbému přál světla tvého.
Smrt stojí v levo —a smrt v pravo.
Nic volit nemohu, než smrt.
Tož volím tu, k níž cesta bližší.
() Matko křestan, při mně stůik

Kostnické věže, cimbuří
se zaroívaií v červáncich.
Mistrova hlava klesla. Spí.
Boi boboiován. Dokonáno.?



2. v ČERVENCI 1915.

Lehounce vítr pokvvuie
mým oknem z kofán otevřeným,
iímž usmívá se mobré nebe
s vrcholky mraků bělostných.

A okno skřípá, kvílí, zpívá,
iako kbýž iel isem po Abrii
a lehký větřík plachtý vinil
a parník písní třepotal.

V hluboce mobrých vlnách moře
mebusv pluly, velké hřibý,
v hluboce mobrých vlnách vzbuchu
kol rackové se chechtali.

A bo rozkoše všechno ielo:
k ostrovům plným vinohrabů,
ku lázním plným vil a smíchu,
ku krásným hrabům -— Miramar .

Mý potkávali plesné Iobi,
s nichž hubba, iásot, šátků chvění,
a v naší lobi při kvtáře
pěl píseň láský troubabour.

A bnes ? ó moře, iak isi smutné!
]en obrněnce, vrahy hostíš,
máš v hloubi míný misto mebus,
a místo racků letabla.

]si říší smrti. Žábný výlet 
i obchoo zemřel na tvých vlnách.

moře krásné, v slunci záříš ——
však zakletým isi královstvím .



CAB. RONA) :

TEN TO STVOŘIL!
(Pokračování)

IV

]AK MARTIN PŘED PÉTl DNV VVCHÁZEL S MALOU DU
šičkou z oomu, tak po svém hubebním večírku kurážně se vracel.
Tak krásně iei ti páni přiiali, tak rábi iei viběli a slyšeli, tak
štěbře ilolem a nápoiem obbarovali, tolik peněz mu utržiti Dali,
že Martinovi to připabalo iako pohábkou. Nab to slibovali, ien
s ním bobré obchob uzavírati, ien iemu bát bohatě tržiti. To se
nyní vrhne s bvoin sobnou chutí na šlapáky. A Martinovi vy
vstával při zpáteční cestě v buchu ieho bvorek, iak isi iei z vy—
bělků stvoří, kamennou zíbkou obžene, a na tom bvorku bu'be
tak čistě, útulně, slunečno. Marina pobsype na kuřata a ta bro

botina bube se proháněti go bvorku a poroste. Kohoutka pakMartin vymění si se seblá em za iiného a ten kohout bube si
po bvorku hrbě vyšlapovati, časně z rána kokrhati a připomínati,
iak si to Martin vše krásně stvořil, a slepice mu bubou kokok—
bákati: ty isi pán -< ty isi pán. A iakmile bube s bvorkem hotov,

stvořl krmník, a tak gěkně všecko půibe iebno za Druhým.V takové myšlenky za rán, kutal se Martin zablácenou silnicí
k bomovu.

Doma Marina vyhllbala Martina s toužebností. Pět bní bez něho
zbálo se il měsíce belší. [ Martinek nepřestával se vyptávati, kbe
isou táta a otázku stokráte zobpovězenou stokráte o akoval, až
se Marina na to bomrzela. Kbyž konečně táta se mi nul kolem
okna, Martinek na plné hrblo vzkřikl: »tátac ——a chtěle rychle
s lávky, narazil se, bal se bo pláče, a Marinka, slyšlc Martinka
plakati, též spustila na celé kolo, a Marina, koneišíc oba, nemohla
ani Martina tuze přivltati. Ale Martinkův pláč proměnil se v úsměv,
kbyž táta vytáhl kornout bombonů a pobával iei křiklounu.
Marinka vibouc, že Martinek iiž nepláče, též se utišila, a tu Martin
teprve mohl usebnouti a vyprávěti Marině, kuby chobil a iak se
mu bařilo. Marina se záimem poslouchala, ale kbyž Martin začal
o své hře a zpěvu v hospobě, zamračíla se a bala průchob své
nevoli: »kbybys ty nebláznil- ——-—a iiž vyklao bále poslouchati
nechtěla. Ale konečně smířila se s Martinovym koncertem, kbyž
uvioěla přeb sebou hromabu korun a slyšela, že ie sv 'm večírkem
vyzískal. ——»Tak vibíš, že isem to Dobře stvořil: — v tězil Martin
nač hněvem Marininym.

Po čtrnácti bnech Martin opět se vybal se šlapáky na cesty.
Tentokráte prvním cílem bylo okresní město. Tři bny přeb vyiitím
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bal hostinskému věběti o svém příchobu. Pan hostinský Martina
vlíbně přiial, uvebl iei k pobomkovi, iemuž poručil, aby břímě
s beber Martinových sňal a v komoře uložil, a pak si veól Martina
bo prvního poschobí, kbež mu vykázal čistou, přiiemně vytopenou
světničku. Tam Martin si měl pohoblí učiniti, obpočinout, upraviti
se a pak bo hostinských místností zavítati. Martin byl vlíbností
a laskavostí pana hostinského skoro k slzám boiat. — )]aké
zázraky bělaií mé housličkyc — myslil Martin. »Mé? — Nec —
obporoval si — »mé to neisou. Kbybych tiskl své housličky
k prsům, teprve bych zázraky bělal.< Martin cítil, že ieho housličky
isou iako kus ieho srbce, na cizí taky sice pěkně zahraie, ale
přece na své by hrál s větší láskou — škooa, že si iich nevzal
s sebou.

Martinův večer vskutku slákal mnoho pánů a (tam i jejich
bcerušek bo hostince. Přišli i ti, kbož Martina ieště neviběli a
neslyšeli, isouce zvěbavi, zba ie takým mistrem &umělcem, iakým
iei pověst líčila. A Martin nezklamal. Kbyž viběl, že ie všemi
známými přátelsky vítán, kbyž pozoroval, že i Dámy a ieiich
bcerušky nic proti němu, člověku prostému, nenamítaií, chutě
sáhl v struny. Na všeobecnou žábost opakoval neiprve písně
z přebešlého večera a hostinec se rozhlaholil. Nebylo škarohlíóa,
iemuž by bo sroce neukáplo několik kapek veselí, kbyž viběl
Martina nohou si přicupkávati, iako by iei písně oo skoku nutily,
hlavou si pohazovati, až mu kubrnaté vlasy po tváři se rozletěly,
kbyž iei vioěl hráti nejen rukou, nýbrž celým tělem, iakoby proub
písně bystřinou ieho žilami se lil, kbyž pozoroval mobré oči
Martinovy, iež pomněnkovým iasem světélkovaly, a tvář ieho. vy
zařuiící veselost a bobrotu. A bylo toho večera veselo, ieště
veseleii než přebešlého. Martin tak všechny hrou a zpěvem zauial,
že se cítili nabšeni pro cosi krásněišího, čistšího a upřímněišího.
Po večírku nestyběli se „_ čímž zase Martina za srbce chytli —
obnášeti si ieho šlapáky po bvou, po třech kusích.

Tak Martin si shromážbil za tu zimu slušný kapitál, s nímž se
pustil z jara bo stavby bvorku.

Spolu s Marinou kopali záklaby, kámen snášeli, maltu mísili.
Martin kámen iako bovebný kamennik oklepával, rovnal, kus ke
kusu přibával. Zíbka kolem bvoru rostla, problužovala se bo óélky,
nejprve s ieóné strany pobélné, pak i s bruhé, až zabni příčni
stěna, v níž Martin stvořil vchob, uzavřela bvůr. A byl to bvorek,
že Martin nemohl se na něj bosti nabívati. K pobzimku zíbku
kol kolem omazal a Marina ii čistě olíčila a tu Martin brzy
s přebku, brzy ze zabku a zase s boku bomek obkukoval a sto
kráte si v buchu opakoval: »Tak isem to stvořil, že se tomu musí
říc >onic.

Za léta ieště Martin koupil bvě kozy, aby chlévek nestál na
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prázbno a nebyl k výsměchu. Marině pak nastala povinnost, kozy
zaopatřiti potravou na zimu, aby v ničem neucítily neimenšiho
nebostatku.

]en iebna věc ieště ležela Martinovi v hlavě, a to byl ten krmník.
Neiraběii by iei stvořil hneb, ale všecko ořevo vložil oo stavby,
a nyní v horách něco obhlížeti nemůže. Seblák na Martina bo
ráži, aby šel k němu pracovat, hrozí, že mu pro ořevo nepoiebe
a vyklábá, že buoe-lí krmnik, musí býti i vepř, a bube-li vepř,
musí býti pro něi pole na zemáky. Ale nepůióe-li Martin k seblá
kovi, že on mu pole neobbělá, a naopak, půibe-li, že mu v zimě
k všemu bopomůže, vepříka lacino prooá, ano i zemáků přibá.

A tak Martin musil to s krmníkem obložiti až na zimu. Ale
mrzelo iei, že ie na seoláku závislým, a iiž kul plány, iak by se
z moci ieho vymanil. Ano, tak to stvoří: koupí si kravičku, sieoná
snabno pluh, vžoyf kolářskou práci sám na něm provebe, bo
oračky pak spřihne s kravou některého souseba a nebuoe se
sebláka ooprošovati a nikým si nebá hroziti.

Martin zauiat těmito plány, pracoval u seoláka až bo zimy.
]akmile prvního sněhu napaóalo, šel Martin bo hor a koupil

klab, iakě se mu pro krmník zamlouvaly. [ na pluh břevo vyhlíbl.
Pak v městě obstaral potřebné besky. Tašky zbyly oo přebešlého
krytí. Seblák všecko ochotně svezl, a Martin bal se bo práce.

Nejprve ztesal čtyry rožni sloupy, iež měly neien nésti vrch
krmniku, nýbrž i čtyry boční strany bylo iim svírati. Pak rozřezal
česky, vše pečlivě rozměřiv a vypočítav.

»Kbybych nechtěl stvořit něco bokonalěhOc -—řekl Marině ——
»mohl bych hneo krmnlk stlouci bohromaby. Ale že Martin Vavřík
leoacos na oči nevystaví, proto teprve nyní zaberu se v práci.:

Martin na vrchu kažbého sloupu stvořil bvoií římsu a mezi ně
vyřezal řabu brobných čtverců. Pak na průčelních stranách bvou
sloupů vymaloval na spoou srbce a z něho vebl rozmarýn plný
květů a barev.

Ale nezavoěčil se svou malbou Marině. Ta se bala bo smíchu,
a kbyž smíchem tvorbu Martinovu nezastavila, přešla v nabávky:
»Ty blázne, kbo něco pobobného na krmníku viběl? Vžbyt se
ti celá běbina vysměie.:

Martin bohotoviv ozoobu sloupů, hobloval česky a pak ie na
tíral na zeleno. -—Na konec stvořil štít střechy, ieiž vyřezal a
nabarvil ble štítu bomku.

Kbyž Martin všecky součástky krmníku složil na bvorku v ieben
celek, ukázalo se takové bílo, že se vyiábřil: »Takový krmníček
mohli by mít páni za villu.c

Ale Marina srážela pošetilou pýchu: »Přeb villu ooiista ne.:
»A iá si iei bám přeo oůmc — rozhoooval Martin ——»at kbekoo

vibi. iaký isem stvořil krmnik.:
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Ač Marina bránila, Martin trval na svém: »Kbyž iini nestybí
se tam za svoie sbořiska, moie villa iistě na hanbu nebube..

A iiž se hnal s rýčem přeb chalupu, aby kopal čtyry iámy, bo
nichž by zasabil sloupy. S takovým spěchem vyhazoval zmrzlou
zemi, že pot se mu potůčkem lil s hlavy. V krátké chvili čtyry
iámy vykopány a iiž Martin přenášel sloupy a na ulici ie za
kopával, měřil iako inženýr a bo blab sloupů zapouštěl česky.
Pak krovy klabl, latě přibíiel, tašky věšei, a než slunce sklonilo
se k zápabu, stálo tu bílo Martinova v celé kráse. A mistr tak
byl schvácen rabostí nab svym tvůrčím bílem, že, ač se Marina
bránila, on ii chytil a tančil s ní po světnici.

Ale Martin svým bílem v očích osabníků si neposloužil. Vše
obecně se sice uznávalo, že takového krmníku nebylo a nebube,
Ie v ieho vystavování na obiv všem ievilo se Martinovo zhrbnutí.
e Martin koupil bo chlévka pár koz, nikbo se neobvážil tvrbiti,

že by v tom krmníku níkby ničeho neměl, ale nespokoienost
projevovala se v slovech: v]en af ho Pán Bůh tím krmníkem
nepotrestá.:

Martin však řečí neobal a sotva že byl s krmníkem hotov, stvořil
Dřevěnou práci na pluhu a obevzbal iiž kováři k boplnění.

Sněhy mizely, kbyž Martin se pustil zase bo šlapáků. Marina
mu pilně pomáhala, nebot měla siíbeno, že z výtěžku za šlapáky
koupí ii Martin bo krmníku prasátko. Ale že bo iarních prací
nebylo baleko, nehoblal Martin mařiíi čas pochůzkami pro kažbou
nůši bomů, nýbrž nabělav šlápáků velké zásoby, bal si ie seblákem
bovésti na neibližší nábraží, oókubž za ním ble potřeby měly byti
zasílány bo světa.

»Až všecko vyprobám, vrátím se se skřivánkem bomů- —
oznamoval Marině, kteráž iei s žehnánim propouštěla z bomu. Ale
nebyla by Martinovi tolik žehnala, kbyby byla spozorovala, že
s Martinem zmizely i ieho —' housle.

eho Marina v náslebuiících bnech se hrozila, v to Martin
sklábal více naběiínež ve šlapáky. Po hostincích zahraie, zazpívá
přeb veselou společností —-—bez toho se celý rok po ní stýskalo
——něčeho v ieiím střebu užiie, poií si a popiie, šlapáky snabno
a bobře vyprobá -— vžbyt iistě během roku lonské vyrobky
zničeny ——a pak vrátí se k Marině, Martinkovi a Marince, při
nese hromabu peněz, že bubou všichni oči otevirati. Marinka bo
stříbra chutě brápne hrstičkou, okouzlena ieho leskem. A pak
Martin koupí vepříka, naime Dvě, tři měřičky pole a až píce
shromážbí, koupí si i kravičku. Tak ano, tak to Martin stvoři.

]ak si to Martin přebstavoval, tak mu to šlo bo noty. V ho—
stincich hrál, zpíval, kabeřavou hlavou pohazoval, nohama si
přicupkával, zbravým tělem ble bucha písně pohazoval. Hospoby
s Martinem zpívaly, iásaly, i tančily, bylo veselo až bo pozbních
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nocí. Martin cítil se v tom veselí šťastným a blaženým, ba usoubil,
že tě rabosti po celoročním bření potřebuie iako ryba voby.

Plynul oen za bnem a Martin se oomů nevracel. Marina čekala
a toužila, Martinek se neustále boptával, kby přiioe táta, i Marinka
po něm ručky vzpínala, ale táta nepřicházel. Skřivánci iiž se
vraceli : balekých kraiů, iiž s vrchu oo bra'zo prouby zpěvů lili,
ale po Martinovi ieště nebylo stopy. Až koyž hrouoy na poli
větry osýchaly, vrátil se Martin, nesa na záoech pytlík, v němž
schovával své housle. ]ak Marina na Martina pohlěola, boolo ií
u sroce. Spatřila na ieho tváři stopy stísněnosti, bázně. Martin
bál se ií pohlébnouti otevřeně oo očí iako by neměl Dobrého
svěóomi. Nevítal se ani s bětmi plesně, nýbrž mlčky a ostýchavě
hlaoil ie rukou po hlavičkách. _

»Tak se pochlub — ukaž, kolik máš peněz: — začala nevllbně
Marina.

:Měl isem, Marinko, ——ale už nemáme — řiznával se Martin
a sotva že slova ze zabrhnutého hrbla protl čel.

»Nemášh — křičela Marina. — »Utratils? Propils'h
»Neutratil ——nepropil -— kbosi mně ie ——ukrabl.:
»Ukrabl, kbyž isi byl opilý: — a Marina iako rozkácená lvice

skočila k houslím, popabla ie a mrštila iimi o lenoch žible, že
se na kousky rozletěly, ien krk zůstal v rukou Marinlných. Děti
baly se bo pláče a Martin bolestně zaštkal: »Tak isi mně při
vítala ?. - popabl čepku a obkvapil. Po ieho obchobu Marina
střepy houslí sesbírala, bo kamen vhobila, pak obešla na bvorek,
aby ií bětl neviběly, a lakala. Pozběii rozvaha v ní zvítězila
i Ittovala svého unáhlen ho skutku. Ale kbyž Martin za noci se
vrátil opllý, opět se smířila s rozbitlm houslí. Housle, nešťastně
housle ievily se il příčinou nyněišího neštěstí, ba viběla i v bu
boucnu proub zla z nich se "ti.

Neštěstí Martinovo nezůstalo utaieno. Pověst z blízkého města
vše bo vesnlce přinesla, zmizelé housle bořekly konec a krmník,
ienž prázbným zůstával, hlásal náslebky. ]iž sama zlá nehoba

artina sužovala, ale více iei trápilo, že nlkbo ho nepolitoval.
že škobolibost : oči i úst svých bližnlch vyčetl a vyslechl, nei
vlce však iel mrzelo, že ieho prázoný krmnlk stal se terčem neien

gosměchu llbl, nýbrž i ran kluků, kteří bo něi kamením bušili alétem iel pohazovall. P. 0.
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SVĚTELNÝDÚKAZo PRAvosn
RUKOPISU ZELENOHORSKEHO.

l. PŘEDMLUVA REDAKCE.

Roku 1817 byl obieven RZ. Ob té bobv šel ohněm zkouma
iících učených zraků, až propabl obsouzení jako pabělek. Škola
Dr. Masaryka zlomila nab nim hůl bocela. [ ti, kteří uznávali RK..
ob RZ. obvraceli se obmítavě.

Ale: Co sto roků blubných hoblalo, zvrtne boba. ,
V. Horák (Vršovice, Ruská 42), ienž provebl UMĚLECKV Důkaz

pravosti RK. uveřeiněním štěpného rýmu ,a tím obohatil hlavně
českou oetiku, tentýž provábi SVETELNV bůkaz o pravosti RZ

\) AR E r. ll., č. 5. otiskl bne 1. května 1914 článek: »Slunce
obhalilo pravóu, čili Fotografie Rukopisu Zelenohorskéhm,
v němž sběluie, že koncem r. 1913 bal RZ. bůklabně oiotografovat
p. inž. Bohumilem Střemchou ze Smíchova. Běželo mu hlavně
0 přečtení neiasného místa (na str. 4., řáoek 14.,v levo ob razítka
museiního), které se ob obpůrců RZ. vvkláoalo jako kryptogram
»Hanka fecitt. Při zkoumání bližším nalezl tu soubní šraňkv,
stolec Libušín, věšteckého koně a řabu osob, o nichž báseň
mluvi. Neiasné značkv čte: »A s ňú bvstat.

Zaiímavé toto místo reprobukuieme zbe ve zvětšeném tormátě:



Dalším pátráním zjistil, že některé písmeny jsou obchylné„
jakmile se mluví o nějakém reku. ! našel v písmenách hlavičky'
reků, po okrajích obrazy zvířat a přípisky.

Po vybání článku jebnalo se o vybání snímku, otisku grafického,
který by znázornil širšímu publiku, co fotografie objevila.. Bylo
třeba zjebnat kresliče, jenž by celý RZ zřetelně překreslil, rekon
struoval pro autotypickou reprobukci. Práci tuto provebl kreslíř
map p. Fr. Kasalický (Král. Vinohraby, Táborská).

Běží tu o pouhé fantasie či o skutečnost?
Na fotografii viběl jsem sám některé figurky, některé P. S..

Bouška, některé školní raba F. Nábělek. Kresliř Kasalický jako
obborník viběl prý ještě více jebnotlivostí, ale šk. raba V. Horák
bovolil mu nakreslit jen věci červené (až na malé výjimky).

Dal jsem zhotovit 5 štočků, které v tomto čísle Archy otiskuji,
a příležitostně 17.července 1915 v Praze navštívil jsem s vikaristou
B. Staškem v Museu řebitele Dr. C. Zíbrta a požábal jsem
o přebložení RZ, zba na něm samém něco z kreseb spatřím.

Neviběli jsme však ani lupou ničeho, nanejvýše bvě uši Libušina
koně. Tím však není věc obbyta:

Běží o to, zba bývalé červené kresby, nyní setřené, neobjeví
se jasnými kresbami, bube-li RZ FOTOGRAFOVÁN PALIMPSE—
STOVOU METHODOU BEURONSKOU.

A jen toho chceme bosálmout těmito články a kresbami, které
nepřebstavují věrnou fotografii RZ, nýbrž REKONSTRUKCl jeho,
jak asi půvobně vypabal a jak jej vibi p. školní raba V. Horák
a jeho kreslíř.

Dokub nebube zhotovena fotografie beuronská, nemůže nikbo
věřit, že přípabné miniatury byly pouhou fantasií a optickým
klamem. A kbyby se po fotografii osvěbčili být fantasií, nebu
bem nic litovat uveřejnění, nebotbube nás blažit věbomí, že jsme
otiskli fantasií geniální, že jsme pobporovali volnost babání
a přispěli k vítězství věbecké pravby.

Nechat mluví tu bále znění a snímky RZ a p. školní raba
V. Horák:

*

]. MÍSTO PŘEDMLUVV.

»Moberní čtenář jest -—-biky realistickým proubům ve filozofii,

litšratuře i životě ——mimovolným skeptikem vůči všemu, coK ížt CESTU ]EHO,at to ibea, člověk nebo kniha.—Vžby chce
míti jistotu, že ho autor nenapaluje výmysly a fantaziemi svými.
-—Chce pravbu vnější i vnitřní< — napsal »— byc. Zkrátka a

bobíe, 'BVG chce, aby libé přestali konečně mysliti papírovýmmoz em. —
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l iá isem obe bávna skeptikem vůči věbeckým autoritám. Proto,
chtě prozkoumati Libušín Soub, bal isem iei se svolením výboru
muzeiniho panem Střemchou ze Smíchova několikrát ofotografo
vati, mezi iiným str. 4. i červeným filtrem. Přepsal isem celý RZ
několikrát, abych ziistil tvar písma; pracoval v Muzeu několikrát
a porovnával originál s fotografií, zaznamenával červená místa a
pob. — Přitom musim ochotě ůřebnictva muzeiního neivřeleiší biky
vyslovíti. Vžbyt byli nuceni po celé — pro mne sice zaiimavé
— pro ně ale zaiistě nubné hobiny — nab starou památkou
bbíti. Této péče o staré památky musí bbáno býti vůči kažbému.
-—]sout pobivní patronové i mezi učenci. 

Mé fotografie našly rozšíření a povšimnutí. — Prof. Frieorich
též se začal poorobněii zabývati touto starou památkou. Poznal,
kbe byla mýlka, i přiznal a nezapřel _ přiznal řka:TAM NENÍ
ŽÁDNÉ v. HANKA FECIT. Tim obstranil hlavni kámen úrazu.
— Proto si ho vážím a iei ctím — ač isme iinak protichůbného
náhlebu.

Aby znalost této vzácné památky našich praotců vnikla v lib,
nešetřil isem náklabu a bal isem RZ přepsati tak, iak asi pů
vobně vypabal -——bez nánosu časů a bitek červů. ——Práce má
bube pobíbkou, že se o RZ více starati buoeme, že iei ob umělců
v Beuroně ve všech směrech ofotografovati báme. _ Fotogra
íovánlm přece památka netrpí.

Kbo má ostrý zrak bull normální nebo krátký, ten větši ob
rázky naibe i na originálu všechny. Zvlášť upozorňuii na obraz:
Libušín Soub, na OTA hneb na prvním řábku, na skřítka, Ve
lesa i s nápisem bozi v(ěčnl), Svatovíta mobří zakrytého, na
Zmiii í býčka, Klena, Popelova, slunce nab lvem bržiclm iehně
a i. ——Nechci, aby mozek papírově pracoval __ kbo může, at
ibe 00 Muzea a se přesvěbčl na vlastní oči, že práce má ie svě
bomitá. Fotografických snímků neuveřeiňuii : iebnak nemám k tomu
posub povolení muzeini správy, iebnak bube lépe, kbyž umělci
Beuronští na neutrální půoě iotografování provebou a tak mě
zkoumání potvrbi a -—-iak Doufám boplni.

2. PÍSMO.

Písmo má karakter písem z 9. století. (Viz Brockhaus,Schriít.l
-—Obchýlk isou vžby pobmíněny kresbou. Aby ku př. písař

naznačil pt ka přibal písmeně I neb problouženému í iebnoouše
křibelka. ——Zmíií hlava tvoří a » a aby & bylo přece poznati,

lpřibal iakásí ouška. ]est teby písmo RZ z části písmem obrázovym.
RZ ie psán inkoustem půvobně tmavočerným. Poněvabž in

koustu bylo přimíseno trochu měbi, vyloučila se měli — což se
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stává teprve po sta a sta letech — na povrch iako měběnka
i bobala písmu kovový nazelenalý lesk (Grůnspan) — Naklonlme-li

rukopis náš, vibíme,Šak se písmo krásně leskne nazelenalýmKOVOVVM leskem. ím starší rukopis, tím pěkněiší tato patina
věků. ]est teby RZ přes tisíc let stár — ble tvaru písma iebenáct

set lečt.K pohanské bobě poukazuií i výkresy na okraiích.V echách ie tuším ien ieště ieben starobylý rukopis, iehož
pismo má pobobnou patinu ——ale i jinak na světě není tak
starých rukopisů noho.

Všechny PSAN písmeny maií iebnosteiný kovový lesk. Oie
binělé tmavé písmeny bez lesku byly půvobně červené -—bá—
vaií výkresy — byly malovány.

3. o KRESBÁCH.

Kresby isou provebeny barvivem červeným (miniem), kteréžto
isouc povahy prchavé, temní během času více méně ble toho, iak
bylo vystaveno více neb méně působeni světla, vzbuchu, vlhka
-—a ble toho, bylo—linanešeno barvivo v silněiších neb slabších
vrstvách. Tak isem u spisovatele Boušky viběl neieben staro
iapanský obraz. na němž červeň půvobně tatáž nabyla iiž
pět. šest obstínů, ob červeně bo hněbava, žlutava, šebava,opře
chobech ani nemluvě. Poněvabž Rukopis Zelenohorský ie iebe
náct set let starý, musí obstínů červeně býti ieště více. A ieiich
skutečně velmi mnoho. Někbe ie červeň iestě bosti zachovalá;
avšak uhasíme—Ii tuto červeň, vibíme, že pob ní ie červeň starší,
tmavší. Ku př. ob inicialkou [) ie totéž [) ovšem ztemnělé.
Zbe bylo teby %, stavši se neiasným, znovu přetaženo červení.
Uhasíme--Ii velké červené ] v ]arožír, vibime pob ním opět
červené ], ale tak stilizováno, že tvoří nákres (hlavu ]arožíra).
V půvobním textu nebylo u písmen ieště červených stínůaiiných
značek v pobobě F (tuto značku nazývám zkrátka klíč), a i. *
isou teby ieště bosti živé. - Hůře ie s červenými obrázky; bo—
hužel, a nebo snab bohubík —-nenalezl se pozběii nikbo, kbo
by ie byl přebarvil. ]sou na originálu sice ještě znatelny jako
červenavé, červeno-žlutavé — ba až špinavě červeno-šebavé
skvrnky --—teprv moberní fotografie, vyvolavši iasněii obrysy,
ukázala, že isou to nákresy. ——Proto vše, co bylo bosub psáno
o Libušíně Soubu ——at pro, at proti ——můžeme směle vymazati
rukávem zapomenutí.

Veble ČEĚVEN CH byly též nákresy BÍLÉ (Libuše a ieií kůňprorocký), LUT (zlaté penízky) a snab i zelené (kbe se
mluví o bubravinách, o horách zelených) -— a tmavé (tuča) —
to vše ziistí umělci v Beuroně. — Svatovít měl hlavu bělavou
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(stříbrnou ?), ale vousy červeno-žluté (zlaté?) — Na originále
hlavy té neviběti, poněvabž ii některý nábožny novokřestan
zastřel mobrou barvou — ale na fotografii ie.

4. KRESBY v TEXTĚ A MEZl ŘÁDKV.

Písař psal tam, kbe se 0 skupinách libí mluví (sněm, pluky
echovy) tak, že kažbá vhobná písmena se stávala hlavou. -—

Tyto jsem nebal zvlášť kreslit, ale tam, kbe písmě, isouc barvy
tmavé BEZ KOUOUEHO LESKU, neb červenavé neb červené
a obchylného tvaru -—tam jsem babal ozbroien lupou — a vy
vážil obrázky. — Neb zbe bylo užito UMVSLNĚ obchylného
tvaru i obchylné barvy — to nemůže popřiti nikbo. — Takové
obrázky jsou ob písaře samého, znalého písma latinského teh
beiší boby (beváté století). --—Hlavu svou zvěčnilv C na sloupci
čtvrtém.

On teby skutečně psal (pisati půvobně malovati) —a psal
tak, že i čtení neznaly (těch bylo tehby moc),„iakmile ieonou
slyšel text, iei ble obrázků opakovati mohl. — Ze Vlasta psala
bívkám listy, pravil Dalimil. Ze nevypráví něiakou smyšlenku,
ukazuje právě náš Rukopis Zelenohorsky.

Písař znal i runy, jichž na některých místech použil, aby bo
cílil obrázek. Poněvabž runy německé a slovanské jsou si velmi
pobobny, nebylo mi možno rozhobnouti, byl-li pisatel půvobu
toho neb onoho. Ale poněvabž Frankové, Švábové, Bavoráci
v té bobě run už neznali, byl to muž se Severu (Sas, Dán) neb
severovýchobní Slovan. Latinské pismo by ukazovalo na Sasko.
(Mezi Sasy síblelo hoiné Slovanů.)

Obrázky mezi řáoky, souvisí-li něiak s písmem, tak že písmo
uhnulo v tu neb onu stranu, isou ob písaře. On totiž nakresliv
obrázek, ktery zabíhal až k řáoku nižšímu, byl nucen písmo pob
obrázkem zmenšiti i snížili, iak pobrobnosti ukáží. ]iné obrázky,
které sice též illustruií tekst, byly vmalovány pozběii: jsou
brobněiší. ]ak vibno, iest tu na tisíc pobrobností a obchylek —
utvořených iebnak písařem -—iebnak, co se obstínů barev tyče

zubem iebenácti století.
Pracoval isem snažně po ové leta, a rozluštil, zvláště co se

okraiů tyče, sotva třetinu. Rukopis náš Zelenohorsky — i mailc
toto obkrytí a všecky pomůcky moberní věby po ruce, nemohla
by ani celá Akabemie, i kbyby pracovala pabesát a více let, ná
pobobiti tak, aby kopie vypabala tak iak originál v r. 1818. vy
pabal neb bnes vypabá — i kbyby iei měla stále po ruce. ——
Zbravou mlabou vrbu neučiníš nikby spuchřelou — to může ien
čas se svými pomocníky: červíky, povětřím a i. Že roku 1818
o fotografii nebylo ieště ani tušení, je známo.

270



Nyní proberu kresby v tekstě i mezi řábky zároveň, aby věc
byla přehleoněiší. Opakuii, že obrázky jsou téměř vesměs čer—
vené. Kbe je jinak, přioávám t (tmavý), neb b (bílý), ž (žlutý).
Barva bílá a žlutá už ie sotva k rozeznání.

SLOUPEC 1.

R á b e k 1. Hneo první písmě ie runa pro v, tvoříc vrch čapky,
za niž je zatknuto péro (s) a pak oochyjné a starého tvaru. —
Poo čapkou rázná hlava (však ot). — R.2. Mezi mužé -—pašú
málo znatelná hlava bojovníka; (srv. staroněm. pagat, pagant —
a naše píchati -—páchati! jako míchati -—máchati). —-Řáoek
3. i u —--Mre li glava: proč velké M? —-]e to t- umrlčí hlava;
av ie vyzvebnuto; poo tím obrázek sličné ženy a rázného muže
(Novy ot se svou ženou; srv.: At+ila — Atila = otčík). ——Ř.
4. 7- osnováno iako hlava toho nového Ota ——obrázek ibe až
k ř. 5. -f_—Ř. 5.: vlaóyku ot roba vyberúce ai ie obloukovitě
sníženo 1 zmenšeno a nao tím bvě hlavy (vlabyka se ženou). —

Ř. , + t. h..
Ř. IO. Iniciálka A. Ve vrchním okénku bvě hl., v bolnim hl.

Iva i lvice (na kopii méně zbařile provebená). Poslební ř.

zlato): nao trochu stlačeným a ž. penizek; v t. (3 tři tečky (penízek .

SLOUPEC ll.

Řá bek 3. roona bratri; nao br bvě hlavy, za a a nab t
opět bvě hlavy, a konečně tri bvě t- hl. (obchylné r. Chruboš a

Staglav se ještě miluií). Ř. 4. gilšíl; vabita se: a má

pobobu t. hl., a bruhá t. hl. ie utvořena v %. (Bratři iiž se hněvaií). - R. 5.: Velké L (hl. Chruboše). . 6. nao crtue červ.
tečky. —--Vyvyšené v na konci, poněvabž písař chtěl začíti lni
ciálkou c. ——Ř. 7. lniciálka c (=: k: a v ní křičící Chruboš. _
Crive zlato: nao ez a mi) a po zlatém ž. penízku. —- Ř. 10.:
nač “ clenovica zbitky kresby. Ř. ll.: Popelova a tč (tmavo
červ.) má ooobu hlavy s iakymsi liščím(?) ohonem na hlavě.

. 12.: s echovymi: t- 0 má neiasnou pooobu hlavy Čechova.' Na konci řáoku: ses (:= se ž =), t. e má pooobu hl. — .
13.: hneo první e ie hl. s pérem (8) za čapkou. — Ř. 14.: vlas
tovica a ř. 15.: přiletese ——oboie ] má kříbla (ie teby načrtnuta
vlaštovka). — Posleoní ř.: na okence: a = O tvoří okence
tmavé, s červ. črtou přeo O.
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SLOUPEC lll.

Ř. 1. 5 — e bává pěknou hlavičku; tuto viběti i na Husní
kově cinkografii. — Ř. 5. Velké [. a pob ním bvě orobné hla
vičky, ieona ve špičatém klobouce(?) = sestra ob Otavy —mluví
bo ucha bruhé sestře. (]en brobnohleOem k rozeznání). — Na
Husníkově cinkograíii iest oruhá sestra bosti iasná. — Nao utr
červ. skvrnky (zbytek obrázku, asi iakási iizba). ——Ř. 7. lnici
álka V. Hoření půle prvního oříku je bílá, ostatek červ. Pěkná
tvář Libuše. Řábek 9. a 10. Na konci a pob tím vyvýšené

&. ]sou to součástlg kresby u Husnika pěkně znatelné; a bávápletenec vlasů. —- . ll. Začátek: vypraviti —-vy bává ráznou
hlavu posla. tU Husn. ——aspoň oči a nos zřetelné). — Na
konci ř. \! bává hl. —- Ř. 12. ibeže (set prazvláštní s spoiené ob
loukem s e a v oblouku hl. Žutoslava. Ř. 13. po lutobor
hl. Lutobora. Ř. 15. Začátek: orlicu nao or červ. črtky (Orlice ?)
— po ratibor 7—a velmi obchýlné -— hl. Ratibora.

SLOUPEC N.

R. 1. začátek: vyvýšené ut (Tr+ut), tvoři bolní část obrazu
Truta v okraií, + pogubl san: mrtvá saň. (Misto chemickou
zkouškou z r. 1840, která velmi vysoké stáří inkoustu potvroila

poškozené)
R. 2. ]arožír. - Kbyž isme červené ] zahasili, ukázala se pob

aim rázná hlava ]arožira též červená, ovšem ztemnělé č.. 4. L; ieho spobní část tvoří přilbu na hlavě Samoroóa; přeo
L prokmitá hlava Strezibora. (Vynechaná, poněvabž kreslič ii ne
vibé ; u Hus. je.) Ř. 7. Pobivné velké S a v něm bvě tváře.

. 9. C a v něm hlava vousatého mnicha, písaře RZ i u H.
Ř. 12. na konci hlava ženy přebarveno (kněžna) - Začátek

ř. 14. a 15. lniciálka D. Písmě bylo přebarveno, nebo po u
hasnutí červ. filtrem prokmitá totéž, ovšem už ztemnělé D.
\) něm isou hlavy bvou běv s vysokou pokrývkou na hlavě, bo
hužel nepřebarvené, málo znatelné. Konec řáoku bává celý
červený obraz: slavně sněmě. a s ňů bysta. e t. č: panoš
hlíoaiící bílého koně nab & (žlab). Ostatek ie ohraoa čili po
praží. — s + první ořík ob n tvoří bránu šikmo žerbi přepa
ženou. Tak vzniklo okénko a v něm iest troihlava (Svatovít —-—
anebo obecní lib se zbe tisníci a přihlébaiící k souou.) Druhý
břík ob n a \: (toto osnováno jako menší lomené n, poněvabž
musí býti plot čili ohraba) _ nab tím hlava křičícího Chruboše
ku kněžně záby obraceného; na Husníkově cinkogr. velmi pěkná,
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poněvabž tam zmizel tmavý bolík vyvrtaný červíkem, což na to
tograíii se státi nemůže. —-Hneb veble Staglav se závitkem na
pravé skráni a kříblem na levé, hlebí ku kněžně (i 11 H.) Pak
první břík ob b, maiící pobobu meče s rukoietí vzhůru obrá
cenou a u něho už neiasná hl. běvy (i u H). Druhy břík ob b
(ie nutně kratší) a blouhě i tvoří přební sloupce zlatého stolce.
Tak vznikla náhobou iakási proiekce, iebiná v RZ. —-Pak je
blouhé 5 (třetí sloupec, čtvrtého neviběti.) Okolo něhoie boční
beska v pobobě zlatého kotouče slunečního. Na vrchním málo
znatelném oblouku toho s visí t a pob ním nezřetelná písmena,
but! a neb e, tvořící plápolaiící oheň. Na stolci sebí Libuše
v bílé říze, proto u H ien trochu oči a ieště méně ústa vi—
běti. —Na hlavě má jakousi korunku. Za Libuší bruhá běva
bud s iakymsi závitkem nebo nábobkou (téměř nevibitelná i na
fotografii, ien na zvětšené ie znatelněiší). ——Prokmitá sice ieště
několik hlaviček (leši i vlabyky), ale tak nejasně, že isme ie vy
nechali. Zaiímavo ie, že i na fotografii asi pětkrát zvětšené
všechny ty hlavičky isou, že teoy nebyly ien lebabylo nahozeny,
nýbrž velmi pečlivě vkresleny.

. 16. Vyučené věštbám vítězovym. Naó tz ie ž. slunce (= e);
teby Svaroh i s paprsky okolo li 11H.) Paprsky Svaroha isou
protkány v levo brobnym písmem, vepsanym pozběiši rukou. Do
vebl isem rozluštiti ien u n... lau. „ nim; teby Un(is)lav(bogom
moc)nym.

SLOUPEC U.

Rábek [. u iebnel sú nab ei bivčí hlava, a v ř. 2. nab
.: též. ]sou to teoy obě běvy vyučené věšfbám vítězovym (bo

žím) iako v D. Pak ie za 9. písmenou M (u H velmi nepo
Oařené), iehož slřební břík ie meč ostřím vzhůru. (Meč kř'vby
káraiúcí); pob mečem vinul se iakysi nákres (plamen ?) ——-Ř. 3.

c zkoušeno Caróou r. 1840; zkouška ukázala, že písmo ie
L

prastaré. Ř. 4. *'p!ie bíra v originálu; ale tolik ieště vibno, že
tam bylo písmě červené —a sice p, které s vrchněiší kresbou
bava nábobu s vobou svatocúbnou. ——(Že staří Slované užívali
při soubech ohně i voby ——oroalie —-víme ze zápisků neistar
ších kronistů německých.) Ř. 7. začíná s M, v něm isou bvě
hlavy (kmet, lech). Ř. S. (se) se bratroma rozrešite. Nač
bratro několik hlav prokmítá (i u H) -—ale možno bylo ien
bvě iasněiší vkresliti (kmeti, lesi, vlabvkv); ma bává hlavu Chru
boše i Staglava. kbe opačně stín ie tmavý. — Ř. 10. -Ě,—-— 0
má přívěšek (byla tam kresba). -- Mezu tč. tvářičky. — R. 11.
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věkožizných býlý tváře bohů — ale už málo znatelné (u H iich
prokmítá šest, po třech na hoře a oole). -- Dal jsem vše ien
načrtnouti. Ob e (mezu) ibe obrázek oolů až k s a tvoří tři hl.
pob sebou (Triglav), Ř. 15. vlabiki též hl., pak pob tím v mezi—
řábcí a v 15. ř. (opět Triglav). —

SLOUPEC Vl.

Ř. 2.: Pooivné Ký (jakýsi nákres) ; ř. 14% osubí; ř. 15. pro
volati ——pob a ústa.

SLOUPEC Uli.

Ř. 3.: sborem -—o t. hl. — oba a iako runa (ve Futharku
Q = o). '— . 4. Klenovica — výrazná hlava Klena; roba
(stara) ——a pooobné mně a (staré a) a za ním t. hl. Ř. 5. Po
pelova, ien že — en tvoří velkou hl. Popelova. Pooivný úbor
hlavv vioitelný i u Husníka. -—R. 6. Pob Popelovem bílá hlava
(proto neiasná) — níže hlava koně; Čech na koni; s plekys Če
chovými. (Řaoa prokmítaiíclch hlav - pleký). R. a.: o Dědi
nv: buoeta ——hlavý. — . 13.: rukú ruka v rukavici; tu
rem — za a nao m býčí hlava. Ř. 14. im že blouhé šikmé i s
kříolama (ptenec) — zmla —--opět šikmé i s kříolama <a nab
nim několik brobných ptenců) pak rozevřená tlama zmiie, ieiíž
tělo sestavené s písmen mia se vine na horu k býčku. R. 15.
na konci hl. ženy (žena vlabel. 16. —:—-nao ním znak (nos?
býl tu asi nakreslen muži.

SLOUPEC VIII.

Ř. 2. báli pravoa vsta Lubuša av bává hlavu prevenca,
Lu Lubuše. . 7. voltO hlava muže. . 8.: rovna Ký

a ký tři hl. . 10. ruka — a (ozn. ruku ?) vata ——hl. Ra
tibora. Ř. 13. v něm(cech) hlavý němců (obyvatelů župy Němci
v nvněiším pruském Slezsku. Nezapomíneime, že Ratibor Krko
nošský s nimi sousebil). Konec byl na ř. 17., z něhož zbylo ien
ne (žirne vlasti.) -—Báseň ie tebý celá. Začátek: sněm. ie
záklabní zákon běOičný, který je na konci rekapitulován.

OBRAZV NA OKRAlÍCH.

]sou ově vložky. Okraie sloupců 1, 2, 3, 4 pabaií bo vnitř. Po
něvaož však ——asi teprv v museu ——vložký býlý nesouměrné
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sešity, zbá se, iako by okraiů neměly ——a zbaií se užšími. —
Na okrajích bylo už za časů pohanských mnoho kresleno a
psáno. Poněvabž však iakási milosrbná ruka okraie (tebyistřeb)
hleběla očistiti ——staly se bez toho vyprchalé věci ieště nezře
telněišími. ——Razítko pak na bvou místech zakrylo též mnoho.

Vpisovatelé nebbali sloupců, nýbrž použili prázbného místa,
iak se iím záhabným zbálo. Proto musíme zbe popisovati ble
vložek. — Vložka první : líc (sloupec 8—l); rub (sloupec 2—7).
Vložka bruhá: líc (sloupec 6—-3); rub (sloupec 4—5).

VLOŽKA PRVNÍ.

LÍC (8—1).

Vrc hní okrai nab sloupcem 8.: — nemohl isem nic roz
luštiti. Nab sloupcem !. Řaba hlaviček a nab Eli—%;?připsáno
slovo: snem (sněm) — ostatek nečitelný. (Něco viběti i u H.)

Do lní o krai pob sloupcem 8.: Saň (slovo i nákres) — pak
jakési črty (v + runa a ?) ostatek nečitelný. — Pob sl. ]. hlava
ženy + tava (Svatava neb Vltava ?) bále slunce maiící po
iebné straně hlavu iakousi, po bruhé hlavu kančí (zlaté prasátko),
ostatek nečitelný.

0 k rai v levo: klečící mužík (skřítekl, pob ním obráceně
bozi v. a několik hlav. Ostatek nečitelný.

Střeb: Olel lubsa b a nab tim tři hlavy. Pobtrhnutě a má
opět tvar runy pro 0. Nab b bylo asi vyvýšené u. Nab
tím hlava a mi Trut. - Dole hlava ženy s vysokým úborem
hlavy; Dob ní: bogini, níže živa a ieště níže nákres ptáka (vla
Štovkyv —-za účesem slovo zrese (žreše ?! V závitku iniciálky
A slunce, pob ním lev (srov. rubl bržící beránka, ienž skoro celý
zakryt razítkem. Ostatek nečitelný.

RUB (2— 77.

V r c hn i o k r ai nab 2.2 nerozluštil jsem nic. Nab 7.: (číslem
preglebatil hlava a osubí.

Dolní o krai pob 2 nákres vlaštovice; pob 7 kotouč slu
nečni, pak hlava; tvář trochu iak ovčí. Ostatek nečitelný.

Pravý o kra i. Hlava s beraními růžky — ostatek nečitelný.
Stře b: 1309,Svarog, Veles, .atgost (Ratgostq benice, slunce;

slunce nab lvem bržícím beránka a nápis: svatým živým bo
gom. . . . . Unislav tprokmítá brobný klečící muž v plastu se
složenýma rukama.) — Ostatek nečitelný.
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VLOŽKA DRUHÁ.

Llc (3—6).

Vír c h n i „ok r a i. nab 6 nerozluštitelný; nao 3: bvě ženské
hlavy (sestry si povíbaií).

Do-l ní 0 krai: nic isem nerozluštil.
O krai v lev o. Bylo několik obrázků: na fotografii bobře

zřetelný ien tvor s rybým tělem. Hlava ie utvořena 2 M, pak ie
o r + hlavička (asi e) + konec ocasu vybíhaiícího ve — v +
i + t (Morevit).

Stře o: Ob ř. 2. až k poslebnímu postava bohyně Zlaté Baby,.
bržící balíček (novorozeně) a sice tak, že levá ruka ibe až pob
iniciálku V. — Přes balíček čáry bávaií Mil a samo ie obrá
zek robičky s bítkem. — Robička ie vkreslena až za okraiem na
místě, iež zbylo mezi okraiem a boleiším V. ——U 10. řáoku
stoií: . .lat. (Zlatá) u ř. ll. bogina a pob tím pomozi. Levá noha
vkročuie až na poslební řábek a ie oo pomozi bolů nahá; ostatek
ie zakryto řizou, která isouc na levém rameni připnuta, splývá
až bolů. Na Dolním lemu byl iakýsi nápis. — Nab Zlatou Babou
iebna zřetelněiší hlava.

RUB (4—5).

Vrch ní okraj nao 4 v levém rohu hlava Truta nač červ.
ut u zabité saně (tato v tekstu); nao 5 hlava běví —-ostatek
nerozluštitelné.

D 0 l ní 0 k ra i: nic nerozlušlěno.
Pra vý o krai: Svatovít, iehož tři hlavy na originálu ná

božná ruka zakryla mobří a tak nám ie zachránila. \) levo nao
hlavami a na hrubi po včelce. -— U ř. 9. velmi zřetelná postava
(i na originálu). Malíř použil vyvýšeného v v tekstě tak,že
k němu připoiil: itez (= vítěz); na přeoloktí zřetelný nápis:bozi
vtěční). Proti postavě iakoby kousek tuří hlavy. ——]e to teby
Veles se svým zamilovaným skotem. -—Ostatek nečitelné.

Střeo. Zbe bylo mnoho věci, ale nebylo možno nic a nic
rozluštiti. Zaiímavý iakýsi kotouč mezi řábky 2—6. Vprostřebku
zbá se býti postava metaiící kopí nebo blesk u ř. 9. ie u;
mohl by to býti Perun. Poněvaož ale nebylo lze nic na jisto
postaviti. bylo nutno všechno vynechali.

Barvivo musilo zbe býti velmi nestálé, koyž vše zmizelo +
snao barva žlutá. A přece iest okrai nákresu u ř. 5. tak vtlačen,
že but! obrysy bud písmo protíná až na líc pob nosem Zlaté
Baby a tak ieií obraz ruší. — Možná, že se pooaří, písmo to (ač
ie-li to písmo) z líce přečisti.
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PŘEPIS R. 2. (Kolmice označuií konec veršů.) — ]ako ve
všech památkách téhož věku starofrancouzskych, staroněmeckých
o stejném počtu slabik ve verši, přicházeií i v R. 2. oieoinělé
kratší verše přeo pauzou.

Strana 1.
Však ot svei čeleoi voie vodí. |
mužé pášů'), ženy ruby stroiá.“)— | lu
Mreli glava čeledina'), | Děti vše
tu zbožém v iebno vladú, [ v
ladyku ot roda') vyberúce | ký p
lezně dle v sněmy slavny cho
dl | chodí s kmetml, s lechy, vladyk
aml. | —vstachu kmeté, lest l vlady
ky; i pochvallchu pravdu po zákonu. ——

Ai, vletavo, če mútíši vod
u, | če mútlši vodu stre

bropěnu? — | za tě Íutá rozv
laiaše búřa, | sesypavšl tu
ču šlra neba, | oplákav“) ši gla
vy gor zelených, vyplákav
šl') zlatopéskú gllnu. | kak—

Strana 2.
o bych iáz vody nemůtila, | k—
egdy se vadíta rodna b
ratry, rodna bratry o dě
dlny otné? | - vadlta se kru»
lo mezu sobů: | Íulý chrud
oš na Otavě krivě, | na ola"ě

Crivě, zlatonosně; | stá
glav chraber na radb

uzě chladně: | oba bratry ob
a klenovlca, | roda stara
tetvyl) popelova, | ienže prl
Oe s pleky s čechovými | v sež
e žirné vlastl pres trl reky | — pri
letěše družná vlaštovlc
a, prtletěle ot otavy krlvy; ' se—
de na okence rozložlto |

Strana 3.
vlubušině otně zlatě séble | 
Sédle otně, světě višegrad
ě, běduie i narlcaie') mutno.
Koy sě slyše leiů rodna sest
ra, ! rodna sestra v Lubuši—
ně dvoře, | sprost kněžnu utr9)

Vyšegradě, na popražiu u
stavitl pravdu | l pogna

ti bratry ieia oba, I i súditi
lma po zákonu. ——l káže kněžna
vypraviti posly | po žutoslav
ot Íublce belé, | iděže sú dub
raviny uné,“0) —-po Íutobor s do
broslavska chlemca, | iděže
orlicu labe piie; | po ratibor
ot gor krekonošl, | iděžc tr

Strana 4.
ut pogubl saň Íutu; | po radov
an ot kamena mosta, | po ]aro
žlr ot bred vletořečných; | po
strezlbor ot sazavy Ladny l
po samorod se mše strebro
nosne, | po vše kmety, lechy l vla
dyky, | i po Chrudoš ! po Štaglav
bratry, ! rozvaděna o děd
lny otně. — | Kba se sněchu le
ši i vladyky | v vyšegradě | prok
ni stúpi rozenia dle svégo. |
stúpl kněžna v běle stvů
cl rize, ' stůpi na stol oten v

D slavně sněmě, | a & ňú bystěvě věglasně děvě | vy—
učeně věščbám vítězovým.")

t) staron. pagant = zacltázeii se zbrant(nynt na Moravě: páchatl : oovádětl.
2) roboty (: prace) konali. ') čeleď, (staron. chlld — bttě) — členové téhož
rodu; teoy nikollv služební. ') ot roda : urozeného,

„_ misto neiasné, snad se má člstliz ro a. ') tmavý hustý mrak.1 lidé poddaní
oněvadž k rohu pal'řlll

') opláknuvšl. ') rod, Dynastie. ') zdá se, že by se mohlo čísti narlkaie; avšaklld slovenský posud zp vá: a Maria narlcá. ') uvnltf. ") líbezné. ") vltěz :
sluncebůh člll Svaroh. Slunce pravdu přináší na povrch.
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Strana 5.

u iednei sú desky pravdodat
né | u vterei Meč krivby ká
raiůcl, | protiv ima plameň pra
vdozvěsten, | i pod nima sv
atocudná voda. | — poče kn
ěžna s otna zlata stola: |
Moii kmeté, leši i vladyky! — | sě:")
bratroma rozrešltě prav
du, | iaže vadlta se o dědiny |
o dědlny otné mezu sobV. -— |
po zákonu věkožiznych bO
gov | budeta im oba v ied
no vlásti — | či se rozdělíta r
ovnú měrú. ——| moii kmeté, !
eši ! vlabyky: | rozřešlte mo
ie vypovědi, | budětěli u Va
5 po rozumu! — | Něbudětěl

Strana 6.

u vás po rozumu, | ustavlte
lma novy nález, | Ký by sméril ro
zvaděna bratry! — | Kláněchu s
e lési i vladyky, | ! počechu ticho
govorltl, | govoriti ticho me
zu sobů I ! chvállti výpovědi
ieie'. | Vsta Lutobor s dobros
lavska chlemca, : ie se tako slo
vo govorltl: | slavna kněžn
o s otna zlata stola, | vypově
di tvoie rozmyslechom. | — Seb

Strana 7.

glasy člslem přegledatl | ! věčinu pro
volati v národ, | v nárob k roz(s)sú
zeňu na sněm sboren. — | oba ro
dna bratry klenovicA, I roda
stara tetvy popelova, | iENže
pride s pleky s čechovýml | v sě
že žlrné vlasti pres tri reky. — smé
rita se tako o děbiny: | Budet
a im oba v iedno vlásti! — ! Vstan
u Chrudoš ot otavy krlvy, | žleč s
e iemu rozli po utrobě; | tras
echu se lútostú vsi ůbi; | mach
nu ruků. — —- Zařve iary'm turem: |
goře'f') ptencem, lmž (s)el') zmiia
vňori,") | gore mužem, imže žena
vlabe. ——| mužu vlásti mužem'7)

Strana 8.

zapodobno! —- | prevencu bědi
nu dáti pravbA. ——Vsta lubuša s ot
na zlata stola; vece: kmet
é. lesl ! vladyky! | »—slyšeste zd
e poganěnlé moie; | sudte sa
mi po zákonu pravdu! -—u nebud
u vám súditi svády. | „_ volte m
uža mezu sobú rovnA, | Ky by
vládl vám po železu."l | -—dévčé
ruka na vy“') k vládě slabá. |
usta ratibor ot gor kreko
nošl, ie se tako slovo gov

el glasy po narodu svému. | 7- i se- oritl: | Nechvalno nám v něm
brastě glasy běvě súdně"); sbé- cech3") iskati pravdu; | u nás pravd
rastě ie u osudé svaté | i das— a po zákonu svatu, iuže
tě ie lechom provolati. | vsta rad- prlnesechu otcl nasi v sě že
ovan ot kamena mosta, ie se“) lžirl ne [vlasti pres tri rekl.)

") sě = tot, toto, o toto ide. ——Srv. polské toto:, ruské >votc; »vot što.<
") dual, iako ruce až po dnes — Sebrasta(aktiv), sebrastě (meblum) už v sanskrtě.
Toto v praes. a v perfektum medll. ") ie se : ia! se. 1“)skr. ghora strašný,
adv.: velká běda. Ostatně srv. naše hořekuie : běduie '“) srv. hanácké ňórat
= každou dlru prohledatl. Vňóral se llm do komory.

") mužem = mužům.vňórá se ilm (i. e. do hnízda).
lmže nebo imž se =
“') vládl ie bud iedna

slabika a verš má osm slabik, nebo dvě — pak devět. ") na vás. 20)Obyvatelé
župy Němci (nyní Nlempsch) za Krkonoši byli původně Slované.
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Báseň není zlomek, nýbrž illustrace k zá k l a o nim u oěOič
nému zákonu. (Prvních bevět řáoků, označených obyčeině slo
vem: Sněm) Tento zákon běbičný (bud se o běbictví rozoěliti,
butt společně ie spravovati) platil za tehbeiší boby u Germánů
(proto ty nekonečné půtky v tehbeiší německé říši). — V An
haltsku tu se rozoělili, tu opět vlábli společně. Zákon ten platil
ve Skotsku (zřízení klánů) u většiny Slovanů, u lnoů až ho nei
nověiší boby. — Ale v Polsku byla za Mstislava l. už prove
bena neoílnost. Obtuó síla tehóeišího Polska, iež vláolo i, nao
župou Němci. Zákon těchto Němců obmítá Rabovan. —-Uběly
byly v Polsku opět zavebeny nátlakem císařů německých, k nimž
se mlabší synové utíkali. Dělilo se v Rusku a i.

NÁČRTEK DĚllN RUKOPISU ZELENOHORSKÉHO.

Ku konci roku 1817 našel bůchočmí ]ozef Kovář na Zelené
Hoře u Nepomuku v bomácim archivě svého pána ova kusy
pergamenu bo sebe vložené (bvě vložky). __Pergamen ie špinavě
plavý, houbovitý a přirozenou patinou starobylosti pokrytý. Pů
vooně černý inkoust totiž vyloučil během 1100 let nábhernou
zelenavou patinu (obsahoval totiž přisaou měbil. -—-Obrázky a
některé písmeny isou psány šuříkem (miniem). Výška vložek je
téměř 16 c, šířka něco přes 21 c. Všech řábků 129. Vložky ne
byly za stara přeloženy, nýbrž baleny. Proto bylo okraiůa mezi
sloupcí ku kresbám použito už ob prvnich maiitelů.

Kbyž po staletích vložky přeložili, učinili to tak, že lom ioe
střebem mezisloupcí. Tím byly strany 1, 2, 3, 4 o půl okraie
zkráceny. Stalo se tak asi až v Praze, kOyž někOO chlěie vložky
v sešitek sešiti, nutně tak musel učiniti, a ne lmeb veble tekstu.
Kovář zanesl rukopis k běkanu Boubelovi v Nepomuku, který
ien slova Rabbuza, Mše a pob. boveól rozluštiti. Milý Kovář,
u myv rukopis, zaslal iei bo Muzea v Praze.')

Dobrovský, který až bo roku 1824. byl skalopevně přesvěóčen,
že v 9. století slovanština neměla bialektů (srv. Sitzungsber. ber
kais. Ak. ber Wissenschaften: Freisinger Denkmáler 1824), ne
mohl ovšem pravost R. 2. uznali avšak po r. 1824 už iei
nechal na pokoii. O R. 2. bylo málo bbáno, poněvabž vše
bylo okouzleno básněmi R. K. A přece, i kbyž neznali ještě to
tograiie, museli by při svěoomitém zkoumání ziistiti aspoň ně
které větší obrázky, zvláště ale nápaoný červený Libušin Souo
na 4. straně. Vžoyf nyní, kookoliv s normálním neb krátkozrakým
okem na obraz originálu se pobívá, hneb zvolá: 'To isou mi

.) Že to byl Kovář, vypátral Tomek, iakož i uvedené podrobnosti.
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niaturkyc. —- A právě tento posub bosti zřetelny obrázek byl
zneužit k světoznámému bluffu: V. Hanka fecit.

Zeniální Zunkovič první ukázal na tento bluff; on mne, ktery
isem byl úplně zauiat bábáním 0 R. K., k tomu přiměl, že isem
svou pozornost věnoval této památce i bopátral se tak skvělých
výslebků.

vLožKv.
Kažbá vložka má přirozeně bvě strany ——lic a rub — a kažbá

strana bva sloupce. Mají teby obě vložky po čtyrech sloupcích.
Abychom se však mobernímu zvyku přizpůsobili, označíme sloupce
slovy strana.

Kbybychom snímky: líc a rub na sebe přilepili a bo sebe
vložili, měli bychom normální stránkování: 1, 2, 3, 4 ,5, 6, 7, 8.
Z toho soubim (ale je to ien pouhá Domněnka), že půvabně to
byl iebiny pruh pergamenu, který byl tak sbalen, iak tuto ozna
čeno. (Sr. balení, čili snab lépe skláoáni kapesníků, kbyby se
bělo ien ieoním směrem.)

FRANTIŠEK DOHNAL:

POSLEDNÍ VZKAZ.
»A iestli ptát se bube Řic, že isem pabl v boii,
po tobě přátel kruh ?. to nelze matičce,
»Pak rci, že v krvi rubé to matičku by moii
iim s Bohem bává bruhc. v hrob sklálo v kratičce.

»A s tebou zasnoubená Nuž, co ien vzkázat v spěchu?
kóyž ptát se lube teč ?. -—— Ach, rci ii cokoli:
»Zbe prsten, v něm bvě iména, víš, něco pro potěchu,
ten bei ii v obpověóc. viš, co tak neboli.

)A matička tvá v báli, Rci třeba, že isem v báli,
kbyž ta se bube ptát?< —— teč at mne nečeká,
»Och, ten bol neivíc pálí! že v pochoo isme se oali
Jak tě ien zprávu bát ? a cesta baleká . ..

Tak něco řekni iemně
a trochu těchy bei ——
však že mne kryie země,
ach, to ii neříkei!...c
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Kazimierz Przerwa - Tetmaler:
Poesie. Přeložil Fr. Kvapil. Sborník
Světové Poesie, svazek 122. ——]sou
u nás známy velkolepé romány Tetma
ierovy (ku př.»Anbělmíru:) plné vln, ru
chu, života a vření. Poesie Tetmaie
rova není taková, aspoň ne u výběru,
který nám presentuie v překladu Fr.
Kvapil. Zde isou po většině práce,
kterými Tetmaier dobýval půdy a v
nichž se teprve hledal. ]sou to klidné
a celkem nevýbušné sloky, písně,
vzpomínky a nálady, které vyprchaíí
tako slabost za parného dne. Nei
hezčí drobnůstky v této knize isou z
ovzduší lesa. To pak šumí a řve slo
kou, rhytmem. (cVeselý leSc, »Zaěa
rovaný les-). Lidová ie pak črta
»)ak ]anošík tančil s císařovnou-. s
vůní Slovenska. [ některé pohledy do
kralin zauimou čímsi svérázným HV
polárním mořic, >Nab polem pustýmc,
»Zapadlá iezerac), ale ie v knize mno
ho, co člověk přeide bez záímu. ]ak
itnak uměl pro své antologie vybírati
Vrchlický! Překlady pana Kvapila ne
mail básnického vzletu, opoiení. Slova
překladu nepřesvědčuií. nestrhuií: isou
hlabká, ale prázdná. V Hánek.

Ii. Červinka: Vysušený močál.
Romám Vyšlo u ]. Otty v Praze. Bás
ník, tiché pohody, lesů a tučin, našel
v tomto románu plně své pole. Soub
ní život v malém městečku, s okru
hem lesů, rybníků, na půdě vysuše
ného močálu ie pozadím idylly, poza

dím tohoto výstižného románu. Soudce
Kotáb vzdá se naděií na karrieru, na
hodnosti. ale přilne vroucí láskou k
té půdě močálové, měnivělšl než pří
hody v soudním sále, přilne k tomu
mlčenllvému lidu, záhadnému v ieho
chování. ]en aby ohlušit talemné hla
sy nitra, soudce Kotáb odííždi po dva
kráte do Prahy, navštíviti kamarába . . .
Není tu téměř běie, zauzleni, traglč
ností. Ale ie tu vlahá něha, usměvavé
rozplesáni básníkovy buše, ie to zpěv
o tlchých srdcích venkovského lidu,
hymna na zářivou krásu přírody za
všech ročních počasí. Červenka umí
ostře a iasně prokreslovati své lidi,
zná dokonale ieiich sny, uhaduie ie
llch tužby a cití s nimi. K románu mu
netřeba všedních eplsod lásky: on
okouzluje kresbou lesních scerenii,
pohledem na luka s rybníkem .
le málo, příliš málo děl tak hlubo
kých a citlivých v naší literatuře, iako
ie »Vysušený močálu. -—Viktor Hánek.

šlechtický titul biskupů. Dekret
konsistoriální kongregace, který při—
pominá konstituci Inocence )(., iež
zapovldá všem kardinálům na pečet
a odznak připoiovati titul šlechtický
a korunu šlechtickou, sděluie, že Be
nedikt XV. toto ustanovení rozšířil
na všechny patriarchy, arcibiskupy, bi
skupy a residiální a titulární biskupy.
Dekretem tímto se tudíž zapovídá na
odznaky, nadpisy bekretů atd. připi
sovati šlechtický titul a šlechtickou
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“korunku—nebo cokoliv iiného, šlech
tictví rodiny naznačuiícího. Tim zvyk
římské kurie, dle něhož žádný du
chovní hodnostář, od chvíle, kdy se
stal »monsignoremc, nebývá už ozna
čován iako hrabě nebo kníže, rozší
řen i na biskupy. Benedikt XV., ode
rbne, kdy se stal knězem, neužívá tl
“tulu hraběcího, a přeie si, aby tato
zásada prováděna byla i ostatními

“preláty.
Německý historik Karel Lam

precht zemřel. Profesor Karel Lam
precht, známý historik Iipské univer
sity, zemřel ve věku 60 let. Lamprecht
byl přebním zástupcem nového směru
děiepisného, který poiímá děiiny iako
řadu faktů, vyviieiicich se příčinně na
základě pevných a určitých zákonů.

Spisovatel P. Rudolf Linhart
zemřel. V neoěli dne 11. července
ve 2'/. hod. odpol. zemřel ve Velké
Bystřici u Olomouce po dlouhé, sko
tro 9měsíční těžké nemoci na tuber
kulosu tamní kooperátor, spisovatel
dp. Rudolf i.inhart a pohřben v My
sločovlcich u Holešova. Dp. Rn
bolf Linhart narodil se 8. prosince
1883 v Lechoticích u Holešova ? ro
bičů rolnických. Obecnou školu vy
chodil v rodišti, prvních šest tříd
gymnasia v k. a. semináři v Kromě
řížl a poslední dvě třídy na německém
gymnasiu tamtéž, kde take s dobrým
prospěchem maturoval. Studia boho
slovecká konal v Olomouci a byl 5.
července 1907 na kněze vysvěcen.
]ako kaplan působil v Horní Hynčině
u Březové, v ]estřebí u Hrubé Vody
a ve Velké Bystřici u Olomouce. Zde
v listopabu loňského roku ulehl a už
nevstal. V nemoci své zesnulý pilně
přijímal sv. svátosti. -—Literárně čin
ným byl zesnulý od bob studentských.
Básně své uveřeiňoval pod svým imé
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nem a pod pseudonymy Ahasver a
Em. Smutný. Vycházely v »Obzoruc,
<Novém životě:, »Meditacíchc, »No
vém obzoruc, »Našem domověc,»Na
šincic a »Evěc. Básníkem byl R. Lin
hart rozeným. Vynikal zeiména hloub
kou citu, propracovanosti a vytříbe
ností formy a krásnou, zvučnou, obra
zitou mluvou. Pracoval pomalu, ba
mnohby klopotně, a proto každá ieho
báseň měla iádro a vážila. Básně ie
ho isou zatíženy chmurnou melancho
lii, následek to nemoci. Při tom však
byl až úzkostlivě autokritický. Odtud
také stále otálel s vydáním sbírky
znělek, nadepsané »Sloky s hor-. Ve
dle činnosti básnické lákalo ho ipře
kladateiství. Nadaný linguista ovládal
slovinštinu, chorvatštinu, ruštinu, špa
nělštinu, irančtinu a částečně poištinu.
Poslební dobou chtěl se i anglicky
učlti. Ze všech vypočítaných řeči pil
ně překlábal a kromě toho i moderní
básníky německé. Knižně vydal pře
klaby Paula Bourgeta cRozvodc, Fr.
X. Meška »Za tichých večerůe a »Své
životopis sv. Tereziec. Celá řada men—
šich i větších překladů prosy i básni
ie roztroušena po časopisech. V (Hla
sm vycházel loni překlad bvoubilného
románu Fr. S. Finžgara ePod svobod
ným sluncemc. V posledních třech ie
tech počal zesnulý pěstovati i literár—
ni kritiku. ]eho »Moravicac v »Našin
cia budila všeobecnou pozornost a
byla neien spolehlivá co do úsudku,
ale i neobyčeině int0rmativní. V »Me
ditacich uveřeiňoval přehledy z Ilte
ratury slovinské. Mnoho jiných prací
začal, pro iiné měl teprve rozvrhy v
mysli, ale nemoc plicní, která pozvol
na rdousila, nedovolila, aby od plánů
přešel k činům. Hotová práce byla zá
rukou, že byl by nám R. Linhart po
čal práce iistě trvalé ceny. Smrt však



překazila vše a my isme zase 0 na
děii chudší. Stihla nás ztráta na poli
katolické literatury těžce nahraditelná.
Též spolek katol. spisovatelů »Dru
žina literární a umělecká ztratil v
zesnulém svého iednatele, ienž, pokud
ho nepovalila nemoc na lože, horlivě
se o spolek staral. Stručně isme se
dotkli neihlavněiších bobů činnosti
zesnulého. ]indy a iinde ieště se kní
vrátíme. 0. v p.

„Krůpěie“ nazývá se nová sbírka
Macharova. ]eho zbožňovatel v cČa
sex o ní píše: Machar sám v před
mluvě spoiuie Krůpěie s dřívěišími
»Vteřinamíc a nazývá ie vlastně pří
ležitostnými verši, poznámkami hoze
nými na okrai bní a toho, co bny při
neslyc. Lze si tedy beze všeho přeb
stavit hneb ráz celé sbírky.

Ale Machar může ovšem užít i pří
krých slov (Na mrtvém bodu), nikbo
se tím liž nepohorší. Mezi námi a ním
ie iako v manželství, kde si žena
zvykla častému huhování mužovu:
trvá—Iimuž v něžné laskavosti, začne
se žena bát, že se s ním děie něco
nebezpečného, a oddechne si blaženě,
když muž zase spustí —chvála bohu
nic se nezměnilo. Machnr to také ví,
polevuie v tónu nebo se udobřeně
omlouvá: >Níčevó. přátelé! řeči ty
proklouzly maně rty mými.- Přesvěd
čil se (Fragment), že nic neprospěje,
známe-li sebe lépe svou mlzerii, ieií
příčiny a slabosti své povahy; prostě
nemůžeme se přebělat, nemůžeme být
iiní nežli isme rize žalovati na pří—
rodu? či na děiinné zločiny ?: A i ii
nak »Krůpěiec úmyslně ubíraií důra
zu i platnosti svým výtkám a výsmě
chům. Zrazuií číst různé naše kněze
a proroky a vyznávaií upřímně: :iá,
cynik, iá isem iich nečeth. Odmítaií
mladší naše lyriky (Woikowicze, Thee—

ra, Fischera), Sovu v to počitaiíc, a
chlubí se: »u nichž za živa jsem nikdy
za verš prvý nedošelc. Postižení maií
se čím utěšit: kdyby byl Machar četl,
iakož měl, snad by přece -—

Všude nad příslušnými stranami
vznáší se Macharovo zahrazené »bo
toho vám nic neníc, a ie významno,
že zrovna v této sbírce tolika taie
mných básní vyskytuií se dvě, ne-li
tři, v nichž Machar, pravbivý a pocti
vě přímý Machar, s obzvláštní důtkli
vostí vyslovuie pochybnost, smí-Ii bá
sník o sobě a na sebe říci všecko.
Praví: »Ach, všecko říci! Básníka mi
ukaž, ienž řekl všecko! ]enž svou du
ši vysvlek, do naha vysvlek, aby vid
ny byly i iizvy, choroby a hanba ieií.
Nu, maskuiem se přivší upřímnosti. .:
Není — tvrdí — volného člověka a
není iím ani básník; i on zůstává v
područí starých přebsudků, iichž vdě
dictvlm nebyla má duše libovolnýmc,
a žádným vyklizením nemůže se iich
zhostit, ačkoli pro ně »soudem neli
tostnýmc stíhá iiné. A tedy ? Zprvu
to u machara zaráží. Řekne-Ii nám
někdo, že nevykročl Do světa před
lidi, dokud se důklabně neprohlébne
v zrcadle »koketní iak dáma: a do
kud :pro ulicí: nenastuduie úsměvu,
počneme se bát, že nerozlišíme a že
isme nikdy u něho nikdy nerozllšili,
co je koketerle a co skutečnost, a
probuzena' nedůvěra stíží se dá uchlá
choliti: byli isme šizení a budeme?
A chtělo by se odporovat a poroko
vat si. Ne tak o tom, smí-li básník
mít v životě něco, s čím si netroufá
na veřeinost, iako spíš o tom, smí-li
učit zbabělosti, a o tom, směií-li ieho
básně obsahovat cokoli, čemu není
dost rozumět nebo čemu básník roz
umí nutně iinak a lépe než-li kdož ho
čtou. Ano, každý přisvědčí: »a máš-li
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rány čerstvé, mokvaiící, pak nevychá
zei s nimi na ulictc, utaiui a nechci
si tich pro sebe. Musíš iich však uta
iovat docela a ne napolo ie odestírat
hádankami, které matou a kterým
nelze přiiít na kloub; báseň musí být
především iasná a musí podávat vše,
čeho k naprostému pochopení třeba.
Ale ovšem, ——čtenářský rozum ie k
tomu, aby mudrovai a namítal, a bás
nik ie k tomu, aby tvořil a iednal po
svém: sic volo sic iubeo. Obiakživa
básníci při tom podržovali vrch.:

Arme Brůder. Mons. ]os Schei
cher vydal (u Ad. Bonze, Stuttgart 1913)
zaiímavou knihu. Ličí neblahý osud
kněží, pronásieoovaných od vrchnosti.
Bídu velkého katol. filosofa Deuiingera,
nemilost katol. publicisty Ambr. Opitze,
ústrky exreoemptoristy Heidenreicha,
neštěstí lidumiiného knížete biskupa
Kahna, kveruiantství faráře Palisy.
Pro nás zvláště zaiimavá iest apologie
slavného katolického spisovatele, fa
ráře frýburského H a n s i a k o b a,
kterou pozděil přeložíme, a c a s u s
Kohn, který se nás blízce dotýká.
Z vylíčení pádu arcibiskupa olomuc
kého, ieiž nazývá Theoborem Ukrut
ným, seznáváme, že Schelcher, neznaie
česky, má v něčem nedostatečné ln
íormace. Znova se tu ukazuie potřeba,
aby někdo z účastníků attairy Kohnovy
zavčas zachytil pérem celý průběh
významné události. Schelcher napsal
svou knihu »Ubozí bratři:, aby bičoval
servilismus, byzantinismus a tyranství
v církvi, nebof pokládá za potřebu
pro blaho a čest církve, aby stav du
chovní nebyl bez práv, bez lásky a
bez mužných ctností dole i nahoře.
(Cena M 4.)

Děliny a bibliografie české kato
lické literatury náboženské od roku
1828 až do nyněiši doby vydávaií ka
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novníci Dr. ]os. Tumpach a Dr. Ant.
Podlaha nákladem Děbictví sv. Pro
kopa. Leží před námi už 3. svazek
tohoto imposantního dila (str. 961 až
1440).Mravenčí píle našich neúnavných
pracovníků nahrazuie tu práci celé
Akademie. ]sou tu zaznamenány neien
samostatné práce, nýbrž i všechny
časopisecké práce katol. autorů ze
všech oborů theologie, historie, zpěvu,
hudby, biografie atd. Dílo to vhodně
doplňuie Slovník bohovědný. Bude
ukončeno za rok svazkem čtvrtým.
(Svazek 10 K.)

Doslovný překlad Coppéeovy
básně »Evangeliumc zni:
Za onoho času ]ežíš, sám s Petrem.

bloudil
po břehu iezera nedaleko Genesarethu
v hodině, kdy žhavé slunce poledni

se vznáší
když spatřili před chudou chatou
vbovu rybáře v dlouhých závoiích

smutku,
iež posadila se smutně na práh,
zdržuiic ve svých očích slzu, iež ie rosl,
by kolébala své dítě a předla kužel.
Nedaleko ni, skryti hustými ííkovniky,
Mistr a ieho přítel se dívali. isouce

. neviděni.

iPoiednou (=—soudain) ieden z těch.
starců, iimž hrob ie upraven,

ieden žebrák, nesa nádobu na hlavě,
šel zde náhodou a pravil té, iež předla:
»Ženo, mám donésti tu nádobu plnou

mléka
člověku, bydlícimu v blízké vsi.
Ale, vidíš to, jsem sláb a zlomen vě

kem.
Domy isou ieště bále než tisíc kroků,
a cítím dobře, že, sám, neookončím
té práce, za niž se mně má zaplatit

penizek.:



Žena se zvedla, aniž řekla slova;
opustila, bez váhání, svůi kužel lnu
a kolébku z vrby, v níž plakal sirotek,
vzala nádobu a odešla s ubožákem.

.

A Petr řekl: Je třeba osvěočovat
pomoc,

Mistře, ale tato žena má velmi málo
rozumu,

opustit tak svého syna, a svůi dům
pro prvního chodce, ienž ide po cestě.
Tomu starému žebráku, nedaleko od

sud, bez pochyby
něiaký pocestný by byl vzal nádobu

a ii nesl.:
Ale ]ežíš odvětil Petrovi: »Opravdu,
má—líchudý soustrast s ieště chudším,
můi Otec bdí nad ieho příbytkem a

chce, by se mu dobře vedlo.
Ta žena dobře učinila, že odešla bez

obkladu.

Koyž řekl tato slova, Pán se posadil
na starou lávku dřevěnou před chu

dou chatou;
svýma božskýma rukama za minutu
upředl kužel, ukolébal malého.
Potom vstav, dal znamení Petrovi a

odešel

A když se vrátí k svému bytu vdova,
iíž Bůh své dobroty dal tento důkaz,
nalezne —-aniž kdy uhádla, kterým

přítelem -—
svůj kužel spředený a syna uspaného.

flux. g(ana'k.

lan Rokyta: ]adranské dolmy.
Básně. Nákl. ]. Otty v Praze. Cena
2 K. Básník tiché lásky tentokráte se
zatoulal k moři a tam zavinily nitro
leho opět verše. Zpívá si neustále
prosté a měkké melodie, známé z knih
»Lílle : Tvých zahrade, »Viděl isem buši

ženy: a zvláště sntvé a působící v prvé
ieho knize >Když se připozdívá...<
í :]adranské doimyc lsou lyríkou
šťastného srbce, a moře, břehy, celý
opoiivý ]ih ie pouze pozadím pří
obrázku rodinného štěstí básníkova.
Proto ten klidný a měkký spád veršů,
iednoduchost avroucnost. Básník vidí
na všem odlesk svých snů, vše má
ziasněno láskou. Ze všad naň zírá
krása a něha; cit se zachvívá iemnýml
nárazy poznání, tušení a opoienl. Moře
nechává znítí ve svém nitru co šum
škebll, co rozkošný doprovod k písni
lásky, kterou zpívá své ženě a oltětl.
Vzpomínky světlé a tollisnbostné zde
nacházeií své místo (Víš, iak isem zval
Tě?c, »Dítěumořec, »Ostrůvekc) a ke
konci řadí smutný a přece tak vroucí,
lak bolestně krásný zpěv, věnovaný
památce Beneše Kniiptera (»Hrob v
mořlc) Zde ie skutečně ieblný mo
hutný doiem. který bezprostřebně vy
volalo moře. Podle mého ie lo nei
krásněiší číslo celé sbírky. A cosi
spodního a tušeného krásnem a zá
vratí dýše z čísel »Život na bněc a
»Hvězdy na mořlc. ]ako v ohlasu kni
hy »Za Krístems lzde básník zahlédá
kostelík (»Kaple u moře:) a nechává
duší vanout dech nábožného vzrušení.
Nilka, která všecka čísla navazuie
iako korálky, někby zdá se unikati.
Knížka prostá a vroucí, i přes snahu
dokonalé íormálnosti, která často pře
káží, aby polnta plně vyzněla. Místy
isleiná myšlenka v ilné variací se
vrací, iako pohled na známá místa,
ale s iiné strany, nežli isme uvykll.
—-Vzpomínám tak maně na současné
nové vydání knihy ]aroslava Vrchlic
kého: Rok na iíhu — avduchu srov
návám těžbu obou: co všechno Vrch
lický vyzpíval! Co všechno Rokyta
řekl! “Viktor gťánek.
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ZA RUDOLFEM LINHARTEM.

Plachý pták z cizích kraiův
zablouoil bo našich lesů.

Melancholický zněla jeho píseň,
neb střelu Smrti nosil ve svém srbci.

V soumraku teskně zpíval
a Dřív, než slunce polilo hory.
obletěl bo své vlasti.

IN MEMORIAM.

]est tomu 20 let. Dne 20. srpna 13 5 sešla se v Dřevěném
kostelíčku Nárooopisné výstavy v Praze rstka katolických literátů
a usnesla se výoávat _svíii časopis »Kuloac. Na návrh pisatele
nazván však »Nový Zivotc a počal výcházet o Vánocích l
v Praze, obtuo za 2 měsíce přenesen bo Nového ]ičína a 19 4
Do Prostějova. Výcházel 12 let a kol něho a z něho vzrostlo
hnutí katolické Moberný české.

Chtěli isme literaturu živou, stoiící na výši boby a čelící všem
současným proučům -—a byli isme kaceřováni a pronáslečováni
ob nekatoliků i katolíků, zbružených kol »Vlasti<<,»Obzoru
a iiných starších směrů.

Z hnutí půvobně literárního vývinulo se přirozeně hnutí reíormni
i na poli církevním, sociálním a politickém.

Dostalo se nám během bobý satisfakce, že oópurci naši (i mocní,
iako arcibiskup Dr. Th. Kohn) umlčení a obstraněni, mnozi přešli
bo našich řao, poznavše, že jsme měli pravou, že isme bojovali
za svobobu pravou a zbravou. Naši libé uplatnili se v katolickém
ruchu jako pracovníci výsoce cenění, ba nepostrábatelní,a zaujali
vvnikaiící místa. Naše literární žeň má čestné místo v literární
historii. Co bylo pleva a suchý klest. upaolo s našeho stromu
v bouřných jarních větrech. Bubeme klibně růst a pracovat bále.

Tiskem Václava Horáka v Prostějově. — Za redakci odpovíbá Vilém Výsloužll
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poszni K PŘEDPLACENÍ.
ARCHAvycházl1.bnekazóéhamč

síce. Předplácí se na rok 6 K,-na půl
roku 3 K. lebnotllvá čísla 60 hal.

STUDEDTI pří hromadném obblrdní
(aspoň 10 ex.) přebplácell na rok 9 K.
Abresn: Revue Archa Prostěi v. —
Platí se složenkaml Nového vota
neb Archy (číslo konta 17.942).

Předplatné : insertné splatno a za.
lovatelno v Prostěiově.

Plntice šekem, račte laskavé ku
Svému iménu poznačlt, zač platíte:
All! (Archa ročník Hl.)

CM (obraz sv. Cyrilaa MethodaJ

OsuděJBuda-( ucharistle.) Atd.
Připiste též číslo. které ie na obalu!

Obraz sv. Cyrilla a Metodeje,
který vydala revue »Archac v' Prostě
iově. lest svérázným uměleckým činem.
Známý lest ušlechtilý obraz Seilzův
těchto našich věrověstů: po něm ná
sledoval Hanuš Schwaiger, který ie
vypodobnil archaislicky slohem byzan.
tlnsky'rn. potom přišel ]ar. Urban se
svým barvitým honosným vyobrazením
dvou stolíclch postav u altán—e.]en že
poletí celkové nemá hlubšího výrazu a
trolbarevný "_Blidelá doiern přiliš pa
pírový. Procitěné kresby mistra Milt.
Aiše lsou drobného tormálu. Nádherný
obraz Matělkův na Velehradě ie irochu
barokní a nebyl tisknut. Mistr lano
Kóhier t-z Nenkovic u Brnajsiál před
úkolem, podat v živých slovanských
barvách representatni poprsí obou
svatých bratři a spoilt v tomto popu
lárním obraze všechny přednosti svých
pledchhbcll. Úkol tento provebl do
koriale. Na solidním listu velikosti
80 )( 60 cm (papír byl schválně ob
lednán neliepšl) vytvořilkamenotlslié'm,

který sám osobně řídil, ve 12barvách
a zlaté poprsí svaté _dvoilce.Mahlie
bratry do tmavomodrébo pole pdstwil
hnědý byzancký kříž s třemi příčnými
bl'e'vnya figurální výzdobou. Film
Konstantina (sv. Cyrilla) pojal jako
slovanského myslitele, s tváří osma
hlou cestami a vyhublou bděnimg _
myšlením a melancholicky zíaděnon_-_..
strádánim pro velkou myšlenku. ]e v ní
cosi z typu Dostoievského. Řeholní
hněbé roucho dobře sluší k této po
stavě. V rukou ieiíiestotevřená kniha
s miniaturou byzanckého Krista. ;:
cyrliiským písmem napsán tu začátek
Evangelia sv. ]ana: lskoni bě slavo
a slovo bě \: Boga a Bog bě slovo._
Svatý Motorlet vyobrazen jako bělos
vlasý kmet s Dlouhou bradou v ornátě'
arcibiskupském: V pluviále & palliem
křížkovaným. ]eho pohleb je přísně
vlídný a teho dlaň žehnalící. Na hlavě
leho iest nízká mllra tvaru východního.
iakou podnes nosí biskupové řecko
katoličtí. (V mille takové byl vyloto
grafován na př. arcib. hr. Szeptycky.
lenž nyní str-add v zaietí ruském)
Svatozáře lsou bekorovány imény IV.
věrozvěstů a celek orámován Kóhie
rovým ornamentem. Pod obratem
čtou se významná slova z oillclat
>Tílo isou otcově našic. Celek působí
milým. vážným a slovanský živým
dolmem. List vyšel i s nápisem pol
shým a cyrillským. Uměl. dílo iesi
ozdobou chaty lsalonu, úřadovnyneb
spolkové místností, sakristie. nebo
kaple, všube se uplatní, zvláště v rámci
světle zlatém. _(Lze dostati v admin.
»Archy- v Prostělovč za 10 K. '
studenty & Dělníky větší sleva. Llďt
má cenu originálu llthogratlckého.
Proveden u L. Klabussye v Holešov"

Hmmm...“"“"“„&% QM. "“?ď“Mihál. ":?-'th:331133
1895, ne l905

.? PROSIIDE o laskave rychlévyrovnánípředplatného.'
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HŘBITOVNÍ NÁPtSV.
Sbírá K. I). [-UTanU.

ERITKEM VZDELANOSTI A SMVSLENI OB
čanstva bývá hřbitov. Neien svou úpravou cest,
stromořaoí, hrobů, pomníků, nýbrž i obsahem
nápisů.

Bylo by záslužno sebrati vknížku staročeské
nápisy náhrobní, které oýšou zbožností, vážností

' a nepostráoaií často buchaplnosti.
Na hřbitově v Lounech četl jsem na márnici Delší řikání, jež

x.mna :
lioilia prachu, lnstka kostí
zbyla / iviii'h Slovntnosti.

A J kostelu tounském je zasazen starý náhrobní kanton 5 na
|l|5£'llll llOlHtí lelll, ('RAS 'l'llůt

Pravopisná chyba Ml(_'lll svábi k humoru : Dnes Michl, zítra ty
]iž brána hřbitovní často mluví; Zioó mivaii hebrciský citát

„ bible, na křostanskyrh liřtiito-wih „» linii banální, lllt' in'zna
lllt'llailtl *Mňst—ikýhřbitovs nebo vtip lt't)(ltlt snao nepmtni, jako
na př. v Brankáih POSIlŽDNI CIBI 0, co? pončkno připomíná
hosp.)ou: () poslcmnho urošv. 'linoe maji napsáno Memento
mori: Velmi Iapioa'rnl a křesfansky nápis ie nat) vchoovin h'rbi
tova v Piraně, jehož. cypřiše se skály hlebi na moře: RFSUH
llliCTURlS Těm, kOož vstanou [ mrtvých.

Nápisy na naSich křížich a pomnicích bývaii hooně suché
anebo bezvýznamné sentimentální. Nenacházíme sice už. tolik
naivních nesmyslů iako na př. napsala bnkovanská obec na kříž
.la Děčínou tvNáklaoem tohoto kříže obec Bukovanya), nenaihá
zime také už groteskně komických rýmovaček, iako:

(lž je po všem. Cělo ztuhlý.
HNNH MHCGK,

číslo zo. Drodei uhlí.

ale nenacházíme také epitatů silných, oůmyslných, ouchaplných.
hluboce náboženských.
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A přece krásný hřbitov, k němuž přes to, že ie vzoálen města
ole hygienických přeopisů, putuie obyvatelstvo za osvěžením,
může býti školou, celou Akaoemií, neien výtvarných umění krá
sou svých pomníků, ale i akabemií filosofie hluboce poiatými
nápisy.

Dalo by se nasbírat hoině vhooných citátů z básníků celého
světa, které by se bobře hobily na kámen hrobní, ale to všechno
isou slova lioská. 'Koo ze země iest, iest ze země a mluví ze
země< (]an 3. 31): Největší útěchy a neivětšího povznesení po
skytne zarmouceným poutníkům přece jen SLOVO BOZÍ, slovo
života věčného, citáty z Bible.

Slovo člověka nemůže bosti potěšiti na takovém místě, kbe
viběti právě vratkosf, prchavosf a bezmocnost všeho lioského.

Duchovní správce může leckbe mnoho vnuknouti (P. Deutsch
v Kokorách animoval farníky, aby bávali na hroby příbuzných
sochy jejich svatých patronů) a bube snao možno vyrýti bo po
mníků některé z násleouiících slov biblických. Těšilo by mne,
kbyby někoo z laskavých čtenářů v této Anthologii pokračoval,
zvláště kbyby pro Archu sebral významné hrobní nápisy staro
české.

|..

Násleouiící citáty isou vybrány pouze z prvních 17 kapitol
evangelia sv. ]ana překlaou Dra. ]. L. Sýkory. Další knihy bi
blické poskytly by nepřeberný poklao. Při výběru říbím se he
slem: 'Christus super omniac a přeopokláoám, že na pomnících

oíplakuie se často obraz Krista ukřižovaného, kážícího, žehnaiíc 0 alb.
Některé citáty isou poiaty ovšem ien sensu allegato. Někbe

mluví Kristus, někbe evangelista, někbe mrtví.

v NĚM BVL ŽlUOT_,A žlvor BVL SUĚTLEM LlDÍ,
A stTLo vE TME svíTt, A TMA HO NEPOlALA.

]an !, 4.

Kolik-koli však iei přiiali, bal jim zase státi se bitkami Božími,
těm, kteří věří ve iméno jeho. ]an 1. 12.

Eihle Beránek Boží, ienž snímá hříchy světa. Jan 1, 29.

A iá isem viběl a vybal svěbectví, že tento iest Syn Boží.
]an 1,34.

Mistře, koe byolíš? Di iim: Poiote a vizte. ]an 1, 38.
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Nalezli isme toho, o němž psal Moižíš v zákoně a proroci;
iest to ]ežíš, syn ]osefa z Nazareta. Jan 1, 45.

Větší věci uvióíš nab týto. Jan 1, 50.

Amen, Amen pravím vám: Uvibíte nebe otevřené a anbělý
Boží vystupovati a sestupovati na Syna člověka. ]an 1, 51.

Zbořte chrám tento, a ve třech bnech iei vzbělám. ]an 2, 19.

Kovž tebý vstal z mrtvých, rozpomenuli se učeníci ieho, že to
pověběl; i uvěřili Písmu a slovu, kteréž býl ]ežíš řekl. ]an 2, 22.

Neměl zapotřebí, aby kbo vvbal mu svěbectví o člověku;
nebot sám věóěl, co iest v člověku. Jan 2, 25.

Mistře, víme, že isi ob Boha vyšel jako učitel; nebot nikbo
nemůže činiti těch oivů. ]an 3, 2.

Co se narobilo z těla, tělo jest, a co se narobilo z Ducha,
buch iest. ]an 3, 6.

Vítr vane. kóe chce, a slyšíš ieho hlas, ale nevíš, obkuo při
chází a kam ibe; tak iest to při kažoém, kbo se narobil z Duma.

]an 3, 8.

]ako Moižíš povýšil haba na poušti, tak musí povýšen býti
Syn člověka, aby nikóo, jenž v něho věří, nezahýnul, nýbrž měl
život věčný. ]an 3, 14. 15.

Tak Bůh miloval svět, že Syna svého iebnorozeného bal, aby
nikbo, ienž v něho věří, nezahvnul, nýbrž měl život věčný.

Jan 3, 16.

Bůh neposlal Syna svého na svět, abý soubil svět, nýbrž aby
spasen býl svět skrze něho. ]an 3, 11.

Kbo věří v něho, nebývá souzen; kóo však! nevěří, iiž iest
obsouzen, poněvabž nevěří ve iméno iebnorozeného Syna Božího.

]an 3, 18.

To pak iest soub, že světlo přišlo na svět, a libé milovali
více tmu nežli světlo. ]an 3, 19.

Kbo činí pravou, ioe ke světlu (aby skutkové ieho se zievili),
neboť v Bohu isou vvkonáni. ]an 3, 21.

Člověk nemůže nic vzíti, není—limu báno s nebe. ]an 3, 27.

Ten, ienž s nebe přichází, iest naóe všecky. Jan 3, 31.
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Kbo věří v Syna, má život věčný; (kbo však nevěří v Syna,
neuzří života, nýbrž hněv Boží zůstava na nem.) ]an 3, 36.

Kažbý, kbo piie z voby této, žízniti bube opět; koo se však
napiie z voby, kterou iá mu bám, nebube žízniti na věky.

]an 4, 13.
(Tento nápis hooil by se na stubnici neb fontánu s relietem

Kristovým)

Bůh iest buch, a ti, kteří se mu klaněií, v buchu a v pravóě
mají se mu klaněti. ]an 4, 24.

já mám pokrm k iíblu, o němž vy nevíte. ]an 4, 32.

A kbo žne, béře obplatu a shromažóuie užitek k životu věč
nému, aby se raboval i ten, kbo seie, i ten, kbo žne. ]an 4, 36.

Věříme nikoli více pro tvoii řeč; nebot sami jsme slyšeli a
víme, že tento iest v pravbě spasitelem světa. ]an 4, 42.

Pane, poió, prve než umře syn můi. Dí jemu ]ežíš: ]ói, syn
tvůi živ iest. ]an 4, 49. 50.

Člověk ten uvěřil slovu, kteréž mu pravil ]ežíš,a šel. ]an 4, 50.

]ak Otec mrtvé křísí a oživuie, tak i Syn, koho chce, oživuje.
]an 5, 21.

Amen, amen pravím vám: Kec slyší slovo mě a věří tomu,
ienž mne poslal, má život věčný a soubu nepropabá. ]an 5, 24.

Přešel ze smrti bo života. lan 5, 24.

Přichází hobina a nyní iest, kby mrtví uslyší hlas Syna Bo
žího, a ti, kteří ulyší, živi bubou. ]an 5, 25.

Přichází hobina, ve které všichni, kteří ve hrobech isou, uslyší
hlas ieho, a půibou ti, kteří bobře činili, na vzkříšení života.

]an 5, 28.

Soub můi iest spraveblivý, nebot nehlebám vůle své, nýbrž
vůli toho, ienž mě poslal. km 5, 30.

Pracuite nikoliv o pokrm pomíieiící, nýbrž o pokrm, který zů
stává k životu věčnému, kterýž vám bá Syn člověka. ]an 6, 27.

“já jsem chléb života; kbo přichází ke mně, nebube lačněti,
a kbo věří ve mne, nebube žízniti nikby. ]an 6, 35.

_\_Išecko,co mi bává Otec, přiibe ke mně, a toho, kbo ke mně
přllče, nevyvrhnu ven. ]an 6, 37.
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Toto pak iest vůle toho, ienž mě poslal (Otce), abych neztratil
nic z toho, co mi bal, nýbrž abych to vzkřísil v ben poslební.

]an 6, 39.

To iest vůle Otce mého, který mě poslal, aby kažbý, kbo vibí
Syna a věří v něho, měl život věčný. ]an 6, 40.

Amen, amen pravím vám: Kbo věří ve mne, má život věčný.
Jan 6, 47.

]á isem chléb života. Jan 6, 48.

]á isem chléb živý, ienž s nebe sestoupil. Bube-li kbo iísti
z chleba toho, živ buoe na věky. ]an 6, 51. 52.

Koo ií mé tělo a piie mou krev, zůstává ve mně a já v něm.
“lan 6, 57.

Duch iest to, ienž oživuie, tělo nic neprospívá. ]an 6, 64.

Ty máš slova života věčného. ]an 6, 69.

Čas můi ieště nepřišel, ale čas váš ie vžbycky pohotově. Jan 7, 6.

Žizni-li kbo, poičl ke mně a pli! ]an 7, 37.

]á isem světlo světa; koo mne náslebuie, nebuoe chobiti ve
tmách, nýbrž bube míti světlo života. ]an 8, 12.

Amen, amen pravím vám: Buoe-li kbo zachovávati slovo mé,
neuzří smrti na věky. ]an 8, 51.

Musím činiti skutky toho, ienž mne poslal, pokub iest ben;
přichází noc, koy nikbo nemůže bělati. ]an 9, 4.

]á jsem branou. Ueibe-li kbo skrze mne, bube zachován.
len to, 9.

Já jsem pastýř oobrý. Dobrý pastýř bává život za ovce své.
]an 10, ll.

Mám ještě jiné ovce, kteréž neisou z tohoto ovčince; i ty mu
sím přivésti, a hlas můi slyšeti bubou, a bube ieoen ovčinec
a ieóen pastýř. ]an 10, 16.

Dávám život svůi, abych iej zase uial. ]an 10, 17.

__Ovce mé slyší hlas můi, a iá je znám, a násleouií mne; a iá
um bávám život věčný, a nezhynou na věky, a nikoo nevytrhne
iich z ruky mé. ]an 10, 27. 28.

Co mi bal Otec můi, to iest větší nabe všecko. ]an 10, 29.
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Lazar, přítel náš spí, ale ibu, abych iei ze sna probubit'
]an 11, 11.

Vstane zase bratr tvůi. ]an 11, 23.

]á isem vzkříšení a život. ]an 11, 25.

Koo věří ve mne, byt' i umřel, živ buoe. ]an 11, 25.

Mistr iest zbe a volá tebe. Jan 11, 28.

Neřekl-liž isem tobě, že bubeš-li věřiti, uzříš slávu Boží?
]an 11, 40.

Pane, přeieme si viběti ]ežíše. ]an 12, 21.

Nezemře-li zrno pšeničné, paoši bo země, zůstává samotno;
zemře-li však, přináší mnoho užitku. ]an 12, 24.

Kbo miluie život svůi, ztratí iei, a kbo nenávibí život svůi na
tomto světě, k životu věčnému zachová iei. ]an 12, 25.

Kbe isem iá, tam bube i služebník můi. ]an 12, 26.

]á bubu-li povýšen ob země, potáhnu všecko k sobě. ]an 12, 32.

Dokub máte světlo, věřte ve světlo, abyste byli účastni světla.
]an 12,36.

Pane, kam ibeš? — Kam iá ibu, nemůžeš nyní za mnou iíti.
půioeš však pozoěii. ]an 13, 36.

Nermutiž se srbce vaše. Věříte v Boha, i ve mne věřte!
]an 14, l.

V bomě Otce mého iest příbytků mnoho, iou, abych vám při
pravil místo. ]an 14, 2.

Přiióu zase a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kbe jsem já.
]an 14, 3.

]á isem cesta a pravba a život; nikoo nepřichází k Otci leč
ien skrze mne. ]an 14, 6.

Pane, ukaž nám Otce, a Dostačí nám. ]an 14, 8.

Bubete-li zač prositi mne veiménu mém,učinímto. ]an 14, 14.

A já bubu prositi Otce, a iiného Utěšitele bá vám. ]an 14, 16.

Nenechám vás sirotků, přiiou zase k vám. Jan 14, 18.
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]eště maličko, a svět iiž mě neuvibí; vv však mě uzříte, neboť
já jsem živ, i vy živi bubete. ]an 14, 19.

Kbo _miluie mne, bube milován ob Otce mého, i iá bubu ieí
milovatt a zievím se mu. ]an 14, 21.

Pokoi svůi zůstavuii vám. “lan 14, 27.

Kbvbvste mě milovali, rabovali byste se, že ibu k Otci.
]an 14, 28.

]á jsem vinný kmen, vy jste ratolesti; kbo zůstává ve mně a
iá v něm, ten přináší ovoce mnoho. ]an 15, 4.

]ako mne miloval Otec, i iá jsem miloval vás. Zůstaňte
v lásce mé. ]an 15, 9.

Větší lásky nemá nikbo nač tu, aby kóo položil život svůi za
své přátele. ]an 15, 13.

]est vám užitečno, abych já obešel, nebot neoóeibu-Ii,Utěšitel
nepřiióe k vám. ]an 16, 7.

Maličko, a neuzříte mne, a opět maličko, a uzříte mě, poně
vabž ióu k Otci. ]an 16, 16.

Vy se bubete rmoutiti, ale zármutek váš obrátí se v rabost.
1311 16, 20.

Vyšel isem ob Otce a přišel jsem na svět; opět opouštím svět
d ióu k Otci. ]an 16, 28.

Neisem sám nebot Otec iest se mnou ]an 16, 32.

NA svÉTf—zBUDEIE MÍT! SOUŽENÍ,
AUŠAK DÚVÉŘUlTE

]A ]SEM PŘEMOHI SVĚT. ]an 16, 33.

297



mODERNISMUS.
Podává E.

NUTÍ MODERNISTICKÉ MÁ SVÚ) PÚVOD
v tak zvaném amerikanismu a v moberní fran
csuzské apologetice. K amerikanismu nelze však
cítati toliko snahy iisté části amerického kléru,
:iýbrž též pobobné zjevy ve Francii a v Německu.
Typem amerikanismu stala se vážená osobnost
P. lsaka Tomáše Heckera, nao iehož hrobem

provinciál iesuitů Campbell kbyž mluvil, se zmínil, že P. Hecker
byl ouchovním vláčcem líbí a že měl zvláštní moc líbí připoutá—
vati na věci Boží. Pestrým byl zaiisté život P. Heckera. Pocházel
z protestantské robiny, iež bo Ameriky se přistěhovala. 2 po
čátku byl roznašečem metooistického listu, pozoěii pekařským
pomocníkem a socialistou, ienž nao svou oíží čítával spisy Kantovy,
konečně stal se konvertitou, rebemptoristou a horlivým libovým
missionářem, ienž si přeosevzal americké protestanty americkými
prostřebky bo církve katolické přivésti. Pius IX. oal mu bovolení,
aby založil samostatnou kongregaci zvanou emissiiní kněží sv.
apoštola Pavla:. Členové této kongregace neskláoali slibů a vě
novali se pracím missiiním mezi libem pobrobeni oozoru ieonot
livých biskupů. ]eště Dnes jsou kněží toho řábu činnými ve
Spoiených Státech. P. Hecker přišel pozoěii oo Říma iako pro
kurator biskupa z Columbu při příležitosti vatikánského koncilu
a konečně zemřel ve věku 69 let, ukončiv tak plobný život svůi.

Záklaoni rysy amerikanismu vztahuií se na oemokratíi, učení
o cnostech a ootýkaii se. akoniessionalismu a interkonfession
alismu. P. Hecker považoval republikánský státní útvar velmi
vhoóným pro rozšíření se církve katolické. Zásaby o rovnosti,
volnosti a bratrství zóály se mu iasně vyrýsovanými v osobě
Kristově, iakož neilepšim prostřebkem získati si Dokonalost
křeslanskou naznačoval vnitřní vebení Ducha sv. S tím souvisí
Heckerův názor o ceně různých křesťanských cnosti. Proti
passivním ctnostem jako poslušnost a pokora, iak právě v řábech
bývají poiímány, stavěl z ohlebu na časové poměry osobni
zbatnost a pobnikavost, oo nichž si mnoho sliboval. Způsob
askese. kterou provozovali katolíci v poslebních třech stoletích,
učinil ie bětinskými, nemužnými a málo aktivními. Za vzor světce
ve světě žijícího a ve světě působícího stavěl Hecker vžoy sv.
pěstouna ]oseta. Kontessionalismus a akontessionalismus poiímal
tak, že byl toho názoru, aby v kažbém křesťanském vyznání
si byli všichni rovni ble občanských práv a privilegií.
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Tato snaha uvésti v souhlas křesťanství a církev s buchem
času objevila se též v Evropě, a možno tubiž o jakémsi tame
rikanismu evropském: též se zmíniti. Tak Dóllinger tvrbil, že
úkolem německé theologie jest v jebiný celek uvésti veškeré
rozbílné koníesse, a také na konferenci v Bonnu vyzýval, aby
na záklabě PíSma sv. a nejstarších tří vyznání víry prvních sto
letí, staré trabice oo vyumělkované theologie byly očistěny
a velký smír Výchoou se Zápabem, katolíků s protestanty se
uskutečnil v nově založené ]anské církvi. Tenbence amerikanismu
jeví se též v hnutí zvaném Sillon a v novokřesťanství francouz
ském, jakož i ve snahách kněží německých, kteří hnuti to nazvali
jménem Reiormkatolizismus. ,

Hnutí Sillon (česky brázóa) bylo založeno r. 1893. Ukolem jeho
bylo sloučiti všechny katolíky francouzské ku společné práci
ve službách náboženství a společnosti lioské. Bylo též schváleno
Lvem XIII. a Piem X. Brzy však setřelo se sebe veškeren ráz
křesťanství, přijalo ibey mooernistické a bylo konečně Piem X.
zrušeno a pouze jeonotlivé skupiny, sillons catholiques zvané
příběleny pravomoci oiecesních biskupů.

Francouzští Neo-chrétiens měli též chvályhobné snahy. Vznikli
v letech bevabesátých, a úkolem jich bylo potírati positivismus
a materialism. Leč bospěli pozoěji k názorům, iež s církví kato
lickou nelze sloučiti. Německý Reformkatolizismus jest součástkou
ibeí Heckerových a tak zv. 'loseiinismu a ooby osvícenců.
Representanti tohoto hnutí, jako jsou Kraus, Schell, josef Miiller
a jiní bosti naznačují, co učení toto hlásá.

l kbyž amerikanismus jest považován za přebrhůóce mooer
nismu, přece nelze připisovati P. Heckerovi nejhorších úmyslů.
Neboť on, jako kbysi sv. Pavel chtěl býti všem nejlepsim zastán
cem, tak i P. Hecker chtěl veškeré libstvo přivésti ku křesťanství.
[.eč Dobrý a čistý úmysl nezaručuje jestě správnost cesty, jíž
se k uskutečnění svých ibeálů ubíráme. Ve skutečnosti rýsují se
v amerikanísmu zásahy, které mobernismus při konstrukci svého
systému si vzal za záklao a bále je rozvinul. Půvobce a bu
chovni hlava francouzských mobernistů Loisy tvrbil, že mober
nisté jsou věrní stoupenci amerikanismu.

Bližší zoá se býti mobernismu mooerní apologetíka francouzská.
Stoupenci této metoby uznávají sice staré metafysické Důkazy
o božství Kristově, jakož i božskou autoritu jeho církve. tvrbí
však, že tyto oůkazy nestačí novooobým směrům, ježto mooerní
libé nemají smyslu pro spekulativní a theoretické Důkazy, nýbrž
zabývají se více praktickými zájmy.

Leč novobobý mooernismus nemá nic společného s uveoenými
systemy. Mobernismus Dnešní jest ťilosoťicko-theologický system,
který si vzal za účel učení církve katolické z kořene vyvrátiti.
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Mobernismus jest vlastně prooukt protestantismu a spočívá
na agnosticismu a immanentismu. Pooobnou nauku hlásal již
Luther. Tento reformátor byl toho názoru, že rozum libský
ztratil veškeru schopnost poznání náboženského náslebkem
hříchu běbičného a že úkolem víry jest rozum zničiti. University,.
na nichž věnovala se největší pozornost intellektualismu, pova
žoval za synagogy zkázy, čtyři fakulty jako přebobraz čtyř vojínů,
kteří ukřižovali Krista. Spásu možno čekati pouze ob pevné
vlastní sugesce, že ob Krista vykoupení jsme. V tomto názoru
rozvíjelo se učení protestantské po staletí, až konečně tomuto
učení vtiskl Kant značku filosofickou, ob boby Schleiermacherovy
vtiskli mu professoři značku theologickou, a tak povstala tato
zvláštní směs filosofie a křesťanství, jež jmenuje se mobernismus.
Hlavní pobstat této »snůšky všech heresíc byla oznámena
Dostatečně v encyklice Pascenoi.

Kbo jest tečy vlastně mobernistou? Správně vytýká tato en
cyklika kažbému nelaskavost a opovážlivé posuzování, kbo by“
mobernistou nazval toho, na němž by v ohlebu církevním leccos
kárati mohl. Encyklika Pascenoi poukazuje správně na agnosti—
cismus a immanentismus mobernismu a óovozuje, že těmito
naukami moóernismus oboěluje věbu ob víry, zatlačuje nábo—
ženství na území citu, omezuje na vnitřní života tím popírá
vše, co by rozum ve věcech náboženství chápati mohl, jako
jsou rozumové bůvoby pro jsoucnost Boží nebo zevnější kriteria
jako proroctví pro Zjevení Boží nebo zázraky jako bůkaz božství
Kristova. Nauka moóernismu o svátostech jest pochybná. Neisou
svátosti ble mooernismu účinným faktorem oč Krista ustanove
ným, nýbrž pouze zevnější kontrollou, jako též názor, že nábo
žensko-mravní život jeonotlivce není závislým na nabpřirozené
milosti a ctnostný život na náslebování Krista, nýbrž, že tu
rozhobuje vnitřní, subjektivní život, neobvislý oo učení různých
náboženstev. Mobernismus učí interkonfessionalismu a Dogma
tům připisuje ráz symbolický.

]sou mobernisté v tomto smyslu? O tom není pochyby. Loisy
sám se chlubí, že mnohé zavržené věty encyklikou Pascenbi
byly vyňaty z jeho spisů a že vatikánským theologům nikbo
tolik látky nepoóal k přemýšlení jako on. Němci mají celou řabu
takových močernistů. Význačni jsou H. Hefele, Schnitzer, Engert,
Hugo Koch a celé »Krausovo bružstvot (Ne Kraus sám!)

Těžko jest stanoviti počet pravých mobernistů. Loisy ubává,
že mezi klérem francouzským jest asi 1500 mobernistů. Mnozí
byli přesvěbčeni, že encyklikou Pascenbi byl moóernismus zničen,
jiní zase tvroí, že celek mobernistů publikací encykliky byl

VDV)

nacionální tajný spolek mobernistů a má své zvěby ve všech
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seminářích, universitách Ia ústavech katolických, kbe tajně se
pracuie na propaganoě mooernismu. List »Berliner Tagblatt:
vypráví o zvoleném organisačním výboru, ienž má své stálé
Důvěrníký a referenty v různých zemích Německa, Rakouska
a Svýcarska a časopis »Das neue ]ahrhunbertc upozorňuie,
že imenovaný berlínský list své zprávy ze vzbuchu nečerpá.

\) Zenevě vychází 02) leona 1910 časopis >Revue mooerniste
internationale-, ieiímž úkolem iest utvořiti organisační plán, ble
něhož by bylo možno všem mooernistům své síly praktický roz
vinouti a iich výužíti. ]ebnotlivosti plánu znaií ien organisatoři,
kteří v různých střebech propaganbý působí. V Neapoli byl
založen list »Battaglie be' oggic, ienž se spolkem »pracuiících
kněžíc k tomu působí, abý kněze apostatý uvolnil. Ve Španělích
iest moóernismus v zárobku.

Mocnou baštou mooernismu iest Krausovo bružstvo v Mni
chově. Casopis »Das neue ]ahrhunóertc prosí o pooporu mober
nistickým kněžím a v kažbém čísle uváóí velké obnosy, jež
Docházeií oo fonou propaganoý. Mobernismus iest silně pobpo-
rován naklaoatelstvím Neurrý v Paříži atak zv. nbibliotheque
be critique religieusec.

Učení mobernistické iest značně rozšířeno po Evropě jak
patrno z uveóeného a nelze ho pooceňovati, iak vibno z Dobře
připraveného boie Pia X., iehož encyklika zůstane světovým
bokumentem neohroženosti, s jakou háiil oltáře, kněze i lió
proti útoku pochybnosti a světského óucha.

(Pozn. reo. Zůstane navžbý ironií osubu, že blubařske' hnutí
bostalo jméno moberný, ač s českou mooernou katolickou ne
mělo společného programu.)

301'



SV. KONSTANTIN NA BREGALNICI.
DR. FRAnTlŠEK PŘIKRVL.

NA SEVERU LAGODINV PŘES ÚRODNÉ Úpou ]EZERA
Dviranského a Bubkovského, ve střebu téměř balkánského polo
ostrova, za Blaguša a Belašica planinou ie Pianecko mezi Stru
mou a Varoarem.

Protéká ie Bregalnica vyvíraiic v horách u Petriče a teče 45 km
na sever po Carevo selo, obtuo na zápab 82 km k lštipu omy
vaiíc Ovče polie bo Varbary pob Velesem. Na iihu Pianecka teče
Strumicafob Raboviště, na město Strumici a u Petriče vlévá se
bo Strumy. Na severu svlažuie krai Pštinia s Krivou rékou. Zbe
jsou oo nepaměti slavné bruhby ooly na železo, stříbro a zlato
kolem Kratova a Osogovské planiny. U vsi Grúienci na Kysten—
bilsku (Velbužo, Bania) isou rozpabanky zámku 'Slavištec a po
něm nese posuo iméno tento krai.

Sv. Methob v mlabosti byl náčelníkem Pianecka se síblem na
zámku ve Strumici (Annus eccl. _qnaeco Slavic. 1863 p. 210!.
Zbylo z něho něco zbiva s věžemi a baštami.

Sv. Konstantin začal roku 843 konati misie proti Bogumilům
(Arianům) kolem Ovče polie na úvooí Bregalnice a Pštinie s ně
kolika pomocníky. Vypravili se na to bílo z monastyrů na Olympu
v Bitinii.') První rok seskupit zbe 45.000 libu z heteroboxie bo
gumilské na ortoboxii čili katolicismus. (Prolog na sv. Konstan
tina. rukopis universitní bibliotéky ve Lvově.)

Sv. Konstantin na Olympu bitínskym v Mezii spomocníkypře
vebl potřebné knihy bo nářečí Sakulatů,použiv řecké tnaiuskule
a několika písmen arménských a koptickych. Přišel na Bregalnici
s hotovou literaturou. Ve čtvrtém století převebl Bogumil, biskup
ukraiinsky (Skitů) v Tomi písmo sv. oo nářečí Ukrajinců pomocí
řecké maiuskule neústroině. Z pomocníků sv. Konstantina na
Pianecku proslavili se utvrzením bíla po bnešní ben: Prochor
Pštinsky, zaklabatel monastyru sv. Dimitrie pob Koziak planinou;
Gavril, zaklabatel monastyru Lešnovského u Kratova, a ]oachim
Osogovsky. Tento světec bulharské církve vychoval neivětsího
světce ieiího ]ana Rilského nar. 876 ve vsi Skriniu na ]elešnici,
přítoku Strumy protiv Ril planině. Okolní obyvatelé pobnes se
zovou Pianci. ]an byblel z počátku v jeskyni (postnici) pob Vi
toší u Perniku na viblici cest ze Soluně a Drače. Po této čin
nosti sv. Konstantina je tu hoině nízky'ch křížů z balvanů vyte
sanych. Několik za opanování kraie Turky přenesli zbožní libé
zbeiší k památnému kostelu sv. Pantěleimona na Boianě pob
Vitoší, koež isem ie našel neporušené a ozbobené kamenickymi
okrasami. ]iny hrubotesaný stoií nahnuty stářím na poli u vsi

') Nyní obyvaií tyto monastyry Dervišové.
_302



Šiiakovci při oráze ze Sofie k Caribroou. Zbraví svou pooobností
s moravskými kříži bo oken vlaku. Na těchto iestzpokoleniuvá
záno pooání na sv. Cyrilla a Methuoa i >četvorice< světců uveoených.

Přes severní Pianecko veola oobočka řím. silnice voienské
»via egnatiaa z íma oo Marcianopolu u Uarny (Peutingerova
mapa). Obbočila oo ní, veooucí z Drače bo Soluně, v Bitolii &
táhla se na Priliep, přes Babuna planina, na Veles, Ovče polie,
úvobím Pštinie a Krive réky, přes Osogovskou planinu, Kysten
oil (Pautalia, Velbužo, Banial, Pernik, Sofií, Zlaticí, průsmykem
Troianským, Loveč na Osmě, Nikiup na Rusici (Nikopolis ao
Haemum v ll. stol), Trnovo, Léskovec, Šumen, bo Marcianopolu
na bevenském jezeře u Varny.

Pobel ní rozloženy isou památky čelněiší sv Cyrilla a Methuoa
oo Drače až po Varnu ze skutkování jejich 20letého, než přišli
k nám. Voie přeprošené iako milites auxiliarii, sociíamici císařů
byzantynských posunovaly se z Ukraiiny a Dobruče, až po Drač,
roznášeiíce bluo Bogumilismu (Arianismu). Zapřel Arius ll. článek
apošt. vyznání víry i lll. Paoly sv. svátosti s ůstroií církevním
Půvooce mezi Slovany tohoto bluóu Bogumil byl biskupem
v Tomi a pak v Nikopoli na Rusici. Pozoěii volili si biaoo a
Dvanáct slarců zoe; v Bosně; v Pataře, osačě u Milána; v Albi
u Toulous-e v provincii Narbonensi. Tam iim říkali pozoěii
Bougre, bluo z Bulharska (Bu'garskal oonešený.

Na Babuna planině a Ovče poliu bývala iarní shromážoistě
voisková z Gelů (Ukraiinců. Ti. kteří měli střebisko u UVSU
(Gerrhos Herooota) zváni: Visigéli, iiní měli střeoisko v goroóu:
Oster na Derně a zváni:Ostero_qéti. Na pramenech Donce a Oky
zvali se ble pohoří alánského Alány. Voie jejich přivolané
!. Ukraiiny přinesly Bogumilismusz Dobruče pobél Dunaie bo
severní Italie, iižní Francie a Do Spanělska.

Práce sv. Konstantina začatá na úvobí Bregalnice s pomocníky,
z nichž neipřebněiši byl sv. Melhob, jevila veliké zbary na zá
pao k ]onskému moři se střeoy varbanašském Belegraoě(Benat)
a Ochrióě; na výchoo k černomoří, až 00 Ukraiiny. Napravil
katolické věrovyznání ll. článku víry, a k vioitelnému znamení
lll. článku víry na četných místech vystavil obrazy Matky Boží,
malovaných ble originálů sv. Lukáše z l. stol., který iich za sebm
náctiletěho působení ve Filipi u Kavaly namaloval množství,
z nichž 20 se uctívá na sv. hoře Atosu. Děbictví sv. Cyrilla a
Methooa pěstoval úsilovně car Simeon v Prieslavě na Kamčii
(Tyčal, po ieho smrti boznalo rozkvětu v Kyievě oo vpáou Tatarů.

Křesťanská archeologie a nárobopis revioovaný z pramenů bo
Xll. stol. vnese světlo v teoretických mrakotách oneška na

význam truoů sv. Konstantina a Methoba.355
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z BÁSNÍ ]OHANNESA ]GRGENSENA.
Z dánštiny přeložil FR. DOHNAL.

PÍSEN ŽIVOTA.
(_2 knihy >Digte<.)

l.

]e tiché iitro v červenci,
iá slyším ptáky pěti,
a v lipách s květy, s pupenci
zřím zlaté listi chvěti.

Zpívají ptáci v korunách.
ten švítoří, ten iásá,
a z lípy květ na cestu v pra'h
se u všech větví střásá.

“jak velké, bílé krůpěie
květ padá zvolna stále —
iak pláč, ienž nemá naděie,
však řine, řine stále.

ll.

Nebylo pro nás štěstí víc
než pro ty lipy květné,
a prach náš byl iak lístek ien,
ienž letním větrem sletne

]ak vlákno, které iako člun
se nebes mořem vláči,
kbe neni cest a netuší,
co život a smrt značí.

Ach, plakali isme oba dva
nad padaiícim květem ——
vždyt cenu ienom pro blázny
má naše pout zde světem

lll.
Nuž, budem sbírat růže,
vít věnce, iak čas stačí,
a libat krásné ženy
a nedbat těch, kdož pláči.

Hled, letni slunce září
a stříbrem pláň ie v moři
a v křoví mezi lesy.
hle, oči lásky hoří.

Náš člun se zakotvuie
tu mezi samo kvítí
a mezi lesklým listím,
hle, zlatá iabka sviti.

Tu mlčt hlasy duše
a přísné melodie,
iá citim nyni pouze
svou mladou krev, jak bile.

Tvůi zrak ie modrý, drahá,
a zeleň altán halí
Poió, necht náš život zmizí
v ty zlaté lesy v dáli. . .

IV.

Slunce mizí, mraky šednou,
zmírá letní den,
mlhou polo neprůhlednou
měsíc svítí matně jen.
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Květy vadnou, listí padá,
cítím podzim chvět,
poslední pták tiká v laba,
poslední si lámem' květ.



To ie podzim v naší buši,
to ie noc a žal,
sotva srdce štěstí tuší,
odšumí iiž štěstí v bál.

Tak mizí nám sny všechny,
vše v dál se odechvěie,
a ranní slunce, ranní vzduch
se proudem dále leie.

Však dřív než život skončí,
a čas než zmizí v hrobě
a zrak náš než se zlomí,
ie cestu naiít sobě.

Tož cestu, která vede
nás v blaha mista velká,
kde. nestrádaii duše,
a žádné srdce nelká.

Cas se vlní, čas se láme,
život dál ide jen. —
Poslední, co v ztrátu dáme,
ie náš vlastní sen.

Ne rozkoš tam, však štěstí.
a žádný ied už více,
a denní práce, denní chléb
růmění naše lice.

A vrchol všeho Bůh sám
nám v úděl bude iednou,
od něhož pryč jsme byli,
když šli isme cestou bědnou.

Ach, vem' nás k sobě, otče,
a nauč. uděl radu,
iak vzdělat tvrbou hroudu
a změnit na zahradu.

A kbyž se náš den skonči
a smrt vstříc bube váti,
mzdu bei nám milostivě:
U Tebe přebývati.

&
|
1

i
z BÁSNÍ FR. STŘÍŽOVSKÉHO.

|. ]SMF. SPOUTÁNI.

Vám přáno ien zřít oo kosmické dílny
skly barevnými vlastní výroby
a vzlétnout, pokud stačí provaz silny,
iimž balon poután v pilíř por-oby.

A busnem letních noci neomylný
my cítíme ten symptom choroby,
ienž u výkřik se ze sna měni kvilny,
kdy touhy požár zžírá útroby.

]e duše orel připoutany v skálu,
mu v tepnách biie vznešená krev králů,
ienž k slunci vzhlédnuv, po něm zatouží.

V let křídla rozepne a silou vší
se do azuru vznese v touhy bolu,
však řetěz pout iei nazpět strhne dolů — —
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n.NÁLADA.

Ticho symfonické podvečerních stínů
hovořilo s lesy hudbou vodopádů
padaiících ryčně v bradla horských klínů,
valících se k mořím v dálek věčných hladu.

S břehu bo vln zříme zamlžcným zrakem
sleduiice touhou vonnou ieiich cestu,
až ben zhasne a duch vyrušený ptákem
myšlenek a vizí ——zahleóí se k Městu. —

V trosky nad hlavami hořícího vlaku
světel ohňostroi své shůry záře vrhá,
stroivůdce když zlomil v strcii slební páku,
pod nohou most nám se propadá a trhá.

Duše rozviň plachty do měsíčních svitů,
nech se uchvátití vichrem Eliáše,
odhoó plášt a lehká tichých do blankytů
zalet, padní k nohám svého Messiáše!

tu. co ]E ZEMĚ?

Země? — Bolesti vlast, tužeb, naběií.
Řídké plesy ieií promítnuté filmy
druhého isou břehu, po němž kráčeií
na zrcadlo hlubin nadýchnuté iilmy.

Země? — Okno do hvězb noci říinové.
Vyhled z velehory v safirová plesa.
Stěna neprodyšná tuby kovové
Slabé echo světů tropického lesa.

Země? -—Cella mniší. Ostrov vyhnanců.
Kdykoli ias v temných mlhách rozkřesaií,
olei vyleiou vždy z plnych kahanců,
dřív iež hasnou, člun než v ruce vyhledaii.

Země? — Malba z venčí oken katedrál.
Typů závěi tiskáren. Rub gobelínu,
Ofélia, tichý šílenec, ienž dal
zrádným vlnám s životem vše květy z klínu:

Země? —-Ponorka A člověk? Periskop
čnící čelem z vod a poután patou k lodi,
zíraiící v panorama duchů,d
Ruin fotograf, ienž lidskou krví chodí. —»
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GAB. RONAI:

TEN TO STVOŘIL!
(Pokračování)

V

PRO TEN ROK SEŠLO SE VŠECH KRÁSNÝCH PLÁNÚ
Martinových. Nejen že vepříka nekoupil, ale ani pole nenajal, ani
kravičký neuvázal. Přes celé jaro i léto až bo zimy pracoval
u sebláka sice pilně, ale bez raoosti. Smutná zasněnost hleoěla
mu z moorých očí a bolest ze smutné tváře. Zóálo se, jakoby
to ani nebyl bývalý upřímný, bobrosrbečný, veselý Martin. Marinu
mrzela Martinova zábumčivost, snažila se mu vvmluviti velikost
neštěstí, ubezpečovala, oni že se bez ukrabených peněz minou,
a zlooěji že nebubou požehnáný, ale Martin se jen tklivě usmíval
ani Marině nepřisvěbčoval, ani neobporoval.

Tak měsíce smutně se plížilý a zima oostavovala se v kraj.
Martin na popuo Marinin bal se záhy bo pletenišlapáků. Krmník
musí oostati svého obyvatele, abý nestál na ulici k jejich trápení
a k posměchu všech libí. l pluh, jímž se neoře pole, rozorává
srbce majitelů. Vše, co bolí, musí býti tuto zimu zahojeno. Tak
Marina rozklábala Martinovi, ale ten slovům jejim naslouchal a
nepřibával k nim ani ano, ani ne, jen se usmíval svým smutným
úsměvem.

Marina pomáhala v pletení, a tak Martin mohl se v abventě
výoati bo světa se značnou tůrou. »Hleo býti bo vánoc oomac

přikazovala Marina »at 0 štěbrém bnu spolu pob ieonou
střechou večeřímef Martin se smutně usmála obešel, ničeho
o návratu neslíbiv.

Po obchobu Martinově bala se Marina bo pláče, jenž víc a
více zmocňoval se jejího nitra, až křečovitě svíral srbce. Co
se jen s Martinem stalo? - Přemýšlela. ]aká bivná tesknost!
Kolik smutku v jeho očích! ]aká zamýšlenost, jež na slovo se
nezmůže! Kbýbý byl Martin z hněvu nemluvil, snab by si to tak
nezabírala, věběla bý, že ho to stojí přemáhání, ale tak Martinu
bylo to přirozeným truchliti, nemluviti. Snao se zase rozjasní, až
pěkné peníze strží a pobá je jí, Marině, až napraví chybu přeb
rokem učiněnou, až koupí vepříka a řekne: »To já jsem stvořillt
Tím Marina se ho buboucna těšila, malujíc si příští rok růžověji.

Pozvolna se přiloubala posleoní neóěle aoventní. Marina čítala,
že Martin se toho one vrátí, ale přepočítala se. Martin se ne
vrátil ani v ponbělí, ba ani v úterý, jenž přeocházel štěbrý ben.
Na štěorý ben jej s jistotou vyhlížela, ale zmýlila se. Pláč byl
její jeoiný bruh při štěbrovečerní hostině, jak bětizáhýk spánku
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uložila. Kbyž Martin nepřišel ani na Boží narození, ani na Ště
pána, Marinin pláč obracel se v hněv. »Lump neřábnýc — na
bávala — >po hospobách se potlouká, pije, utrácí. Proto byl
boma smutným, že musil bobrotu bělat.: A Marina měla sto
chuti, kbyby těch bvou bětí nebylo, rozběhnouti se bo kraje, oo
vesnice k vesnici, v nich ob hospoby k hospooě, vyhlebat Mar
tina, strčit mu jich pár a hnát jej bomů jako zlosyna. Ale ani
pláč, ani zlost Marinina nebyly magnetem, jenž by bo oálky na
Martina působil a jej bomů přitahoval. Nevracel se, poněvabž
měl po hostincích zamluveny večírky na Štěpána, na Sylvestra
i na nový rok.

Teprve Druhého bne po novém roce Martin přišel bomů.
Ucházel bo světnice nějak loubavě a hle -— s novým pytlíkem
na účtech.

»Co neseš v tom pytlíku? ——spustila řízně Marina.
>Raoost, o níž tys mě na celý rok připravila!
»Tak, ty lumpe? Tvoje rabost je v pytlíku, a ne v bětech a

ženě ?“ — ječela Marina, třesouc se spraveblivým hněvem a již
skočila po pytlíku, aby obsah jeho zbrtila. Ale Martin uchopil
pytlík, tiskl jej k srbci, zbleblý a chvějícím se hlasem pravil:
»Rozbiješ-li mně i tyto, koupím si jiné; já bez houslí žít nemohuc.
Marinou projela vzpomínka na celoroční smutek Martinův a
uznala, že Martin promluvil pravbu. Kličně již se tázala po
penězích.

»Nyni mám housle, pooruhé buou míti peníze< — obpověběl
Martin.

Po té obpověbi Marině zatočila se hlava, a co svět se vůkol
ní točil, zoálo se ji, jako ve veliké vobě víry se otvírají, tak že
přeo ni v zemi propast se rozšiřuje, nejprv úzká, pak širší a
širší, až bomek její stojí na kraji a s kraje řítí se ho bezebna
s ní, Martinem i bětmi. Marina bala se bo pláče, jenž víc a více
se jí zmocňoval, až křečovitě sróce svíral.

Martin nejprve stál mlčky, zarytě, ale kbyž pláč Marinou házel,
přisebl k ní a těšil: »Neplač, zase buoe Dobře. Co mám housle,
opět bubu s chutí pracovat, zase buóu veselý a stvořím věci,že
se kóe kbo pooivíf

U Marině srbce se utišilo, přestala plakati, pohlébla na Mar
tina, v jeho mooré oči, v óobrotivou tvář, jež s bůvěrou běcka
hleoěla v život. Ano, to byl Martin, ten starý Martin,jenž na rok
Marině se ztratil v smutku a záoumčivosti a nyní se vrací. Ma
rina se usmála,a Martina ten úsměv oblažil, věbělf, že znamená
smír s houslemi. [ vytáhl je z pytlíku, ukazoval Marině, jak se
lesknou zlatem a červení, ukazoval četná léta v břevě, perleťový
květ na strunníku. >Ale což je ta zevnější krása proti hlasu,
jenž v nich břímec ——končil Martin svůj chvalozpěv na housle
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_—»zni jako stříbrný zvonek a za rok musí znít iako kbyž zlata
ukraiuie.: A Martín brnkl _prstem v struny, potáhlkolíky, přitiskl
ie, opět přebrnkl a uchopiv smyčec, spustil:

Novina velmi dobrá
nám zvěstovaná,
že Panna porodila
nám Krista Pána,
a to v městečku Betlémě,
leží tam v chlévě na seně

ětátko,
které se má nazývat Jezulátko.

A přehráv a přezpívav sloku, proplétal ii variacemi, a hneb
mu struna zalásala zpěvem anbělským, hneb bručela basem sta
rého pastýře, tu salmali zněla a zase lako plesná kříblovka hla
holila, a Martin zachvácen rabostí, hlavou vesele pohazoval,
nohou přibupával, a Manna, aby po pláči nebala tak rychle zjevný
průchob rabosti, obešla oo síně oheň rozbělávat,arovnaiíc bříví,
tiše připoiila se k zpěvu Martinovu:

Na svět přišel v chudobě,
velmi pokorně
Bůh v způsobu člověka
sám, dobrovolně,
aby se to vyplnilo,
co předpověděno bylo,

že p" .
který potře hlavu ďábla v své síle.

»At si ie má:. _ s'eptala Marina —»kbyž bez nich nemůže býti).
Po třech nebělich vybával se Martin se šlapáky znovu na cesty.

Nechal by toho, uiištoval Marinu, kbyby ien měl čeho se chopiti.
Ostatně ie to posleoní vycházka tuto zimu. Ale housle vezme
sebou, pak bříve probá, snaoněii se protluče a hostinským ie
vzácněišim. A brzy přinese Marine peněz, že bo přehršlí iich ne
sebere. Pak si koupí prasátko, i naimou pole a uvibi se, co bo
vebe stvořit on, Martin.

n]en se bříve vrat, než poslebněc přikazovala Marina.
>V ostatky uvibiš mě bomac ——uiištoval Martin —- a přiiav

přání, aby bal Pán Bůh štěstí, obešel.
Marina nepřítomnost Martinovu snášela tentokrát klibně.Koiila

se naběií, že Martin přinese spoustu peněz iako prvně, a pak
ukáží všem, že krmník nebube nikomu k posměchu. Ač není
s výhoóou s iara vepříka kupovati, nebubou toho bbáti, všakiei
něiak uživí. Seblák slíbil zemáků, travičky Marina nasbírá na
polích, vepřík buoe se míti bobře, poroste, bube na se bráti.
Marina iei občas vypustí z krmniku, aby iei sousebé viběli.
Vepřík si buině poskočí, vesele zachrochtá, iakoby chtěl na sebe
upozorniti, a pak výsměch libí obrátí v zlost a závist. Tak Ma
rina snila za Martinovy nepřítomnosti, chobíc po své práci, bud
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sbírajíc po vinohraoech suché haluze, jež bivoké zimní větry se
stromů olámaly, nebo boma muži a oětem oběv strojíc.

A co tak žila ve svých naoějich, přiblížila se sobota přeo
ostatky. Marina světnici vystrojila, lůžka čistými cíchami potáhla,
vypranou záclonu na okno zavěsila, Martinka a Marinku oo no
vych kanafasovych sukníček oblékla a v rabostné, slavnostní
nálabě Martina vyčkávala. Čekala za one, ale marně, čekala za
noci, ale Martina se nebočkala. A přece slíbil, že bo tohoto one
se vrátí. Opět Marinu přepabala zlost, ale přemáhala se. Že roz
rušena ulehla, nemohla usnouti; buch její celou noc zápasil mezi
zlosti a klíčem. Všecka nesvá, nevyspalá, vrávoravym krokem
ubírala se na ranní, aby v kostele bucha uklionila. Ale pobyt
ve chrámu opak jí přinesl: Kněz na kázání vykláoal, kolik to
buoe v těchto onech po hospobách hříchů, nestříomostí, urážek,
hábek, kolik neštěstí vzejoe z toho v bomácnostech. Marina vi
běla v buchu Martina, jak kbesi v hospobě svou hrou, svym
zpěvem hříchy ty pooporuje, na ni ana běti nevzpomene, po nich
netouží a o ně se nestará. ] v chrámu Páně při těch myšlenkách
a přeostavách musila se zlobiti i plakati. Tu neběli již Martina
nečekala, ale si myslila, že alespoň v ponoělí se vrátí, a kbyž
ani v ponbělí bo večera se neobjevil, napaolo jí, že jako přeo
rokem může se mu neštěstí přihooiti, peníze že může pozbytí, a
této myšlenky se zbaviti nemohla, ač ji zapuzovala. Namlouvala
si, že Martin bojista bube opatrnější, a poučen lonskou škobou,
že bube stržené peníze bobře střežiti. Přišlo úterý, a Martina
ještě nebylo. Tu již Marinou zlost trhala a kbyby věběla, kóe
Martin se svymi housličkami kousky vyvábí, byla by se za ním
rozběhla, třeba i přes pole, a ty housle by mu rozbila, že by
po soubného Dne s jejich třísečkami se neshleoal. Ano, Marina
musí tomu nepořábnému jeho životu konec učiniti, ookuo je čas,
bokuo u Martina není všecko ztraceno.

A co takové bouřlivé přeháňky táhly hlavou Marininou, všou
rala se sousebka oo světnice tiše jako kolčavka a pozorujíc Ma
rinu, prohobila klioně:

'Můj právě přišel »z obecníhOc a praví, že Martin tam hraje
a zpívá, až se hospooa třese, a kažbého napájá, kóo hrblo má.c

Co sousebka ta slova bořekla, Marina vyběhla_z bomku,ne6
bajíc křiku a nářku Děti, a pábila na »obecní:. Ze vrchní okna
hostinské místnosti byla otevřena, 2 baleka slyšela houkati basu,
vyskati housle, vřískati klarinet, juchání a z prouou tonů vynikal
Martinův zpěv:

Co by koza netrkala,
když ona rožky má? —
Co by dívča netančila,
když ona nožky má,
když ona nožky má? Hojasa! Dokončení.
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BOŽE, PŘED TVOU VELEBNOSTÍ.

lNTROlT.

Bože, přeo tvou velebností
na kolena paoáme,
oheň láský svou milostí
zapal v srbcích, žáoáme:
Býchom tebe milovali
iako v nebi anoělé,
oběf býchom čistou vzbali
poble svaté vůle Tvé.

GLORIA.

Sláva, sláva na výsosti!
zazní ze všech cest a měst,
tý isí, ienž isí ob věčnosti,
láska tvoie iméno iest.
Ke tvé slávě hvězoý svítí,
slunce ie tvým oltářem,
vesmír obět přínáší ti,
kabitelnicí ie zem.

EVANGELIUM.

Boží slovo ukazuie
cestu k věčně kráse nám,
temnost bluoů zaplašuie,
otevírá pravbý chrám,
seie lásku k Bohu, k lioem,
bává sHu v úzkosň,
naplňuie buší klíčem
nabpozemské milostí.

CREDO.

]eoen Pán ie nebe, země.
mocný Bůh náš Hospobín,
aby líbské spasil plémě,
vstoupil na zem ieho Sýn,
z Otce zplozen, z Panny zrozen,
z Ducha pravoý počatý,
celý svět, iím vysvobozen,
čeká rajské obplatý.
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OBÉTovANí

U oltáře kněz tvůi stoií,
k tobě, Otče, zbvihá blaň,
světlo mocné láský svoií
račiž, Bože, výlít naň!
K tobě zbvihá chléb a víno,
iak mu rozkázal tvůi Sýn,
obé bubiž proměněno
v čistou oběf našich vin.

SANCTUS.

Svatý, svatý, Bůh náš svatý
světý bubí, shasíná,
všemohoucí, nepoiatý,
všeho očistva příčina.
Přeo ním anběl čelo sklání,
sklání struný harfý molé,
libská ústa bo skonání
nevýsloví slávy Tvé!

PozovmovAní.

Serafíni láskv plní,
sstupte s nebe v pokoře,
nech se vaše hýmna zvlní
v chubé chrámu prostoře,
rozstupte se beze hrází
stěný úzké svatyně:
Požehnaný, ienžto vchází,
]emu chvála iebině!

AGNUS.

ó ]ežíši, nejsem hoben,
pob střechu býs vešel mou,
Tý, ienž pro mne bvl isi zboóen,
viz mou lítost zkroušenou.
Veibi, veibi, bub mi hostem,
věřím, boufám, miluii!
V srocí tichém, zlobý prostém
čistý stan ti zbuouii.



PŘllÍMÁNÍ.

Chléb tu býchá, víno žiie,
víra chápe zázrak ten,
kněz tě ií a krev tvou piie,
silou tvou ie občerstven.
Kéž i iá se s tebou spoiím,
kbvž ne tělem, buší svou,
srbce tvé bud srbcem moiím
bobrotou a čistotou.

KONEC.

Zehnei, Bože, vlíbnou rukou,
žehnei bětem pobbaným,
tobě vběčná srbce tlukou
obrozená hobem tvým.
Potři v buších zlost a pýchu,
v síblo láskv proměn zem,
žehnei nám, at prosti hříchu
hložím světa k ráii ibem!

(Pro kancionál Dra. A. Poblalw přebásnil K. D. Lutinov.l

313



ŠEBESTIÁN BRUNNER.
(Z knihy: Dra. ]os. Scheichera: Sebastian Brunner. Ein Kapitel aus Oster

reichs neuester Zeit—und Kirchengeschichte, Vídeň 1888, Woerl.)

DR. 105. SCHElCHER, PŘEDNÍ KATOLlCKý PUBLICISTA
rakouský, vyoal přeo něiakými 30 roky klasické bílo, životopis
svého přebchůbce a mistra Šeb. Brunnera. Kniha už stará, ale
posuo svěží a platná, vysoce významná pro reformní prouby
církevní. Pobáváme zbe kus kapitoly ukázkou:

»Brunner vstoupil bo víbeňského semináře. Provisorium, které
sám sobě byl stanovil, přešlo v befinitivum, nebot našel tam
muže, který byl s to rozuměti ieho toužící buši a bobře, správně
iivésti ; byl to spirituál Horny, který pak zemřel r. 1857 co oěkan
kollegiátního kostela u sv. Petra ve Uíbni.

Nebyli tehóy ve Víbni vžby šťastni ve výběru libí pro bůle
žitá místa, jak alespoň nyní běiiny usuzuií. Dle tehbeiších ná
zorů usuzovalo se arcif iinak. ]evila se tehby opravou ohromná
skromnost v požaoavcích po kažoém i po vzbělání. Žáoalo se
ien Dobré smýšlení, což v oné patriarchální bobě znamenalo
chváliti vše, co nahoře se bělo aneb co s vrchními stálo v po
měru milosti. Arcif isou to právě prázbné hlavy, které oovebou
neilépe lézti a se hrbiti: proto není bivu, že těm namnoze kvetla
pšenice. Bubu míti ieště příležitost o tom mluviti.

Spiritual Horny nebyl šplhavcem, který by chtěl službou lib
skou boplniti, co by mu scházelo na milosti Boží; nemohl též
nikby bosáhnouti obliby co kazatel. Ale že Bůh sám iei postavil
na místo, které zastával až bo r. 1847, bokazuií výsleoky, pože
hnaný vliv na alumny.

Našemu Brunnerovi byl vůócem a rábcem ve smyslu zcela
eminentním. Nemělf tento mlabík snahy a toho pachtění. které
konečně stubentovi musíme obpustiti, aby zkouškami a při zkou
škách excelloval. Chtěl ien rozluštění svých pochybností. záklaoy
pro stavbu trvalé náboženské buoovy, a uklizení otřesených zá
klabů z mláoí. Umínil si, že vzbalovati bube oo sebe vše belle—
tristické, za to ale že bube stubovati taková bíla, která by byla
s to otevříti mu brány věbeckě the'ologie.

Horny získal si bůVěry mlabíkovy hneb při prvních exercitiích:
otevřel mu své srbce bokořán, boi mezi vírou a bezvěřím.
A Horny vebl nyní tento Dobré snahy slebuiící talent právě tak
moubře jak láskyplně. Vložil bo ieho rukou lekturu, která byla
5' to ukázati postupně iebnu námitku za bruhou v ieií vratkosti
a pravbu v celé, unášeiící kráse.

Není zbe mým úkolem imenovati ony knihy, které konečně
i ones maií své staré přebnosti a jsou k užívání. Poukázati chci
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ien na Hurterova lnnozenze, Móhlerovu Symboliku, Dále na
Molitora, Dreye, be Maistrea, Gůnthera a Veitha. Tito mužové
veoli a přiměli také Brunnera k lepšímu a bůklaoněišímu po
znání „církevních otců.

Není příliš mnoho těch stuouiících bohosloví, kteří by nalé
zali zálibu v takové lektuře, lépe v takovém stuoiu, aby tak
ien pro sebe otce četli, z nich si výpisky bělali a je stuoovali,
iak to činil Brunner. Většina se spokoií s tím, že stubuie zaba
né, aby, ie-li kbo ctižábostivý, bostal »eminenc<. Že profesoři
nepoznali výborné vlohy Brunnerovy, že iei považovali za pro—
střebního stuoenta proto, že se ze sešitů neučil boslovně abobře
na pamět, to působí ones arcit komicky. Tragikomické se nám
zoaií pokusy, které konal ieoen profesor, Brunnera i sesměš
niti, tím. že vzal ieho písemnou práci pob nůž kritiky.

Ale pro to, co isme svrchu uveoli, nemůžeme profesorům ni
čeho vytykati. ]eiich kontakt s žáky ie skrovny, ieiich úsu
bek zaklábá se na zkouškách. A tu isou kompilatoři spisů nebo
knih více nuceni než příliš slabí, aby považovali neilepšf obří
kávače za neivětší talenty. Nerozpoznání ie nezbytné skoro.

Koho by to nenaplnilo vnitřní iakous veselosti, že na univer—
sitě ve Fryburku během mnoha let »propablt ieoen iebiny stu
bent u profesora pastorálky. A tento konglomerát stigmatisovaně
neschopnosti se jmenoval —Alban Stolz. Stal se bezprostřeb
ním nástupcem onoho profesora, ienž ho nechal pabnout a
přebčil ho balece v práci i v slávě.
, Že teby Brunner zůstal nepoznán, nesmíme nikomu zazlívati.
Ze z toho pozběii listy byrokratický cop chtěl vyvozovat kon
sequence, kbyž Brunner už byl světoznám, poznamenávám ien
mimochobem. Byrokrati blamovali vžby nesmrtelné naši i kaž
bou otčinu.

Celkem vzato vyučovali tehóy na theologické fakultě mužové
ne právě nepatrní. Než zbá se, že také laborovali částečně na
onen morbus theologicus austriacus,iehož bacill byl vštípen za
bob Josefa II., aneb že se aspoň neosmělili míti a vysloviti sa
mostatné myšlenky.

]e přece známo, že theologické ústavy přicházeií jen a pouze
v úvahu iako instruktivní ústavy pro mlaoy klerus.

Tak ie tomu ieště i Ones. Že by se ubělalo na fakultách místo
pro libi, kteří by mohli žíti a se věnovati theologické fakultě
jako takové, vůbec, nenapaone nikomu -——vyima zcela krátkou
periobu pro Víoeň. Ať se kažby ve své stubovně zabývá a tr—
mácí s věoou, pro veřeinost existuie ien tehoy, koyž má pro
mlaoou, theologii se věnující mláoež praktické, vycepované věci
ve formě spisů a biktátů.
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A pak se ieště oivíme, proč němečtí a italští theologové stojí
na vyšším stupni než rakouští.

Theologie nebuoe moci oosíci vůbčí úlohy, bokuo ií nepovane
příznivější vítr a nezasvitne iasněii slunce. Arcit ie bosti libí,
kteří myslí, že pro královnu všech věb není třeba libské pomoci,
kteří se obávaií, že by se kanbibáti stavu kněžského stali příliš
učenými, libí, iímž i prostřebnost ve všem zoá se zlatou. Ne
mnoho zkoumat a myslit, nýbrž ien věřit a poctivě iebnat.

Neupirám, že většina se s tím spokojí a bobře působí, že ne
nalézaii žábných obtíží věřiti a víru v iiných uchovati. Ale po
něvaož isou libé různí, protože také hloubaiící a myslící osoby
maií nesmrtelné buše a nesměii být bány na pospas, museii býti
na universitách vychováváni také apologeti, i koyž se kažbý
stuoiosus k tomu nehobi. Alespoň příležitost k tomu musí být
bána. Maii býti nalezeny a osvětleny bluoné cesty falešné věoy
aneb zůmyslného svebení na zcesti a musí býti postaráno o
praeambula, aby nastávaiící apoštol libu mohl se státi vůbcem
pochybuiících živlů.

Nesnese to kažbý, řekne-li se mu: Neiilosofuite olouho, mo
blete se ien o milost víry. Mnohý v tom vibí výmluvu, vysvěo
čení chuboby, a přičítá to theologii, co by se mělo přece přičí
tati ien libem. Myslim. že by se mělo vžby přesně rozlišovati
mezi theologií-věbou a theologií iako učením spásonosným.Hříš
nému člověku přináší tato pokoi, ale buch myslící chce býti
onou pobporován.

Kéž by profesoři a učitelé i vychovatelé zvláště Duchovních
nikoy nezapomínali na toto bvé. Bylo by to neobpustitelno,
kbyby věba část nábožnou ponižovala, ale totéž platí i více versa.

Ve víbeňském alumnátě spoioval tehby toto obé asi iebiny'spirituál. Nebyl to teby neilepší myslitelný stav, ale přece lepš,
než kbyby všichni přebstavení byli bbali ien na obříkávání ze
spisů a učebnic a na nábožné klopeni zraku. Nezní to právě
iako neilepší vysvěbčeni, kóyž čteme o iebnom přeostaveném
ve »Woher,Wohin<, že nebyl spokoien s approbovanými beíini—
cemi rozumu, nýbrž stále žábal. aby se bral ohleb na bále vy
vinutou filosofii. »Může někbo bosíci zlatého řetězu, aniž by
měl zlatou věbuť.

Může býti také někbo —' to k zmírnění našeho úsubku —
bobrým vychovatelem, aniž by měl obborné věby. ]en má býti
potom tak chytrý a nebávati si přeb mlaoými stubenty sám rány,
nemluviti oo něčeho, k čemu tonb mu schází. Moubře mlčet ie
také věba.

e tehby se ]osefinismus ieště nepřežil, ie kažbému beztoho
známo. Uvažme jen, že to bylo v letech třicátých. Nebylo tehby
sice už Dollinerovo skrachované kanonické právo, ale profesor
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Gapp (laik) nevyšinul se ani zbaleka až k výši zbravého církev
ního smýšlení. Též vysoký klerus rekrutoval se ieště pořáb
z bývalých kancelářských sil, o kterých se říkávalo při imeno
vání biskupy, že byli přesazení z >konceptu€ bo 'expebituc.
Nebube nám to teby nikterak nápabné, že světící biskupkBrun—
nerovi a ieho kollegům po přijetí nižších svěcení pronesl slova:
věnovali iste své služby státu a církvi.

Kancelářské požehnání nemálo hnětlo mlabé tyto libi. Neboť
i kbyž nahoře nevanul ještě čerstvěiší vítr, buch mlabých theo
logů už se slibně a hobně probouzel. Vyrůstali tu libé, kteří
stáli po iebnom besítiletí, kbyž revoluce otřásala záklaby sta
rého Rakouska, stáli na svém místě a ukazovali novou lepší
bobu, která začínala.

]ak málo k polepšení přispěla vlába, bokazuií mimo mnohé
tato fakta. Neienom že měla theologiezčásti profesory bubiosní
quality, nýbrž i na venek ukazován iakýs bespekt přeb touto
fakultou. Neienom že theologické přebnáškové sály mnoho trpěly
vnikaiícím tam zápachem ze sálů, kbe se secirovalo, nýbrž i to
imíno za vhobné, že týž sál, kterýž právě opustili bogmatici,
okupovaly kanbibátky babického kursu.

Mezi posluchači theologie vlábla vážná snaha založiti samo.
statné bobré záklaby pro buboucnost. Mimochobem řečeno se
mi zbá, že taková snaha a takový buch mezi mlabým libem ie
lepší, než by iako mlabí ptáčci ien otvírali zobáček po pokrmu,
a ve všem a všuby očekávali rozkaz svých pánů. Kanbibáti
kněžství, iimž ob prvního okamžiku působeni tak ohromně bů
ležité věci se svěřují, musí býti už v alumnátě schopni iisté
samostatnosti, a vtom směru nesměií býti ubupáváni. Neisou
ble mého mínění neilepšími přebstavenými ti, kteří při kažbém
nenaporučeném kroku bělaií rámus, Konečně stálé poručnikování
se nebá úplně provésti, lepší elementy přinášeii stále buchu
svému novou stravu, a ty špatněiší bělaií allotria.

Brunnerovi kollegové zabývali se věbeckými stubiemi, obebí
rali pospolu přes 12 novin, theologického, historického a filoso—
fického obsahu. Byli úplně přesvěbčeni o pravbě slov Molitoro—
vých: »Chceme-li bo času zasáhnouti, nesmíme státi za ním, nýbrž"
nutně nab nímc. Mezi těmito listy byly i takové, které by bylo
opatrnické přebstavenstvo semináře sotva připustilo, kbyby bylo
o tom tázáno. Na štěstí obebírali ie mlabi tito libé ien proto,
aby se cvičili v obraně. Scházeli se benně, vyměňovali si na
vzáiem názory, sbělovali si navzáiem, iak to či ono heslo vy
vrátit, upozorňovali se na obievené pertibie protivníků, zkrátka,
cvičili a obrňovali se jako libé, kteří chtěií kbysi vážně válčiti
proti nevěře, bezbožství a nemravnosti.
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Nepochybuji bost málo, že jen libé takového zrna mohou
v nebezpečných bobách bosíci úspěchů. Nepravím, že by přeb
stavenstva seminářů měla připustit kažbý bruh četby, že by se
o ni vůbec neměla starati. Vžbyt jsou i libé, kteří si bovebou
víru vyčisti z vlastní buše. Míním jen, že si mají získávati bůvěru
mlabých libí, a že vlohy, jako ve zmíněném klubu se jevily, ne
maji zbržovat, policejně trestat, ble všeobecného pravibla bre
sírovat. Kbyž nám Bůh posílá na viníci libi plné nabšení, máme
zazpívati Tebeum, a ne je bresírovat jako omezence. Bohužel
říkají tomu namnoze zcela nesprávně »zlomiti pýchuc.

Bolí mě to vžby v buši, vibím-lí mlabé kanbibáty buchovního
stavu, na nichž poznávám na 10 kroků buboucí zcela obchob
nické vykonávání úřabu. jejich řeči točí se kol příjmů, snab též
kol piva a partií. ]sou libmi bobré vůle ve všeobecném smyslu
slova. Nebubou míti zvláštních potíží pro velkou přísnost, protože
ponechají vše tak, jak to běží. Ale božský Spasitel si vybral
ohnivé, příliš ohnivé učeníky, ale žábné vlažné buše. Míním, že
by církev měla též Boha prosit, aby baleka zůstala ob sluhů
jejich vlažnost, řemeslnost v povoláni. Víra musí býti pojímána
s buchem a životem.

Mýlil by se, kbo by z Brunnerovy autobiografie chtěl usuzo
vati, že alumnové necvičili bruhou knězi potřebnou stránku, totiž
zbožnost. V pravbě zbožní libé nemluví o tom, jak už jsem po
botkl, rábi, pamětlivi slov Páně: cum oraveris, intra in cubiculum
tuum. Ale tu více snab bezúmyslně bává nám častěji jakoby
zábleskem cítit, co bálo se v hloubi jeho mlabistvé buše.

Ob velkých heroův bucha přecházel sám a s nim i ti, kteří
byli stejného smýšlení, ráb k sv. Otcům, sv. Františku z Assisi
atb., nebot zbe nalézali theorii a praxi v nejlabnějším soulabu.
Mužové umění a věby mají snab často pěkná slova, ale jejich
neharmonický život obpuzuje. Mlabým těmto libem neušlo též,
že veškeren lesk velkých tohoto světa neuspokojuje, ba že často
naříkají, že nemají jebin é spokojené hobiny, co zatím u sva
tých jevila se slabká blaženost ve spojení s Bohem. Kbo toho
si všímá, ten ráb se moblí, ten neobcizuje se vnitřnímu životu,
ačkoliv ví, že život světského kněze se musí obehrávatv aktivitě
a ne jen v zbožném rozjímání.

Do poslebního roku theologických stubií Brunnerových (1838)
pably bůležité politicke-náboženské ubálosti, a můžeme si my
sleti, jak působily na naše stubiosy. Tehby považovala to pruská
vlába za včasné ignorovati katolickou církev, jak se to bálo
v Rakousku. Vypukl spor o smíšených sňatcích. Arcibiskup Ko
línský Clemens August byl uvězněn. Ale v Německu povstali též
mužové, kteří chtěli bojovati pro svatou věc víry. Gbrres napsal
svého »Athanasiac, nejsilnější to bubitelský hlas století. Ve ví—
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oeňském alumnátě byl čten s ohromným zápalem, vše projevo
valo raoosf, že přestane konečně hniloba a hřbitovní klio
v církvi.

Brunner, který byl už mnoho cestoval, iemuž znalost řečí, so
ciální rozhleo a bohatství bucha otevřelo, ač byl ieště stuoentem,
brány k veleouchům boby, znal Górresa osobně. Vykláoal teby
svým kollegům o něm a popisoval jim tohoto geniálního muže.

Spirituál Horny byl častěii přítomen, koyž mlaoí libé tak bo—
iovně iásali. Vůbec se zbá, že vlastně ouch tohoto muže opravou
rozžehl oheň v srocích bohoslovců; živil tento oheň a chránil
přeo nevhooným vypuknutím v nepravý čas. Horny četl s nimi
neinověiší věci literární; zvláště Hist. pol. listy byly, jak se zoá,
přebmětem jistých společných večerních konferencí.

Tak přiblížil se konec stuoií. Horny připravoval ieště kanoi
Oáty bůklabnými exercitiemi. Navázal na slova Páně k Petrovi:
1DKoyžse sstaráš (presbyter), vztáhneš ruce své, a iiný tě opáše,
a povebe, kam ty nechcešc. (]an XXI. 18.)

Doba byla tím vážněiší, poněvabž v alumnátě vypukl tyf, ienž
vyžábal si též několik obětí. Kněz musí vésti život oběti; musí
přinášeti oběti a sám státi se obětí. Sacerootium est sacriticium.
Brunner tu oběf přinesl. 5. srpna 1838 slavil první mši sv.v Ma
riacell, se slávou, iaká ve Štýrsku se při tom rozvinuie. Primi—
ciant Dostane korunu na hlavu a hůl kvítím zbobenouoo rukou.
Lehce tu můžeme mysleti na ozbobeného obětního beránka.

Nuže, obětní beránku, ioi teoy bo praktického kněžského ži
vota a uč se rozuměti, co ti řekl tvůi spirituál: v]iný tě poveoe,
kam ty nechcešlť Ach, život v poslušnosti kněžské žáoá víc
obětí, než se ti zbálo!

Přel. Alois 'iašek Studýnský.
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HRABĚ z HABSBURKU.
Romance Fridricha Schillera. Přeložil Karel Dostál Lutinov.

Pln v Cáchách byl staroslavný sál:
Tam v nábheře, v císařském iasu
blel s posvátnou mocí Ruoolí král
při korunovačním kvasu.
Stůl pokrýval falckrabě kraiů, kbe Rýn,

ech naléval v poháry perlivých vin,
a voličů seomice skvělá,
iak hvězby kol slunce staví se v kruh,
kol vlabaře světa rozvila ruch
svých čestných úřaoů bóělá.

Kol bokola balkony. stožáry,
tam v plesu zřít na hlavě hlavu,
a v pozounů slavnostní fanfáry
se mísí iásání oavů.
Vžoyt ukončen po Dlouhých rozbroiích zas
čas bezvláoi, krutosti, strašlivý čas,
a soubce zas na zemi vláóne.
Hrot železný nebuoe slepě už vlást,
už pokoiný občan se nebube třást,
že mocnému za kořist paone.

Tu císař pozvebá poháru ias
a s vlíbným úsměvem praví:
»Ai, slavnost je skvělá, a vzácný ie kvas,
ienž královske sroce mi baví.
Leč pěvec mi schází, ienž přináší ples,
ienž hlaholem slabkým by buši nám vznes
a božsky vznešeným pěním.
Tak oo mlaoa vžóycky býval můi zvyk,
a čeho vžoy rytíř byl milovník,
i iako císař si cením.:

A eihle! tu v knížat, bvořanů kruh
kmet v říze ióe vážných kroků;
iak stříbro iest ieho kaoeří pruh
už pobílen plnosti roků:
»Zvuk lahobný zlatých spí ve strunách,
vžby pěvec o lásce bo nich sáh',
on Dobra a Krásna bar věstí,
jak srbce si přeie, co mysl žbá;
rci, co se ti císaře hobným zóá,
Dnes na výši moci a štěstí?c —

:]á nevelím pěvci v slavný ten Den:,
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»on většímu pánu ie pobroben,
on poslouchá rozkazu chvíle.
]ak vichor kbyž zahučí povětřím,
kam, ookub přichází, což iá vím,
zbroi z hlubin iak skrytých se valí:
tak z nitra vře pěvcova píseň v noc
a probouzí ztemnělych citů moc,
iež zaklety v ňaórech spalyc.

A pěvec bo strun olaň zabořil hneb
a mohutnou píseň z nich zvonil:
»Rek čacky k lovu na koně seo,
by kamzíka plachého honil.
S ním panoš iel, nesa zásobu střel,
on na statném komoni ku přebu spěl
a na nivu obbočil z lesa:
Tu zaslechne zvonek v báli kbes,
to kostelník zvoní, a za ním kněz
ibe, tělo Kristovo nesa.

Tu hrabě se k zemi uklonil
a pokorně klobouk sňal s hlavy,
by upřímně křesťanskou vírou ctil,
co spasilo libstva oavy.
Leč potok šuměl tu lučinou
a, rozvobněn bivokou bystřinou,
se poutníkům bo cesty stavil;
kněz na bok svátost obsunul,
by hbitě si s nohou obuv zul
a na bruhy břeh se plavil.

»Co hobláš'Pc hrabě se vytasí,
an v úoivu zírá na ně.
:]ou k muži, ienž se smrtí zápasí
a po raiské touží manně;
zbe přišel isem k lávce, a lávka ta tam,
tu bystřina obnesla, Pán Bůh ví, kam,
vír vln ii v bezeono shoóil.
Bych bonesl spásu žiznivy'm rtům,
ie třeba, bych na vzbory přívalům
bos vooěnkou bystrou se brooil.

»Tu na kůň iei vsaoil habsburský rcl-:
a počal mu sám uzou zlatou,
by chorému přinesl svátostny lék
a vykonal povinnost svatou.
Sám pak si na koně panoše seo
3 Dále stíhal kamzíků sleb
a vesele po horách honil
Kněz oruhého jitra, v očích jas, 321



veb hraběti koně za uzbu zas
a se skromným bíkem se klonil.

»Chraň Bůh! zvolal hrabě v pokoře,
bych užíval k honům běle,
bych k bojům sebal na oře,
jenž nosil mi Stvořitele!
A nechceš-li přijat jej pro sebe,
bub věnován službě pro nebe!
Vžbyt já jsem jej baroval tomu,
jenž svěřil mi pozemský statek a čest,
mu patří má buše, má krev i má pěst,
jsem manem jen jeho bomuc. —

»Tak nech Vás Bůh, naše všemocná hráz,
jenž k prosbám chubých se sklání,
nech oslaví zbe i nahoře Vás,
jak Vy jste ho uctil v tom bání.
]ste mocný hrabě a známý všem,
váš rytířský mrav zná švýcarská zem;
šest milostných bcer Vám zkvětá.
]en štěstí bej píti Bůh jejich rtům,
šest korun nech přinesou v mocný Váš bům
a září na věčná létab -- -

Skráň v bumách císař ukláněl,
jak v zašlých bobách kbyž tápe,
a nyní, kby zpěváku bo očí zřel,
slov smysl hluboce chápe:
A náhle poznává knězovu tvář
a ukrývá slzí proubících zář
v nach pláště, jenž v záhybech splývá.
A všecko bívá se na něho
a poznává hraběte čackého
a o Boží bobroiě zpívá.

DODATEK: Bedřich Schiller (1759—1805) připojil sám k této básni po—
známku: »Tschudi, který nám zachoval tuto anekdotu, vypravuje také, že
kněz, jenž měl onu příhodu s hrabětem habsburským, stal se později kapla
nem u kurfiřta mohučského a nemálo přispěl k tomu, aby se při nejbližší
volbě císaře, která následovala po dlouhém interregnu, myšlenky knížete
volitele obrátily na hraběte z Habsburku Pro ty, kteří znají dějiny oné
doby, podotýkám ještě, že vím velmi dobře, že Cechy svůj arciúřad při Ru
dolfově korunovaci nevykonávalyc. ——

Pozoruhodno jest, s jakou pietou píše protestant (a Ne-Rakušam Schiller

g katolickém kultu Eucharistie; i jiná jeho bíla jsou probchnuta katolickýmuc em.
Und der Graf zur Erbe sich neiget hin,
Das Haupt sich mit Demut entblószet,
Zu verehren mít gláubigem Christensinn,
Was alle Menschen erlčset.
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? Fr. Ad. Šubert. Vysocevýznamná
osobnost odešla z českého života. Vý
razná ušlechtilá hlava německého typu.
Jeden z těch krásných cizinců, kteří
ien krůpěi maií naší krve, ale moře
lásky k naší věci a k našemu lidu.
Nastoupil dráhu publicisty v redakci
Kopalova katolického »Čechac, byl
prvním nezapomenutelným ředitelem
Národního divadla, iež výtečně vy
pravil na výstavu do Vídně a otevřel
svět Smetanově »Prodané nevěstěc,
byl inspirátorem památné Nárobopisné
výstavy, stále pilným publicistou, me
moiristou i básníkem životných dramat
(]an Výrava '. Ku konci byl redaktorem
v »Nár. Politicer. Poněkud záhadným
zůstává nám ve vývoii ieho v posled
ních letech blahosklon k Macharovi.
Bližší studia snab ziev ten vysvětlí.
Čest budiž ieho památce!

K iublleu řeb. Fr. Slaměnlka,
uveřeinil prot. Drtina v Přerovském
Obzoru: »Pan ředitel Slaměník dožiie
se v pondělí sedmbesáiky, a řada cti
telů a přátel proieví mu upřímné blaho
přání. S uspokolením může pohlíželi
na život krásný a šťastný, posvěcený
práci, pravdě a lidskosti, české škole
a mládeži. Výborný učitel vedl mlábež
k životu krásnému a ctnostnému. Sám
ve »Vzpomínkách starého učitelec, iež
v »Komenském- uveřeiňoval, líčí své
bohaté zkušenosti a podává věrný
obraz životního svého úsilí. Slaměník
záhy upírá zrak k bohatýrské době

českých běiin kulturních, v husitství
a českém bratrství, v Husovi, Chelči
ckém a Komenském nalézá vyvrcho
lení českého myšlenkového vývoie,
živé vzory opravdovosti a mravní či
stoty, iež směrodatnými maií zůstávati
i době přítomné. V Přerově, iemuž
tolik práce a lásky posvětil, zakládá
Museum Komenského na oslavu tři
stých narozenin velikého učitele národů
a sám do vínku mu daruie na 5000
knih a ie stále ieho duši a hybnou
sílou. Od r. 1880 vybává časopis :Ko
menskýc. soustředuie kolem něho
učitelstvo moravské, píše články o
škole a výchově mládeže, iež šťastně
ukazuií nové Dráhy a směry. Učilelslvo
moravské slučuie v mohutnou orga—
nisaci na podkladě pokrokového ide
alismu a silnou oporu opatřuie ií v
iubileiním fondu podporovaclm. Tak
v srbcích učitelstva moravského zaiisiil
si pamět vděčnou a trvalou, když dílo
své obevzdával v další péči do rukou
řed. ]. Úlehly. i dnes ve věku vysokém
slebuie Slaměník s upřímnou, živou
účastí běhy života veřeiného, lásku a
péči svou stále věnuie české škole a
lepší ieií budoucnosti, a znova z bo
hatýrské naší minulosti čerpá novou
krásnou naděii, že >přeide vichřice
hněvu a nárobu se vrátí vláda věcí
ieho-. S mladistvou ochotou spěchá
do Prahy, aby vyhověl pozvání ]ednoty
Komenského a přednášel při výroční
oslavě narozenin velikého učitele ná
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rodů. Žlvou účast proievuie při každé
akci posvěcené české škole. Slaměník
iest horlivým členem mezinárodní
Společnosti Komenského (Comenius
Geselischaft) v Berlíně. Od ieiího za
ložení 1891 zasedá v ieiím širším vý
boru a horlivě přispívá články o věcech
českých do ieiich »Monatshefte fůr
Kultur u. Geisteslebenc. V posledním
čísle má článek o dozvucích Husových
oslav v národě českém. (Nachklánge
zum Husiubilaeumc). Připomíná Něm
cům, čím Hus byl Lutherovi a čím stal
se všem kulturním národům Evropy
i Ameriky, líčí putování do Kostnice,
popisuje ieií památná místa a předvádí
cizině významný Šalounův pomník
Husův s ieho památné výmluvným
okolím. Článek končí projevem lítosti
nad tím, že ]ednota českobratrská,
tento neikrásněiší český květ na ušlech
tilém stromě křesťanství, nestala se
účastnou práv ítolerančního patentu
císaře Josefa II. a sbory ieii nemohly
se veřeině ustaviti: v nich byla by
zailsté národu českému zkvetla nová
střediska pracovitosti, pořáoku a mravní
čistoty. Článek Slaměníkův ie článek
iublleiní a svědčí o zlatém srdci a
ušlechtilé povaze našeho iubllanta.
V roce Husově dožil se své sedmde
sátky kéž žiie mezi námi zbráv a
štasten mnohá léta a dožiie se krásně
iltřenky lepších dob míru, pravdy, lid
skosti a lásky. V Hněvšíně, 28. září
1915. Prof. Frant. Drtinac Otiskuieme
tento článek, abychom upozornili na
zásluhy Slaměníkovy, ač lituieme, že
z tábora konservativního zabloudil do
nebezpečných vod. Dr. Drtinovl pak
se dlvíme, že ani tyto vážné doby ne
naučlly ho větší snášenlivosti k cirkvi
katolické a neubraly ianatlsmu. Kdo
může tvrdit, že Jednota Bratrská měla
schopnost uvésti pořádek a mravní
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čistotu, ten iistě nečetl Kšaít umíraiící
]ednoty od Komenského!

]an Rokyta (Aooif Černý) k iu
bileu Husovu uchystal 4 >knihy
pozdního Husityc. První z nich vydal
14. května 1915 pod názvem „zpěvník
o ganu Šímovi'. Zachycuje s pře
něžnou láskou v rhetorických verších
různé episodky ze života Husova a
zle se katí a kasá na ieho nepřátele,
iež tituluie lichotivě poble vzoru mi
strova: »Plemeno hadí, plemeno ie
štěrčí, ieštěr, syni neřesti a hříchů,
nevěstka, antikrist, očl zmiie, syni ne
věrní, koukol, bodlák, pýr, Páleč ]idáš,
zrábný král, chrti, škieb křiví tváře po
pům, prelátům, plazi hnusní, příšerni
a draví, tučni kanovníci, dravé Iióské
šelmy a pod. Za to mistr ]an kněz
holubičí, >co na kom lžlve'ho, stejně
všem do prachu rvec: Netikým hlasem
všecky za pmvdou volá (strana s.) —
Však Betlém zůstal, čím ieizbuboval,
iest ryzí, boží pravdy pevný vala (i7.)
— ]enž učil hledati nás pravdy cestu
a nebáti se lidských zlob ni trestů 
a za to našel ve plameni skon. tis.)
——Vibí, že z nich valný zástup boží
na obranu pravdy povstává. (iii.) 
]du přece za svou pravdou, Bůh to
ví! (SB.) Eihle, vzdává se bez boie,
své pravdy není iisí ? Řkou: Íravdu
znetvořoval a byl lhář. -— Dám za
pravdu tam slovu svému znět. (39)
A za pravdu-li shořím na hranici 
shořím ——pravda má však neshoři!
010). — A pravda, pro nlžieho upálili.
Děl: Trat/du držím, s pravdou zahynu
(49)- ——Že sáh' věčném po ovoci,
svět mu kacíř přezdí. — ]eho pravdy
osud zdali s ním též v ocel nespou
tall? Osub pravdy mé mne děsí (51'.
— Úby zhynou v křeči, ale Eman
nezahyne 53). ——Qravdg moiíneupáií.
Žes iai kněze Eravdy věčné. —



Qravdu, která v srbcích bříme. (54).
——V té pravdě, kterou poznat dal (55).
— Ano, pravdu praví, pravda iest (59).

Než pravdě za obět své tělo složí.
A věčné pravdy rozesíval zlato (62).
— Z Písma poučen být chtěl, v němž
ieho pravdy nepřebraný poklab (63h
Atd. ——]ak vidět, iest v knize Roky
tově nesmírně mnoho pravdy. Škoda
ien, že čtenář se nedoví, která to spe
cielní pravba iest. Zvláště, když setu
lid vyzývá, aby pro tu pravdu trpěl:
Pravdu órž můi lide, zvol raděii trní,
než bys opustil ii, než se rozední.
Lež se bude k tobě bližits usmíváním,
o bratrství mluvit, svaté svornosti —
ty se nedei mýlit tímto lásky zdáním,
pro lži pochvalu se pravdy nezhosti.
Raděii at zve tě, plna žluči, octa:

Eihle kacíř!
Z jejich úst bud pro tě neimileiší pocta:

Eihle arcikacíři
Básník končí nadšenou apotheosou

prachu mistrova:
Dál leti v příští staletí a bude děsit

stále
vás, kteří iste iei zhubili pomocí zrádce

krále
a bude pravbii hlásat dál, iiž Chtěli

iste mu vzíti
a ieště po tisíci let iiboiovníky vznítí.
Mistr Jan. On, :betléinský zvonc, mluví
tak úchvatně, že
rpo tváři z dívčího oka slza se roníc
ba i »chudého kreičíře bázeň opouští

lichá,
zázračnou posilu čerpá žena z těch

úst-.
Marně arcibiskup dal spálit na vý

strahu iemu 16. července 1414 knihy
Wikleíovy!
Že chtěl, aby neien ovce byly bílé,
ale čistých srdcí také pastýři —
překáželi iemu v ieho Dobrém díle,
sít mu v cestu kladli na děl, na šíři,

žádali, at ieiich pokloní se síle -—
a když nechtěl, oým nad Prahou

zavíří:
Zbyněk biskup Abeceba
spálí knihy aniž věba.
co v nich psáno iest —
ale běda iemu, běda!
Přiide popelečná střeba,
pokuta a trest!

Tímto tónem ide celé >dílo< a vy
stihuie úplně cítění >národac, resp.
Nárobních Plachet -— které ovšem
nemá nic společného s výzkumy sku
tečných znalců děiin: Palackého,
Tomka, Lenze, Pekaře, Sedláka, Ky
bala, Novotného atd. Se slepým tana
tismem není žádná biskusse možna.
Na obálce ie Šalounova hlava, která
silno připomíná brabatého kozla. Má
to býti vtip?

Hřbitovní nápisy v Rixbortu.
\! úvodníku upozorňuleme na staro
české nápisy náhrobní, Dne 22. 7 1905
byl redaktor t 1. v Rixdoríu, bývalé
osadě vyhnaných čes. bratří u Berlína.
Některé z nábožných nápisů isem sl
opsal:

l.

Zbe obpočivá stánek těla Pavla
Marše. Narozený 1641 D. 8. Aug. v
Čechách ve vsi Čermny, obebral se
k spasiteli 1712 d. 4 Feb. Duše šla
do radosti, tělo zas ožive. Protož
oudové milý, spěte při Spasiteli, při
Beránku svém.

ll.
Zbe odpočívá stánek těla ]ohanny

Kristkové, rozená Liškova. Ona byla
narozena v Rixdortu dne 5. března
1782 ho roku; odebrala se blažená
ke Kristu Pánu dne 16. prosince 1824.
]eiich stáří bylo 421et, 9 měsíců a 11dní.

Ai, iak máš líbezné spaní
po těžkostech mnohých!
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a jsi ve sladkém spočívání
v rukou Ježíšových.

ól jak bude vědět, jak se jí jde,
když tě konečně zblízka spatřuje

tak jak ty ji.

Zvíkovský Rarášek byl zhudeb
něn Vítězslavem Novákem a dáván
na Nár. divable v Praze s velkým
úspěchem.

V Družině literární a umělecké
panuje po čas války klid. Za to »Mor.
Kolo spisovatelů< neodpočivá, chystá
Almanach a vydává publikace svých
členů a chápe se literatury se stránky
praktické : Členové »Kola: dostali ceny
Mor. zemského výboru (pokud víme,
Dr. Ondř. Přikryl Obbl'ŽGlza pohádku
>Romža a Hanác 500 K) a za sku
tečné členy »Svatoboruc v Praze byli
přijati členové »Kolac: Dr. O. Přikryl,
Dr. Ferd. Dostál, Vojtěch Martinek a
Stan. Cyliak. ——Naše »Družinac by
mohla i v těchto dobách se scházela
pracovat.

>Zdarma kostel vymalujec, ta
kové annonce čteme častěji v našich
listech. Varujeme jak listy tak čtenáře
před takovými nedůstojnými inseráty,
k nimž se pravý umělec nesníží. jde
o lapání zákazníků, nebot žádný z na
šich umělců není tak situován, aby
mohl maloval kostely »zdarmac. Malba
kostelů měla by se zadávat prostřed
nictvím Kř. Akadamie.

Fr. Leubner nachází sebe. V \.
ročníku »Nového Živolaz, as před 20
lety, napsali jsme, že v Leubnerovi
nám roste rkatolický Machara. Chtěli
jsme tím říci, že má v sobě žilu ma
charovského stylu, totiž ležerni a při
tom obsažnou dikci básnickou s re
alistickou kresbou, vtipem, satirou.
Další vývoj Leubnerův tomu nesvěbčll.
Psal hluboce procítěné a promyšlené
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verše nezáživné těžkopádnosti a plné
archaismů a hříček zvukových a slov
ních, které zabíhaly někdy do ne
chutnosti. Nyní pak konečně uveřej
ňuje ve vlasti úryvek »Z knihy Můj
kantor Životc, v němž projevuje bás—
nické kvality, jež jsme v něm před
lety rozpoznali jako latentní: Hravou
dovádivost a laškovnost verše i fanta
sie, jen že tu ještě postrádáme přis
nější sebekázně a celkové komposice
a umirněnosti, tak že celek dělá ještě
příliš doiem nahodilého pelmelu. Uvá
díme tu některé zdařilé úryvky:

Kat aby spral mi pisničkáře,
škol slaviky, tmy kalousy,
dle jejichž jenom slabikáře
mám bručet sobě pod vousy!
]du vedle nich, a ihned vyčtou
mně krok a hůl a květ a hlas,
jenž nevědomky s rtů mi plyne.
Sám po cestě se toulám jiné
prý obava, kde srazím vaz!
]ak leby na tržišti slova
hlas lákavě mám naladili
a jaké kvití v ltytku víti
vám vhodný jar mých na obraz.
Slyšlě, jak půvabný podává obrázek

housH:
Mne lákal obraz kouzelný:
Dvě prkénka jen, krček dlouhý.
tam hlavička, suk, uzel pnulzý,
a pod ní pitvor zřetelný
má čtyři černá ouška plozslm,
hnul na nich navinuly žilky,
prý E A D ] vyzvonilky;
hlad, štipni je — jak cilelnyh
Nebo Iíceň třpylného Labe:
Hle, po Labi lne třpytná pruha.
kam na druhý mu hledím břeh,
hlad — rozdrobená Boží duha,
at kmit a svit a šleh a žeh;
a po tom zlatém mostu chodí,
kdo chodí, nevim; tetelí
jen pod nimi se vlnky drobné,



kam dušičky idou něčí hodné,
iichž vrby želí, ševelí — —
a kdyby ienom ienom hlásku!
A kdyby ienom ienom slova,
kam vanou, tanou do zlatova,
by šplounaly, by mlčely. . .
Vítáme Leubnera na této nové cestě,

nové periodě básnického tvoření!
Zabavené knihy. Censura zaba

vila >Macharovu čítankuc a téhož
sbírku veršů »Krůpěiec, Golgotha a
Confiteor l.; Sokolský zpěvník (pro
pisně ]eště Srbsko nezničeno a po
dobnél; Karasovy povídky »Přeb
Husem a po Husovíc; hr. Liitzova
anglickýspis o Čechách; část chětůc;
místo zastaveného »Časuc počal Dr. ].
Herben vybávat belletristickou >No
vinuc, kterou kdysi vydával Machar a
Šalda.

]an Voborský uveřeiňuie velmi
mnoho básní ve »Vlastlc. Dle roman
tického, květnatého (ale zvláště v epice
málo relieíního) slohu a verballstní
sentimentality by se soudilo, že pisa
telem iest mlabík. Ale zatim iest to
starši pan, místoóržitelský úředník.
.Žiie ien pro Družstvo >Vlastc, kde iest
iednatelem. Sviii portrét kreslí v básni
>Rosa Thea<z
S balkonem salon. Ve strnulé pýše
záclony modré tam stlumuií sluneční

svit. _
liez poesie všech něžných intimit
vadnoucích růži tu sněžná běl dýše—
jak žezlo zlaté v nich iest Rosa Thea!

Do zahrad okna. Světnice to moie.
Na polích všude ie zlatý klas zřít.
Ve ptačím šveholu veršů mých zbroie,
bez těch mt nelze, ach nelze mi žít —
na stolu poměnky, sešity »Vlastic,
v nich něco drobných veršíků mých.
Ty mně snad budou kdys pod hlavu

klásti,

až zemru, iak isem žil, v podvečer
tich! —

Líberi mei ornamenta mea.
Mateří doušku a »Vlastc at mi daií
pod hlavu v záplavě bílého světla! —
V doušce se vzpomínky na matkutaií,
ve <Vlastic zlatitá prška mi slétla
do duše, do mysli. Zlatě tam kvetla!
A zatím v smetí kdes už Rosa Thea.

O láskách nepěl isem, hledal ien září,
z nebes iež vychází a budí očistu
a lidské myšlenky v liliie stváří
a vebe v blankyt zas, vede výš ke

Kristu.
Tak isem psal, venku když chudobek

sníh
v pažitu bělel se, modraly zvonky.
Psal isem, psal a vždy ve slokách

mých
vadla až uvadla ta Rosa Thea,
nádherné květy dřív,uschlé teď stonky.
l_iberl mel ornamenta mea! -- »

Církevní umělecká a památko
vá rada arcldiecése olomoucké
za přebsednictví preláta Maxe ryl.
Mayera v sezeni 21. září 1915 iedno
myslně navrhla k povolání za člena
K. Dostála lutinova. Rada tato má
úkolem, zřídit církevní museum sale
sianské v Olomouci & opatřit soupis
všech uměleckých památek v arci
diecési. Obtížná tato práce svěřena
dp. Ant. Zamazalovi, katechetovi v
Mar. Horách.

Studie a texty Dra. ]ana Sedláka
dospěly k 3. seš. ll. r. Dr. Sedlák
znova usvědčuie Husa, kterak opiso
val spisy Viklefovy a před koncilem
zapíral věty, kterým ve svých spisech
skutečně učil. »Studie a textyc vychá
zeií nákladem Matice Cyr. Met. vOlo
mouci. Ročník za 10 K. Dr. Seblák ie
učenec ryze katolický a přece se mu
dostává pochvaly od předních histo
riků českých.
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VELíKÉ ZNAMENÍ.
K. Dostál Lutínov.

Z Almanachu českoslov. ckcíové kníhtískárnv
v Praze.

Slavné Kříže znamení,
iímž isme zkázy zbavení,
zaplaň v září nač námi,
nab chrámy a horami,
nade všemi cestami.

Zářný síunka paprsku!
Zapíál's bo tmv okrsku,
z Tebe lidstvu vzešel den,
Tebou člověk obrozen,
Tebou satan poražen.

Strome raiský živých vod,
iaký vzácný neseš plodí
Kde tvůi svatý kmen se vzpiaí,
nový život rozkvétal,
člověk k Bohu povzlétal.

Věrověstv přesazen!
v naší vlast ten vzácný kmen:
V ieho větví šumění
cnost a síla pramení,
roste věda, umění.

Rozpíatá Tvá ramena
sílí srdce znavená,
učí snášet bolestí,
přemáhalí neřestí,
dobrem kráčet ku štěstí.

0!

Vítězná tv korouhví,
za Tebou idem' iako lvi,
pro Krista chcem' boiovat,
hanám světa vzdorovat,
nový rái sí budovat.

Od Gangesu, od Nilu
poiďte čerpat posilu,
lidské plémě různých imen,
rudé, černé nad eben,
poióte zííbat svatý kmen!

Není iínde spasení
nežli v tomto znamení,
bubiž líbán svatý kříž,
budiž vznášen výš a výš,
celý svět bud leho říš!

Zaplaň v kráse na nebi,
hvězbý necht ]eí velebí,
slunce se Mu ukláněi,
růží sab Mu zaváněl,
moře ]emu vvzváněií

Svatý moste bo nebe!
Pospícháme na Tebe,
dei, bý níkdo nezhvnul,
kdo se k Tobě přivinul,
by se cíle nemlnul!

Zhudebnií Ant. Petzold.
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Umění ve farních tiskopisech.
Srovnáme-li staročeské pečeti a ra
zítka se současnými, shledáváme velký

úpadek vkusu; místo umění pouhé
řemeslo, ba ani ne řemeslo, které by
mělo ráz uměleckého průmyslu, nýbrž

pouhé tabrikáty. Tak iako místo tepa
ného nádobí starosvětského máme v
kostelích namnoze továrnicky tlačené
věci, misto vzácných ručně vyšívaných
paramentů nevkusné tovární vzorky.
Uznává se už všeobecně potřeba ná
pravy a umění vrací se na přední své
místo, bo stánků Božích, iak dosvěd
čila výstava církevního umění ve Vídni,
látky Flemmichovy atd. Bylo by zá
hodno, aby také ve farních tiskopisech
zavládly důstoiněiší formy. Otiskuieme
dnes dva návrhy mistra ]ana Kóhlcra'
Razítko farního úřadu Povýšení sv
kříže a podtiskovou kresbu pro úřední
listiny -křestní, úmrtní, oddavkové).
S poměrně nevelkým nákladem lze
pořídit vkusnou a bůstoinou úpravu.
Redakce »Archyc iest ochotna dáti
interesentům pokyny.
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Tiskem Václava Horáka v Prostěiově. — Dotištěno 15. říina 1915.
Za redakci odpovíbá Karel Dostál.



Vlastni brusírna a
Umělé a stavební Sklenářství v Prostěiově.
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Co ben po bni vzchází, bobrořečíme Ti.
A Tvé iméno zvelebuiem až na věky,
stále na věky věků všech.
Hospobine, račiž po celý ben
bez hříchu čisté nás uchovávat.
Smilui se nab námi Hospobin,
smilui se nač námi.
Bubiž nab námi, Hospobine, milosróenství Tvé,
tak staň se nám, iak isme v Tebe boufali.
V Tebe, Hospobine, jsem Doufal:
A nebubu zahanben věkv vékův.

(Pod církevní chorální nápěv
dle rozměru ambrosianského chvalozpěvu

z latiny přeložil K. D. L.)
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GAB. RONAI:

TEN TO STVOŘIL!
(Dokončení)

A co vběhla bo místnosti prachem a kouřem přeplněné a pro
brala se zástupem běvčatabab, spatřila Martina, jak si hlavou ve
sele pohazuie, až mu kaoeřavé vlasy sem tam poletuií, iak si nohou
přicupkává a zbravym tělem naohazuie, iakoby proub písně iím
zmítal, a iiž Marina přiskočila, housle mu vyrvala, bo zástupu
iimi mrštila a tlink ílink Martinu iiž iích naklábala, a Martin.
nenabálym příchooem Marininym překvapen a ohromen, bržel
iako hlušec tetřev, iakoby se nemohl vzpamatovati, a nevzpíral
se ani tehby, kbyž iei Marina vlekla z hospoby. A bylo to po—
bívánl na Martina a Marinu, iak, nemluvíce k sobě slova, běbi
nou k bomku svému utíkali, iakoby iim půba pob nohama hořela,
ien hlavy se iim natřásaly. Marinina zatatá pravice, pevně sem
knuté rty, iiskry sršící oči nevěstily pro blízkou buboucnost nic
bobrého. Ale Martin obběhnuv bále ob hospoby, taky pevněii
stoupal, ba pruoké a úsečné úbery ieho pobkovek o kamení
prozrazovaly myšlenky Martinovy.

Sotva se bomácí bvéře zavřely za manžely, houkla Marina:
'Kbe máš peníze ?:

<Dalas mně iaké?' ——obsekl Martin.
At si pak Marina křičela iak křičela, z prázbnych kapes Mar

tinových nevykřičela než několik šestáčků.
A nyní Martin začal: 'Tak ty mně přeb celou hospobou? ——

Ty isi má manželka, kterás mně přísahala pobbanost? A teprve
nyní počal Martina bráti čert u věbomí chycené hanby.

Marina vibouc Martina bezpečně pabati v chyby mlábí, zů—
stala iak omráčena. Po rozrušení nervů přepabla ii Duševní
skleslost. Přeb očima rozevřela se ií opět ona propast,a|e tento—
kráte nikoli při závrati, nýbrž při iasném věbomí. A co lačíc,
měla hlavu vloženu v čistých pobuškách, vběhl něčí cglapec
bo světnice s Martinovymi houslemi, iež hostinský posílal. Martin
bychtivě obhlébl housle a výslebek svého bábání oznámil Marině:
»Máš štěstí, že nejsou rozbity; iinak ieště Dnes jsem pletl šla
páky na nové!

Za měsíc po ostatclch slavili u Vavříků křtiny po třetí. Tento—
kráte měli opět malého chlapečka, iemuž balí iméno ]oseí. Ale
nerabovali se z něho tolik, iako z Martinka a Marinky. Ti se
narobili zbraví, silní iako buci, kbežto ]oseiek byl neouživy a
slaboučky. Babička řekla Martinkovi oo očí, že on je tím vinen,
ale Martin vytku obmítal a vinu svaloval na Marinin vztek.
Martina nepohlebnost ]osefkova mrzela, ale ieště více iei trápilo,
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voll
že Marina nemohla k síle přiuti, že postonávala, polehávala, až
ii babička přinutila úplně ulehnouti a rabila zavolat lékaře. Martin
byl ovšem ochoten všecky lékaře volati, ien aby měl zachráněnu
Marinu. Doktor přijel, pokyval vážně hlavou nab stavem nemocné
a prohlásil, že ie třeba belšího léčení, a iako babička, tak i on
bůrazně vytkl Martinovi jeho iebnání. Po obchobu boktorově se
Martin rozplakal nao Marinou i nao sebou samy'm. »Marinkoc
-—pronášel k ženě s očima slzami zalityma — >všecko napravím
a stvořím věci, že ti raoostí bube sroce skákatc. Opatroval pak
Marinu co neiněžněii, mobré s nebe byl by ií snesl, jen aby ii
co neibříve 5 lůžka pozvebl. Po bvou měsících počalo Marině sil
přibývati a kbyž mohla ina iarni slunce a po Dvořese pokutávala,
tělo nabývalo bývalé pružnosti. S Marinou bylo zase Dobře, ale
zle bylo s vyplacením lékaře. Neien že ztenčené úspory na to
pably, nýbrž vioělo se potřebno probati ibvě kozičky.

»Vioíš, Martine, iak hospobaříme oo beseti k pěti oo té boby
co vyběláváš houslemic.

»Marinko, přísahám ti, že kromě tebe nikomu na ně nezahraiu.
— A co kozy, za čtvrt roku máš iinéc.

Martin snažil se upřímně slibu svému bostáti. Pracoval pilně
u sebláka, spořil a kažbičky vybělek přinášel Marině. Ale at se
snažil iak snažil, úspor nerozmnožil. Všecka ieho mzba sotva
stačila k výživě tří Děti a ženy, jež se nemohla oo nemocného
]osefka hnouti. Pláč hošíkův zněl ve one v noci z chaloupky.
Marně Marina iei koneišila, marně Martin hyčkal, bal-li se chlapec
bo pláče, nebylo lze iei utišiti. Doktora mu volali, léky kupovali,
ale niiak mu nepomohli. Tak uplynul čas oo slibu Martinova.
Koziček nebylo lze koupili, ha 0an se přeovíbati, že nouze na
zimu ohrozí chaloupku, bube-li to tak bále pokračovati. Přišla
ieseň,a poměry se vskutku nelepšily. ]iž se počalo zevně ieviti,
že s bomkem to ioe s kopce. Neioříve to prozrazoval krmník.
Kluci z celého okolí nemohli se s krásou ieho smířiti. nepřestávali
bo něi bušiti kamením, pohazovati blátem. Římsy na sloupech
opačávaly, malba mizela, rozbité tašky k zemi pabaly, střecha
zela běrami. Marně se Martin rozčiloval, marně hrozil, kluci ve
svém bíle neoali si překážeti.

Na svátek sv. Martina Pán Bůh 5 Martina a Mariny část tíže
složil. ]osefek umřel. Libé se nabáli, že Martin Pánu Bohu po
běkuie, ale pobivili se, vibouce iei u hrobečku hojné slzy prolévati
a po obchobu knězově volati: »Ach mé bětátko, mé ubohé bětátko,
proč nám tě Pán Bůh vzal? Můi kvítečku, proč isi nám k rabosti
nerozkvetl?

Hůř bylo po pohřbu, že Martin neměl čím zaplatiti. V zahan
bení sliboval, že bo Onbřeie vše vyrovná. ]akmile z fary vykročil,
ial se hneo slib uskutečňovati. U sebláka se zastavil, o bvě kopy

334



slámy poprosil, aby měl z čeho plésti šlapáky. Ale pooivil se,
kbyž Marina boma nechtěla ničeho o šlapácích slyšeti: »Do fabriky
půioešc — rozhobovala — »a hneb zítra se u řibitele oznámíšc.
Ale ačkoli Martina k takové práci určila, sama obpolebne při
vlekla bo světnice slámy a bala se po pletení a vybízela i Martina:
»Tak si plete. — Martin mlčky přisebl a motal. »Vibíš, iak jsi ty
bivnác —-rozpřábal Martin po chvilce řeč — »hneó tak a hneb
naopak:. — Ale Marině nebylo oo rozmluvy, ien pletla a pletla.
Po týbnu Martin chtěl se báti na cesty, ale Marina k oalšímu
pletení nutila. Uplynulo čtrnáct bní, a v iizbě stál veliký sloup
šlapáků. A čím ten sloup výše rostl, tím častěji Martin přistupoval
k houslim a přebrnkával.

)]en brnkei — nevíš, co isi přísahal?c ——.připomínala Marina.
»Marinko, pro Boha, rozvaž mě oo té přísahy: — prosil Martin

úpěnhvě.
»Ani svatý Otec v Římě tě ií nesmí zbavit-.
»Kbybych tam k němu šel, zahrál mu a zazpíval. že mě ií

zbach
Martin, co Marina nevěběla, iiž si i v komoře pytlík vyhlebal,

vyprášil a očistil. Ale jak ustrnul, kbyž po čtrnácti bnech zmizely
šlapáky a s nimi ne ieho houstičky, nýbrž Marina.

»Tak bobřec, - bručel boma Martin -- »ukaž nyní ty, co
stvoříšc.

A Marina ukázala. Za týben se boma obievila a oznamovala
Martinovi, že všecky výlohy pohřební isou zaplaceny, ob truhláře,
hrobaře, rechtora až po faráře.

Po čtrnácti bnech opět zmizela Marina s novou zásobou šla
páků. Ale uplynul týben, a nevracela se. —- »Milá bcerkOc,
pochvaloval si Martin »nyní víš, že ieben šlapák stačí pánům
na celý rok—:.

Za beset óní se konečně Marina vrátila. Ale nepřišla sama,
přivebla sebou i páru koziček. Martin stál přeó Marinou zahanben.

Hneo po vánocích vybala se Marina opět bo světa. Ale tento
kráte neobiížběla s vozem, nýbrž nesla sebou ien menší nůši.

»Vibíš, tvůi obchob slábne: __ vytýkal Martin škobolibě. ——
»Ušak se ukáže, co stvoříšc.

Po obchobu Marinině přepaóla Martina tesknost, iež ben ke
Dni vzrůstala. Stěny světnice hleoěly na něi něiak cize, hobiny
tikaly smutně, kroky chobců přeb chalupon zněly butě, iakoby'
stoupaly po rakvi. Martin sám si připabal iako buch, šouraiíci
se po bomě, žvatlání óětí zbálo se mu nemístným. Tesknota se
nemenšila blížícím se onem Marinina návratu, nýbrž vzrůstala.
Martin se cítil v bomku obstrčeným, nepotřebným. Marina začala
panovati a iím pohrbla, iím, který všecko stvořil, nač se pobívá.

Bylo Sylvestra. Den ten bolehl na Martina bvoinásobným
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smutkem. Sem a tam procházel světnici. Vtom pohlébl na housličky,
a iak ieho zrak na nich utkvěl, jakoby iiskry se mu v žilách
rozbováběly. Prsty se chvěly a srbce svíralo touhou prchnouti
z bomku a smutek někbe vyzpívati, tesknotu setřásti. Dětí sa
motných nelze však boma zanechati. Čím by obůvoónil jejich
opuštění, svůi obchob?

V tom vešel poštovní posel bo světnice a obevzbával Martinovi
psaní. Společnost v okresním městě zvala Martina na sylvestrovský
večírek. Ano, půibe tam Martin. Přísahal, že nikomu mimo Mariny
nezahraje? Tím chtěl ien říci, že peníze lehkomyslně nerozháže.
Ano, znova by na to přísahal. Nyní opět musí bokázati, co boveoe.
Marina beztoho iiž se přesvěbčila, že ona nic nestvoří. On, Martin,
sám musí se věci chopiti, nemá-li i násleouiící rok státi ieho
krmník prázbný na smích všem libem. Seolák má malá prasátka.
Martin za vyhrané peníze iebno koupí. Marina slíbila, že Dnes
se vrátí. ]ak se zarabuie, kbyž zítra z rána půibe bo krmníka
pro bříví a spatří tam to, po čem tak blouho toužila. Martin
zavebl běti sousebce, pak vzal housle, zamkl Dům, klíč obevzňal
sousebům a obchvátal.

]iž bávno si tak Martin v městě vesele nezahrál a nezazpíval,
bávno tak hlavou buině nepohazoval, nohou nepřibupával, vlnami
raoostí tělem zmítati nenechal iako ten večer. A raoost Martinova
iako nevibitelné fluibum přecházela v celou společnost. Nový
rok vítal se iásavým zpěvem, výskáním a iucháním, tancem a
buiným veselím. O třech hobinách ráno veselý večírek skončil.
Martin svázal peníze v uzlík ——bylo iich mnoho a ubíral se
%rabostí bomů. Nyní opět ukáže i Marině i všem, co stvoří.

Uhřátý bystrou chůzí procházel Martin robnou vesnicí. U seóláka
iiž svítill. Zastaví se, štastného nového roku popřeie a koupí
prasátko. Vešel bo stavení a přebnášel, co měl na srbci.

»Co chceš, Martine, s prasátkem, koyž ti bo krmníka teče ?.
— obporoval seblák.

Martin se zarazil a zahanbil. »Asi sebm tašek scházíc
zmírňoval nepříznivý úsuóek o svém krmníku.

Tak si vem i těch sebm tašek, náhobou ie máme a bobře
gazbuic -—napomínala selka.

M»Tetičko. teprve uvibíte, co Martin Vavřík stvoříc --—slibovalartin.
Prosvítalo, kbyž Martin přiběhl k svému bomku. Ohlébl se,

zball nikým není viběn, pak vlezl bo krmníka, prasátko bo slámy
uložil, i tašky vsunul bo prázbných míst a ziistiv, že nikým není
pozorován, vylezl. Sáhl na bvéře bomku, ale ty zamčeny. Zaklepal,
nikbo však neotvíral. Zatukal na okno, ale nikbo se v bomku
neozýval. Což ieště se Marina nevrátila? Tím lépe, myslí si
Martin, alespoň neví, že isem v městě hrál. Ani u sousebů ještě
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nevstávaií. Marlin iich bouřiti nebube. Až rožnou, vezme ob nich
klíč a Děti uvebe oomů. Zatím ještě se pobívá, iak prasátko si
hoví. Toť tiše a klibně leželo. ]iž-si i ležisko v slámě zahřálo.
Martin na chvilku k němu přisebne, než u sousebů rozsvítí.
\) okamžiku na Martina přišly ořímotv, ale byly tak lehounké,
že slyšel, kterak Marina ze světa se vrátila a na okno tloukla.
Souseoka vyšla a pobávala ií klíč. Marina vkročila bo bomku.
Martin to slvší, ale přeó Marinou přece nevvleze z krmníka.
Počká, až po chvíli, až Marina zaibe k souseoům pro běti, pak
rychle vvskočí a vklouzne bomů. — —

Kbvž Marina šla bo krmníku pro Chrasti, našla Martina zmrzlého
a po iečnom jeho boku prasátko a po Druhém housle. »Ach
Bože. Bože: —--zalkala ——»Martine. tvs to stvořillc
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VÁLČÍCÍM NÁRODÚM A ]E]ICH
HLAVAM!

Koyž isme beze Své zásluhy byli povoláni, abychom vstoupili
na apoštolský trůn po neobyčeině mírném papeži Piu X., iehož
svatý a bobročinný život byl zkrácen bolestí nao bratrovražeóným
boiem. pocítili isme i My při pohleou na krvavá boiiště muky
Otce, který vibí svůi oům hroznou bouři zničeny a zpustošený.

A kbyž isme vzpomněli s nevýslovnou láskou našich mlabých
synů, kteří po tisících isou usmrcováni, naplnila sroce Naše,
proóchnuté láskou Kristovou, všecka žalost matek, osiřelých voov,
nevěst a beznaoěiná starost o bitky, zbavené přeočasně výchovy
otcovské.

Z naší účasti na strastech četných room a 7.pochopeni nasich
povinnosti, které nám přislusí v tak smutne bobe, vzniklo nase
pevné rozhobnuti, že věnuieme veškeru Svou činnost a veskeru
Svou moc usmíření boiuiicích nároou.

To isme slíbili též slavné Svému Spasiteli, který cenou své
krve vykoupil všecko líbstvo, a () míru a lásce mluvila též Naše
první slova, jež isme pronesli jako neívyšší buchovní pastýř
k nárobům a ieiich vláčcům.

Než Naše láskyplné, bůtklivá raba, ač tak otcovská a přátelská,
nebyla vyslyšena. To stupňovalo Naši bolest, ale nezměnilo
našich úmyslů.

Obraceli isme se proto ustavičně s bůvěrou ke Všemohoucímu,
v jehož rukou spočívaií buch i srbce iak pobbaných, tak i králů,
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a moolili isme se k němu za konec strašného krveprolití. Příčínili
isme se, aby všichni věřící se súčastnili zároveň Naší vroucí a
pokorné moólitby, a chtěiíce zvýšiti ieií účinnost, pečovali isme,
aby byla provázena skutky křesťanské kaiícnosti.

Dnes však ve výročí one, kby vypukl hrozný konflikt, prýští
zvláště z Našeho sroce přání, aby válka brzo skončila. Kéž toto
volání přehluši hrozný třesk zbraní a pronikne až k válčícím
nárooům a k ieiich hlavám, kéž pohne ie všechny bez rozbílu
k mírněišímu a přátelštěišimu smýšlení!

Ve svatém iménu Boha našeho nebeského, Otce aPána, a pro
požehnanou krev ]ežíšovu, která byla cenou libského vykoupení,
zapřísáháme Vás, koož z Boží Prozřetelnosti určeni iste k vlábě
nao válčícími nárooy, abyste učinili konec strašlivému vražbění,
které už po celý rok zneuctívá Evropu.

]e to krev bratrská, která iest prolévána na zemi i na moři!
Neikrásněiší kraie Evropy, této zahraby světa, isou posety
mrtvolami a ssutinami. Kbe neoávno ieště závoóily bílny a polní
práce na plooných bílech, hřmí nyní strašlivě oěla, a ve své
zběsilosti neušetří ani vsi ani měst, všube šíříce zpustošení
a smrt.

Vy máte přeb Bohem a přeb líbmi hroznou zobpověbnost za
válku a za mír! Slyšte Naši prosbu, otcovský hlas náměstka
věčného a neivyššího Soubce, iemuž se bubete musiti zobpovíbat
iak za své veřeiné kroky, tak za své soukromé ieónání!

Hoinost bohatství, kterým Bůh oboařil země Vám pobřízené,
bovoluie Vám bozaiista pokračovat ve válce, ale za jakou cenu!
Na to necht obpoví iak tisíce mlaoých, líbských životů, které
benně uhasínaií na boíištích, tak i zříceniny tolika měst, vesnic
a pomníků, vytvořených zbožným, uměleckým smyslem a geniom
přebků. Nebokazuií také ony hořké slzy v tichých komůrkách,
nebo na stupních oltářů, že cena kažčoóenního boíe iest veliká,
až příliš veliká?

Níkbo neříkei, že ohromný tento konflikt nemůže býti obstraněn
ienom zbraněmi. Obložte úmysl, že zničit chcete íeben bruhého!

Pomněte, že nárobové neumírají, vžbyt nárobové, isou-li potla
čováni, snášeií síce iařmo na ně vložené, ale připravují se na

oŽvobozeni, přenášeiíce z pokolení na pokolení smutné běbictvíz ští a pomstychtivosti.
Proč by se tuoíž nyní už neměla uvážiti práva, proč ne spra

veblivé aspirace nárooů? Proč by neměla býti ochotně zaháiena
přímá anebo nepřímá výměna hlebisk, aby se oněm právům a
aspiracím ole možnosti vyhovělo, a aby se učinil konec strašlivé
válce, tak iako se už iinby bělo za pobobných okolností?

Požehnán buoiž, kbo první pozveone olivovou ratolest míru a
nabíbne nepříteli pravici, pobávaie mu rozumné pobmínky míru.
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Rovnováha světová a blahooárný, bezpečný mír spočívá mnohem
spíše na vzájemné blahovůlí, na úctě k právu a bustomosti
bližního, než na množství vojínů a strašných pevnostech.v _

Tot Naše provolání k míru, které hlasitě pr0puká z Nasi buse
v ben výročí války. Zveme všecky přátele míru celého světa,
aby nám počali ruku k rychlému ukončení války, ktera už po
celý rok Evropu mění ve velké bojiště. .

Kéž milosroný ]ežíš na přímluvu Své bolestné Matky sesle
konečně po tak hrozné bouři vlíbné a zářivé jitro míru, obraz to
Své Božské tváře. . _

Kéž zazní co nejbříve oěkovné hymny Nejvyššímu vláoc1 vsech
statků za opětné usmíření států. , „ ,

Kéž se vrátí náročové, sbratřeni v lásce, k pokojnému zavooem
ve stubiích, umění a průmyslu! _

Kéž se rozhobnou, až panství práva bube opět obnoveno, ze
řešení svých sporů nebuoou na příště svěřovati ostří meče,_„ale
klibnému zkoumání pravby a práva. A to bube nejkrásnejší a
nejslavnější vítězství. , ,

V pevné naběji, že se svět bube rabovati brzy z žaboucnch
plobů míru, ubělujeme apoštolské požehnání všem tem, kterí
s Námi tvoří mystický ovčinec, a prosíme také Pána, abysnamí
spojil páskami Dokonalé, činorobé lásky také ty, kbo nepatri
k církvi katolické.

V Římě ve Vatikánu, 28. července 1915.

BENEDlKT XV.
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AHASVER.
Epická báseň ]osefa Seeber-a. Překlad Fr. Valouška,.

Zpěv [.

HLAVNÍ MĚSTO SVĚTA.

Den klesá již a mraků plná noc
svá kříola tmavá tiše rozprostírá. —

Kýs pozbni iezbec klna svého koně
v klus marně booá; příkrým úvalem
krok za krokem se sotva vleče oř,
ač touhou zmirá neoočkavý pán.
Tu cesta neschůoná se rázem přímí,
a jako bleskem náhlým oslepen
svůi zaráží krok běhoun zemblený.

Však neobá toho pán, spíš v úžasu
mu raoostné se Ach! z úst vvřine,
kbvž u nohou iak přízrak zázračný
zří město veliké, iak v zářném iase
tu nesčíslných slunci bleskotá
iak v pohábce.

A pohábkou se zbá
i mramorové moře palácův
a stříbrem krytých kopuli a ovoran
a nesčetných řao sloupů stepilých;
však blíže břehů iak bý zakotveno
tu stálo velké Iobstvo válečné:
čmoub černý 2 továrních se komlnův
až k nebi valí a iak hukot vln
se k iezbci nese stroiův buněni,
hlas práce kovový. A zápach potu
a uhlí s vůní zahraó misí se,
iež vroubí město věncem umělým.

l opáii se starý tmavý iezbec
tim horkým bechem města světového
a v seble zvébaie se hrbě bí:
»)erusaléme, bilo bucha mého,
iak nao vše zářiš, ocero Sionská!
Všech zemí knížata ti barv nosí
a k nohám klabou ti své koruny;
tvé lůno přeplněno bohatstvím
a žezlo v ruce tvé. O líbe můi,
až bo ona pil isi kalich hořkostí,
ieiž tisíce let bolem plnilv.
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"Svou ruku těžkou vložil na té Pán.
Byl's vyhnán z bomova a blouoil isi
tím světem širým iako cizinec,
však i kbyž vztek a tupá pověra
tvé syny mučila, a lůza prokletá
kbyž z kraie bo kraie tě honila,
tys žihaolo vžoy přec iim ukázal!
tě šlapat mohli, avšak zničit ne:
neb nenávistí žil isi iako já
„a na obvetu tichou naoěii.
Nám klnul ten, ieiž na kříž hanebny
isme přibili a psové křesťanští
svym Bohem zvou, a kletbou se mi zbálo,
že umřít nemohli isme iá ni ty,
ač nab síly jsme libské trpěli.
Dnes velebím však iá své útrapy,
neb slaoky nám ben pomsty nabešel,
v němž s úroky iim krutě splatíme
vše, co isme tisíce let trpěli.
O běba, běba vám, mí katané:
Chci na kříž hanby s rozkoší vás vbít
a tisíc smrtí pro vás vymyslet,
.že Nerona si chválit buoete
i všechny císařské své mučitele,
neb oarmo nežil stary Ahasver,
ienž srbce svého bívou bolestí
byl měřil liou svého útrapy!
]ak těžce po staletí stavěl isem
své bílo slaoké pomsty s námahou!
Byt tisíckrát se bylo sřítilo —
ted pevně stoií iako zázrakem
a na věky: zas lio můi oomov má
i krále svého, svého Mesiáše,
ienž v bláto pokořil bav nepřátel!
Ai hle! tam nao hrabem iak plamen hoří
znak ieho zlaty: hvězoa králova,
iež iasem svym i slunce blebym činí
i blesky tisíců lamp Voltovych. —
Smíš se mnou spokoien byt, Sótére!
Kéž v lásce lib můi mírně ovlábáš
a věkův útrapy mu nahrabíšh

To pravil iezoec, koně pobobl
a čerstvou silou hnal se v úoolí,
kbež vítalo iei město obrovské.



Tu čilý život ieště všuoe proubí
a z hospůoek zní pustý křik
a surový zpěv mnohých hýřilů;
svá boupata hřích, biba opustily
a bez ostychu blouoí ulicemi;
ibe bo paláců zločin s bůvěrou
a kráčí brze ieiich síněmi,
co v temnu ulic lůza lenivá
všem neřestem se v obět pobává.
A iezbci, jenž se v prouóy liou vmísil,
zní v ucho neobvyklý nesouzvuk
všech řeči světa; v oivné směsici
zří černou tvář, iiž opálila poušt,
hneo veole Mongolův zrak klamu plný,
tam zas jak úhoř hbitou postavu
to ob Vesuvu vina pěstitele
a Druza iinbe veble Arnauta
a obra světlých vlasů, iemuž Hekla
v zrak plamenem svým koysi svítila,
a onoe muže líci tvroých zas,
ienž slýchal bouři prouoů Niagary:
tof tržiště iest světa veškerého,
všech končin bálných i všech nárobův.
A všechny v ieono poii, sbratřuie
znak krvorubé hvězby na hlavě,
ieiž kažbý nosi: obznak Mesiáše.

Však bez účasti, skoro nepřátelsky
zří iezoec starý veškerý ten shon,
a mnohý viba tváře zkornatělé
a z očí šlehaiícl plameny,
mu v bázni uhýbá.

V tom libstva proub
se rázem staví novým přítokem:
hle — křesťanských to četa otroků
se v poutech vleče ztrýzněna
a hnána strážců zlostných zástupem.
Ráz na ráz bez milosti bopabá
bič těžký na ramena sehnutá.
]ich krví čerstvou ruone cesta celá,
však se rtů nesplývá sten ieoiný.
Tam k zemi paoá matka s bítětem,
iež v páou pevně tiskne na svou hrud,
však iiž již po ní strážce hněvně sahá,
ii bítě rve — a o zed tvroou mršti iim,
že stříká krev a matka zoufalý

3437



1.344

křik vvrazí. Muž pustě zaklne
a ranou biče matku žene bále!

Zří přípab hrozný iezbec s potěšením
a iizlivě se ienom usmívá,
že strom, ieiž štípil, ovoce iiž nese.
Dav libstva se zas bále kliOně valí
a lehce zapomíná na zjev obvýklý.

Však stařec iakýs silou obrovskou
bič výrve z rukou strážce surového
.a hbitě mrskne ve tvář katanovu,
že krví nečistou se zalévá.
l vzkřikne lotr bolestí a hněvem;
vše zaráží, a lití otrokáři,
bý bruha mstili, starce hlebaií.
Však velebně se stařec pozvébá,
iak slunce září vznešená mu tvář,
a ohněm nabzemským zrak ieho vzplává,
ienž v bezmoc vrhá šílenou tu sběř,
blaň pozvébá a hlasem hromu volá:
'Hněv Boží na vás, bioní vrahové!
O pomstu volá k Bohu vaše zloba
isvatých krev: On sešle plamen s nebe,
jenž v neúprosném hněvu stráví vás
i satana, ienž vaším pánem jest!

Tak volá stařec. Tiše stoií bav
iak vůlí ieho spiat, a ozvěna
slov ieho mocných ieště boznívá,
on zmizel však již v pestrém zástupu,
kbvž nový křik se náhle ozývá,
křik boiovný, a řabý rytířů
iak silný vichor v těžkém brnění
tu z přebu, z boku náhle výrážeii.
]im z pláštů temných kříže znamení
iak hvězbv září. Do řab otrokářů
iak parbál ohebný se vrhaií
a oo křesťan ie hbitě obbělí,
a rostou iako bivý příval voo
neb řabý mužů z Kabmový kbýs setbý.
V iich pravici se blýská břitký meč
a v levici se zvebá revolver
a šíří hrůzu v řabách nepřátel.
Tu ráz tu blesk, a v prachu svíií se
směs otrokářů krvi zbrocena
a klnouc zuřivě. ]ak větrem rozvátý
se rozptvluií řaoý biváků. —



V boi marný vrhaií se ti, iiž zbyli,
a plní vzteku v řaóy rytířů.
V boi marný vrhá se i Ahasver.
:]est s námi Sótérlc vztekle volaii.
Však černých rytířů zeó pevně stoií,
meč ieiich rány těžké rozbává
a ústa volaií: den v kříži spása nám!:

Kryt ieště třeba útěk křesťanův,
iež pout a strážců náhle zbaveni
a iásaiíce v slaoké svobobě
v skrýš ulic tmavých hbitě prchaií.
Pak povel zní, a kříže rytíři,
iak zievili se, náhle zase mizí.

Tvář Ahasvera vztekem znetvořena,
a na čele se krvavý znak ieví,
zrak vypouchly mu strašibelně hoří
a jako bouří rozvlněné moře
se zvebá těžce a zas klesá hrud.
Ať řve a křičí, strážců nezabrží.
Ti vzorně bále ibou. ]en zvěoavců
se línych řaby opět vraceií,
však za křesťany nikbo nechce iít.

Pln hněvu bále iebe Ahasver.
Kys mlaoík z obchoou tu vystupuje
mu v ústrety a plaše pozbravuie.
»Zrak neklamal mne, zbráv bučl, Pane!
Tys králův voievůbce vítězný,
ienž naplnil svět velkou slávou svou.
K svym nohám Evropu isi položil
a způsobil, že s věží velechrámův
i s věží měst psů křesťanských
ien hvězoa Sótérova slavně září
a hlásá velké tvoie vítězství.
Ty v triumfu bys měl být veben *

»Chval konec uschovei si, příteli;
mně protivi se plany vněiší lesk!
]si Kaleb iistě, ienž mne pozbravil?<

:]sem Kaleb, zbroiíř, pane! l tvůi meč,
iímž vítězil's, iest ze sklaoiště mého.

»Teo poznávám tě, však se tomu Divím,
že právě zbe tvou milou vibím tvář;
neb isem iak beze smyslů ze všeho,
co právě vioěl isem a zakusillt

»Psů křesťanských tě útěk rozhněval?
Nám ostatním však iest to všeoním zievem;
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Ben lsaak ovšem škoou buoe mít,
zisk velký uibe mu, neb bo Číný
chtěl bo oolů ie braze zaprobat,
kbe vzácni isou a bobře placením

)]est lhosteiným mi starý lichvář ten,
ienž jako brak svých na poklabech sebí!
Dost otroků si může nakoupit,
až boioe výprava má z Evropy:
ruk iemných sic a líný iest to lib,
a Do oolů se sotva hobit bube;
však bič i tam je práci naučí.
Koo byl však onen stařec, který strážce
s tím vlasem spečeným a ruoou brabou
býl porazil a jako iebovatý hab
svou hlavu pozvébl a zasvčel ?
Kbo isou ti lotrové, již beztrestně tu
kříž Kristův, ieiž isme rozšlapali vlprach,
iak znak svůj nosí ve zločinný boi?(

Blíž přistupuie kupec k Ahasveru
a šeptá: »Věc to, pane, věru oivná
a přísně zakázáno mluvit o ní;
však nelze zataiit, co známo všem.
Muž onen starý, který strážce zbil,
se Eliášem zove, prorokem,
a vůčcem iest i kříže rýtířů.

ar mámením a kouzlý dáblovými
lio přestrašil a mnoho bratří tak,
že v Mesiáše věřit přestali
a uvěřili svůbci proroku.
Kovž nebávno isem na trh velký šel,
lio jako moře zvlněné tam vřel
a v pestré směsici stál přeo ievištěm,
bva starci náhle brze vystoupili.
Zrak bivně hořel jim a ieben z nich
tv znáš iei volal hlasem hromovým,
že proroci isou, kteří nezemřeli,
tož Eliáš a Henoch, ieho bruh;
prý přišli svěočit Bohu křesťanskému
a boiovat až na smrt proti Baalu,
té moble nové, iež se Sótér zove,
a iako Mesiáš chce býti ctěn
ač není nic, leč pravý Antikristus;
a na znamení, že jen pravou bí,
prý ohnivý blesk pabne s iasna nebe.
Tak volal, a lit) stál tu ohromen;



v tom z čista jasna zarachotil hrom
a uhobil blesk ve sloup Sótérův,
ienž na náměstí obraz králův nesl:
i pukl sloup a obraz rozbit pabl.
My všichni hrůzou velkou oněměli
iak bleskem sražení, a pochyb rei
se vryl nám ho srbce, že neieben
tu navžby ztratil v krále Důvěru —
i v starou víru otcův. Ostatní
my kouzla poznali a smáli se
ien prorokům, však nechali ie iít.
To ten bnes pobil orze kozáka
ienž Kosov zove se a na ránu
vžby bube iistě trpce vzpomínat,
iež tvář mu bo krvava zbarvila.
A věz, že iebiny ben neuplyne,
by lotři ti si kořist nevyrvali
hneo tu hneo tam z ruk našich pochopův.
A marně byli posuo honěni.
Až bo hor za nimi šli pochopové
i beze strachu branou Hinnomskou,
však tu iim kouzly pekel zmizeli.
Lib proto bí, že ve spolku isou s óábly,
iiž proti Mesiáši boiuií . . .»

'lak bivně zní mi, Kalebe, tvá zpráva
a pobivnym mi vše tu připabá,
však neivíce, že Teitan, králův rábce
a kancléř, ienž se ráb tak chlubívá,
že všechny taie bystře proniká,
té slávy snabné bosáhnouti nechce,
by boupě lotrů těchto pronikl
a ial ie obratně; než ví se bobře,
že rekem iest jen v boji s ženami
iak bisku kbys a iako kancléř nyní.
Žel -- S tér že tak slepě věří mu!
On velkym se ien zbá a z hlouposti
ien libské tyielt

*Prosím, pane, mlčlt
tu Kaleb šeptá, náhlým strachem iat.
'Zbe kameny i stěny poslouchaií;
ba pouhy vánek bonese tvá slova,
však znetvořena — k sluchu kancléřovu...
Ty ovšem strachu nemáš z hněvu ieho..
hled, jak nás pozoruií špehoun mnohý
tu slíbí, tisíce iich kancléř má!

' l' i ' h 5 “Me,
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koe trpělivě v špíně čekají,
až hostům jazvk víno rozváže; -
ba přítel přeo přítelem jist už není ———:

:]iž vibímc, posmívá se Ahasver,
“že ve vlastním jsem cizincem se stal.
A neooukem člověk zůstane,
být v práci těžké byl i sešeoivěl!
Snao bubu muset pilně bo tvé školy,
můj bratře, chooívat, než bezpečně
stát buou na půbě té klouzavé.
Však půjou již! Snao místečko se najoe,
kam špehoun žábný za mnou nepůjoe;
tam veo mne, na mnohé se tázat mám.c

Tvář Kalebova mírně zaroěla se.
]en chvíli přemýšlí, pak rychle praví:
»To místo znám! Ted právě k Labanovi
jsem jíti chtěl. Znáš, pane, jistě jej
i zbožnost jeho, moubrost velikou,
již čerpá ze stuonice svatých knih:
jsou věrni jeho sluhové, a rabbi,
muž šlechetný ti, pane, svěří ráo,
co jasný buch i zrak mu zvěstujíť.

»Mi bratrem, přítelem byl starý Labane
bí Ahasver, rs ním často čítával
jsem v Dlouhých nocích knihý posvátné;
on uvítá mne kažoé chvíle ráo.
]iž toužím pozoraviti rabbiho
i Sáru, jeho bceruu.. s úsměvem
oí Ahasver, co Kaleb zaroívá se
'KČVS óůvěrně mi starý sbělil,
že ví, kbo po bítěti jeho toužila

»A pravou běl a bceru svou mi slíbil,
však nevím -—6

»Což snao Sára zbráhá se ?.
»Ba věru byla vžoýcký bívkou hroou,
a velká krása její lákala
tak mnohehof Tu z oka Kalebova
jas vvšlehl. ]á nejsem válečník,
a meč jen třímám, kovž jej prooávám,
však, Pane, kóo bý Sáru vzít mi chtěl,
že nejsem sketa, by se přesvěbčilh

A starý směje se. >To slyším ráo,
a Sára, mouorá-li jest, jistě též . . .
nuž rýchle v přeo, kbe slaoké štěstí kýnelt—

©
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]ORlS-KARL HUVSMANS.
PO oAvA E.

LÍTOSTÍ PODOTKLI mnozí, ŽE NELZE
posleoních běl Huysmansových míti vknihovně
a to z různých oůvOOů. Leč neprávem. Kbož
pobezírají Huysmansa z ironických choutek,
přestanou tak smýšleti, jakmile si beolivě pře

) čtou stránky jeho spisů, z nichž tryská pevnávira.
Vycvičený čtenář pozná hneo, zba chyba ve výrazu nebo

v myšlence. Ovšem působí vžoy obtíže, kbyž romancier se obli
šuje oo postav, jež vytvořil ve svém bíle. [.eču Huysmansa jest
prostota formou jeho talentu. ]en jí běkuje za veškeré své přeo
nosti, ona mu přiveola obbiv a vzbuoila nepřátelství mnohých.
Ze bizarnost jeho řeči uveola ve zmatek tak mnohého čtenáře,
není nic bivného. Ale ti, kteří věoí. že cesty Boží nebývají vžby
klassickými, nenutili se bo pláče nao Huysmansem. Nebot kbo
popisuje účinky jeonotlivých svátosti tak precisně, jak to učinil
ltuysmans, ten prozrazuje, že je procitoval kleče na obou kole.
nech jako věřící člověk.

e Huysmans měl zálibu v ironii jakož i ve vyhlebávání in
timních zákoutí. Dlužno přičítati jeho ponurému mláoí. Narooil
se 5. února 1848 v Paříži jako syn nizozemského malíře Gob
íriňa Huysmansa l'okřtěn byl v kostele sv. Severina, jenž se
mu stal milým, a pozoěii zmiňuje se též o jeho 'palmovém krovu,
jehož ploo skannl k zemi jako krevná krůpěj z rubínové lampy
visici přeo svatostánkem! Byl chovancem ústavu Hortus jako
Francois Coppée. Smutných časů této boby vzpomíná poříčku.
Pozběji občal se stuoiu práv, leč brzy je přerušil, aby vstoupil
bo ministerstva vnitra. V tomto úřabě pobyl 32 let. V přeovečer
své »Cathebralec vzoal se svého úřabu. Ob r. 1893 byl rytířem
čestné legie. Paříže neopustil, leč kbyž cestoval po Německu,
Nizozemsku a Belgii. U posleóních letech navštívil přemnohé
kláštery. Zříbka koy zůstane Pařížan věren své čtvrti, Dokonce
i bomu, jako věrným zůstal Huysmans. Ubytoval se v ulici Sěvre
č. tt. v bývalém premonstratském klášteře. Ve světničce skoro
vzoušné nahromaoěny jsou spousty rytin, knih a orobnůstek.
Tam sepsal většinu svých běl, tam přijímá návštěvy literátůi
hoonostářů církevních, tam scházejí se v neoěli jeho přátelé,
aby se pobavili jeho hovory probchnutými humoremaprostotou.

Literarní život Huysmansův tvoří tři oboobí. První občobí
spaoá bo let sebmoesátých minulého století. V té oobě vystu
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pují v popřebí jeho romány »Marthec »Soeurs Vataro, En mé
nage' s novelkou Sac aubos, jež zařazena byla bo Večerů me—
banských. Autor řabí se tu k E. Zolovi, ač ho nenáslebuje.
Prosycen jsa naukami tohoto mistra, vykazuje nicméně ostřejší
zorný úhel, trpělivější ruku, ratfinovanější mluvu. ]eho buševní
nálaoa jeví se nejlépe ve spise zvaném A vau l' eau. Přebstavte
si starého ůřebníka, jenž proklíná osuo, ježto mu lampa čabí,
nebo že mu při hostině schází příbor. ]eví se tu celkem cho
robná hra viběti všube chybu, při čemž směšnost vrhá se zálibně
na nejmenší výkony životní. První tyto spisy byly mravně i theo
logicky obsouzeny, ač v nich vystupuje nesmírný spisovatelský
talent a přečin vžby nejsmutnějšími barvami jest vyličován.

Druhá perioba literární tvorby Huysmansovy začíná bílem
A Rebours. Tu pracuje autor promyšleně a soustavně. [ kbyž
zůstal názor na věci nezměněn, přece buch jest nový. Autor se
třásá se sebe veškeren materialism, jimž protkal svá oíla. Ob
vahu k tomu čerpal z nenávisti k světu a z jemného citu pro
umění, jehož nikby neopustil. Poprvé zjevuje se tu ioea křesťan
ství, rozšiřujíc obzor autorův a očisfujíc jeho sloh. Nepronásle
boval ovšem Huysmans se sektářskou záští ani kněží ani církve
leč zůstal lhostejným k oběma. Leč ku pobivu jest tato kniha.
plná inspirace a zůstane brevířem nervosní boby současné, při
čemž stává se výchobiskem rozvoje katolického. En Route jest
výhonem zárooku, jenž uložen byl v knize A Rebours, nebot
Durtala možno Definovati: :]eoen z těch, kteří se uzbravují oo
tekem milosti.<

Dlužno též vzpomenouti knihy La Bas, jež boplňuje A Rebours
a jest přebzvěstí En Route. \) La Bas shrnul autor celou serii
boklabů satanismu v téže formě, jak prováoěn byl v minulosti
a provozován jest bo bnes. Probírá bobu oo XV.-—XIX.věku,
zalétá k zámku be Tittauges, jenž byl skrýší Gilles oe Rais, pro
niká nejtajnějšími místy, koe ones slouží se černá mše. Způsob
psaní jest tak přesvěbčivý, že v autoru tušíme nejen učence zna
lého tajemných tekstů, nýbrž jsme ujištěni, že nám o tom všem
vypráví očitý svěbek, jenž trpí při tom, co vyličuje způsobem tak
hrůzně uchvacujícím. Toto »Peklo- bruhého Danta bylo přijato
všestranným protestem. Strana svobobomyslných vytýkala mu
klerikalismus, katolíci viběli v tom skanbál. ]isto však jest, že
touto knihou se Huysmans navžoy rozloučil se stranou svobobo
myslných. Autor psal proto tak brasticky toto své bílo, aby oo
vrátil přívržence satanismu ob tohoto kultu. Nicméně blužno
způsob takového psaní cele zavrhnouti.

]ako řetěz jest sečlánkován náboženský postup Huysmansův.
A Rebours jest prvním článkem tohoto řetězu, La Bas článkem
Druhým. Včerejší positivista stal se bnes spiritualistou, jenž ne
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spokojuje se s neurčitosti svého nového vyznání, nýbrž proniká
bál v úmyslu splynoutí s církví. ]eště olužno vyčkati krátký čas
a Huysmans poolehne vlivu tohoto náboženství, kolem něhož
kroužil, jež působilo na citlivou jeho buši svým extatickým umě
ním, oslnivou září svých legenb a čistou prostotou svých světců.

V červenci 1892 oznamovaly listy, že autor bíla La Bas se
rozhool opustiti svět a státi se trappistou. A zatím bylo pravoou,
že Huysmans, uštván svými pochybnostmi, zatoužil po osvobo
zení a vnitřní očistě. Na raou svého přítele kněze rozhobl se
pro malý klášter trappistů be Notre-Dame b' lgny v území mezi
Aisnou a Marnou. Obebral se tam jako »pes bičem hnanýc, pro
bělal exercitie, vyzpovioal se, přijal sv. přijímání a uskutečniv
tuto svou konversi ve věku 45 let, rozhobl se vylíčiti ji v bíle
En Route po svém návratu bo Paříže.

Do prooeje Dostala se tato kniha v únoru r. 1895. Dílo bylo
různě přijato. Svobooomyslní obpustili neotytu—umělci.Katolíci
oprávněně rozhořčení, chtěli roztrhati stránky, jež je urážely a
nechtěli mezi sebe přijati Huysmansa, jenž k nim přicházel ne
pobbajný a mluvil řečí, jež nebyla řečí jejich. Konečně uznali
někteří, že kajícníci nebývaií stejně mobelováni, a tu počal ka—
tolický tisk pohostině vystupovati vůči autoru i jeho knize. Byl
to abbé Klein, jenž první psal příznivě o lluysmansovi: 'lest
to vážná konverse, kterou probělal Durlal. On se mohli, proto
že Kristus řekl: Moblete se! Lituie svých hříchů, protože Kri
stus řekl: Čiňte pokání! Zpovíbá se a přijímá Tělo Kristovo,
protože Pán řekl svým apoštolům, aby obpouštěli hříchy a na
řizoval, nic neohližeie se na úoiv svých posluchačů: Nebubete-li
jisti těla mého a pití krve mé, nebubele v sobě míti života!

Na kritice různých listů francouzských při této knize nezáleží.
]ebná se () buše, jež bílem En Route byly otřeseny a oriento
vány k Bohu. Správně napsal o něm abbé Augustin, kněz klá
štera trappistů b' lgny: »Toto bílo prospěje nejvíce těm, kteří
málo kby čtou bobré knihyc. A toto proroctví se splnilo. Vybá—
ním tohoto bíla jakoby záchvěv provanul bušemi hříšníků. Mnozí
ležící na čně propasti pochopili, že možno ještě z ní ven se
bostati, kbyž jim Durtal bratrsky pooá ruku. Přemnozí spatřili
v jeho konversi zaslíbení vlastní své spásy.

Plynuly měsíce a vzoělaným světem proskakovaly zvěsti, že
Huysmans chystá nové bílo la Cathéorale. List Corresponoant
uveřejnil v únoru 1898 první kapitolu nového tohoto románu.
Dlužno vzpomenouti, že vyoání spisu la Cathéorale rozpoutalo
více hněv veřejností, než publikace En Route. Mnozí však ujali
se opět autora.

Pařížský kněz abbé Brousolle psal v časopisu Quinzaine 1.
března 1898 násleoující úvahu o Huysmansovi: »Toto psáno
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iest Druhým Chateaubrianbem, leč opravbověii, prohloubeněii,
s belikátní intimnosti, iest to vybání čruhého genia křesťanství,
ienž vytryskl tentokráte ne zimaginace básníka, nýbrž zbubován
iest buší křesťanského umělce. Dílo toto oslňuie vnitřní svou
úpravou, ač nábhera jeho zevněišku iest velkolepác! RevueTho
miste v září 1898 začíná takto: »Romancier si počíná iako theo—
log, a nikby nebyl postup milosti v buši Huysmansově popsán
s takovou přesností a belikátnostíc. Román la Cathébrale měl
ieště iiný úspěch. Přilákal bavy poutníků ku katheorále be Char
tres. Mezi poutníky bylo vióěti i presibenta Faura, ienž navštívil
kathebrálu ve společnosti své ocery, orže v ruce bílo Huysman
sovo la Cathébrale. Vskutku tuto knihu svěóomí a krásy slohové
blužno čísti ien v Chartres.

Kbyž Huysmans se obstěhoval Do své poustevny, kterou si
vystavěl v Ligugé u beneoiktinského kláštera blíže lesa, oobal
se tam svým snům, iež vložil bo bíla La vie be sainte Lybwine
a bo knihy L' Oblat. Vybáním bíla L' Oblat iest ukončena trilo
gie. En Route se zabývá mystikou, La Cathéorale uchvacuie
symbolikou, L' Oblat popisuie obřaóy.

Takovým teby způsobem zievil světu umělec prostinkou svou
víru v božskou Církev a oběl ii v řeč, iež běsila se výšin po
bobných citů. Kbo byl by řekl, že ieonoho one se přemění natu
ralism a že v osobě iebnoho ze svých neizarputileiších repre—
sentantů bube po svém způsobu obraňovati bucha církve ?

Huysmans zemřel 12. května 1907 v Paříži přiklaonou smrtí
pravého katolíka a kaiícníka po oelší bolestné nemoci, kterou
snášel s heroickou trpělivostí.

(Pozn. reo. Uýstižné bílo o lluysmansovi napsal u nás Fr.
Obvalil)
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svmý KONSTANTln A mETHOD
v DALMACII.

DR. FRANTIŠEK PŘIKRVL.

Rukopis atikanské bibliotéky v Římě č. 7019. nalezený Fr.
Palackým ( as. Musea 1837. III., 363.1, iehož text otisknut u Za
grebu 1851 v Arkiv-u za poviestnicu iugoslavensku l, 1. svěbčí,
že sv. Konstantin po úspěchu na Bregalnici, pozván byl bo Du
klie balmatinským králem Buoimírem. Z úvalí Bregalnice bo
Duklie (rozpabanky u Pobgorice) na Skoplii, Kačaník, lpek ie
asi 332 km. Dalmacie byla volné seskupení kraiů pob voivoóy
a knezi oo Valony po lstrii, Savu, Dunaj a Moravu iužnou; po
Přímorsku, Hercegovině, Bosně, Chorvatsku, starém a novém
Srbsku. Rukopis má 1150 číslovaných řáoků, sepsán v Druhé po
lovici Xll. století svěcenikem nabbiskupie Duklianské v Baru
iako ústní pooání otců a běOů ieho bez genealogických a syn
chronistických tabulek. Hlavni uoálosti oo r. 378 bo 1095 isou
správně pooány a boplňuií ]oróan-a. De rebus geticis z r. 550.
]e věrohobný v hlavních ubálostech a bává iim světlo.

OZ) řábku 306. praví: »V tom času (ob nastoupení vláčy Bu
bimíra 843) byl v městě, iež se zvalo Tesalonika, ieben člověk
mnoho učený i mubrc iménen Kostanc i tento muž byl ve všem
bobrý a svatého života i v onom městě velkoměšfanem a velmi
slovutný i 00 oětinstva muž svatý i nabchnutý Duchem svatým.
lpřiial vlabařstvi i počal královati muž oobrý a spraveblivý
iménem Buóimir 4Mulimir', kterého byl mezi nimi obrátil řečený
Boží sluha i muž. ON KRÁLI BVl UClTEl EM A OBA PO
MNOHÝ DEN OBÍRAll SF MUDRCTVÍM ]EŽ ROZUMEM
SVVMDOBVVAII. Pak vzal propuštoní i obcestovav navrátil se
bo Království prosvěceného nárooa, jehož byl na víru obrátil
(z bogumilstvíl Ten ovlábal moubrý a bobrý král BubimírvKoii
po Konstancu biše naučen u viri. l razumivši krali prišastie Ko
stanca, by vele vesel, i s poošteniem primi ga, i taba poče
Kostanc život i čubesa ]esukarstova pripovibati i napuni i u
tvarbi kralia u viri ]EDINSTVA i Troistva božanstvenoga.<i Ve
všem král uvěřil i křestil se se všemi. kteří v bržavě byli ne
křtění. ] přebýval blažený muž s králem několik onů, iehož iiž
utvróil ve víře i v zákonech Ježíše Krista. Vzal pak propuštění
ob tváře královy i onoho posvěceného náročaaobešel.< Učinky
obrácení panuiících bogumilů na katolictví popisuie oo řáoku
380: »l v ten čas bylo učiněno veselí veliké mezi křesťany
i všichni oni, kteří byli na tvrzích iv městečkách horskýchikteři
se taiili nepovíbaiíce se křesťany, zievovali se na oči a oovrh
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nuvše strach všichni, kteří byli prohánění, vrátili se i počali sla
viti ]méno Ježíše Krista. 1 také král naříoil všem, kteří latinsky
hovořili, aby se vrátili všichni na místa i napravili města, »koii
po poganech (bogumílech) bichu razsuti i požgani.: Dcera krále
Buoimíra Miloslava provbala se za Rostislava, krále moravského
(846—870) a seznámila iei se sv. Konstantinem a Methooem,
kteří schooili bržavu otcovu po Mačkovac severně u Prokuplie
na Toplici protiv Niši učíce a oobře činíce. Kanitz: Kónigr. Serbien
ll. 320. nazývá oba sv. bratry ozooby libstva.

Ob řáoku 397—598 vypravuie, kterak Buoimír bal svému krá
lovství ústavu na Livanskěm polu. (Livno v Bosně, veoe ktomu
městu silnice ze Splietu na Senii přes Dinar planinu) Prosil pa
peže i císaře v Konstantinopoli o pomoc a kooifikované právo.
Kolem r. 880 za pobytu sv. Methooa v Soluni slaven sněm
u přítomnosti poslů z Říma aCařihraou. Poslům papeže iel vstříc,
přiial ie s velikou poctou a uveol bo sněmu, též posly císaře
přiial s poctou velikou a uveol bo sněmu. Osm onů rokovalo
se o věcech církevních a čtyři ony o věcech ústavy. Ustava
schválena nárooem, a Bubimir korunován za krále posly pa
pežovymi.

Sv. Methoo nechal zoe knihu ústavy Methooios zvanou, iiž
sestroiil ze sbírek císaře ]ustiniana: Kobex, lnstitutiones a no
velly (528—557) a na řábku 583. pravi:

»Da ako tko choče napuno znati narebku ku učiniše, meiaše
kubi postaviše i zemliam imena, vazmi kniige, ke pri Hárvalih
ostaše i pri niih se nahooe a zovu se Metobios t. i. Kbož však
chce úplně poznali zařízení, které učinili, i náměstky, které po
slavili, i jména zemí, vezmi knihu, která u Chorvatů zůstala a
u nich se nachází a zove se Metoóios,a

První zmínka o ní ie v Allgem. Welloeschichte, Gebharbi sv.
Llll., 118.

)urisoikci sv. Methooa pooléhala větší část balkánského polo
ostrova iako arcibiskupu sriemskému, sám byl právníkem a vla
oařem ve Strumici. ]méno Chorvat ooneseno sem r. 622. voien
skym libem z obou stran Karpat za císaře Heraklia usazeným
v Siseku a starém Zaoaru (Velegrao přímořský).

Buoimír živ isa ještě 14 let zemřel a pohřben byl »u crikvi
Blažene Svete Marie u grabu Duklii s velikim pošteniiem i plačem
svega pukaf

Sv. Methob vracel se na Uelehrao z pole Livanského starym
Srbskem a na úvooí lbaru zůstala po něm památka na severním
svahu Kopaonika u městečka Brusy na pramenu Rasiny »cholm
svetog Methobac. Felix Kanitz, slavný cestovatel (Kónigr. Serbi
en, Leipzig 1909 II, 67.) byl na něm 2. července na Sabor-u sv.
Methooa. U nízkého kamenného kříže, památky, koe kázal, byl
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postaven oltář a po slavné liturgii obbivoval se voěčnosti'
libu v krásných kroiích zbožně slavícího pamět největších ozoob
libstva sv. Cyrilla a Methoba, který iei pohostil řkouce: 'mismo
prosti liubif Sv. Methuo vrátil se na Takov, Sriem, Salavar na;
Velehrao. — (Pozn.: Reoakce ponechává veškeru zobpověonost
za tyto články autoru.) 11. X1. 1915.

FR.srRížovsxý:

OTÁZKA MATCE ZEMI.

Vioěl isem ii letním ránem Lidských plemen svár a zmatky,.
letící a šílenou. v duších velkých cílů vzmach,
Letěla. — Kam? — Za kým cilem? dávných kultur mrtvé statky,
Kosmu stíny náruč sírou ruin rysy v temnotách
v ústrety ii v klidu svém. míhaií se před zrakem

Prchá stále Prchá stále
dál a dále bál a dále
matka zem. matka zem.

Tváře šlehá pěna moři, Hřbitovy všech generací,
pralesů se ieží vlas, ieiich city, tužby, žal ——
v srdci vulkán — láska hoří vše se v ranním šeru ztrácí;
letí živlum na pospas? vesmír novým světlem vzplál
V touhy pudu odvěkém ? hor lem líbá žhavým rtem.

Prchá stále Prchá stále
dál a dále dál a dále
matka zem. matka zem.

Ruce po ní vzpinám v bolu:
>Kby se, matko, zastavíš?
V zkázu svou se řítíš dolů,
či snad svému Bohu blíž?
Kde isi, drahá, domovem ?. —

Prchá stále
dál a dále
matka zem.

\\U, |!
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NA PAMÁTKU EZECHIELA AMBRosr—z,&ldat
řeóitele prostěiovského kůru. ienž zemřel 31. května ] 5,Ípři
nášlme ieho pobobku a poslební píseň, kterou na smrtelné
posteli harmonisoval. Ambros byl po 25 let nositelem a bubo
vatelem huoebního života v Prostěiově, na kůře i na pobiu oával
bíla přebních mistrů, komponoval příležitostné sklaobv a harmo
nisoval libové zpěvv moravské. K libové písni kostelnl obrátil
se až v poslebním roce na přání pisatele, ienž bohával hotové
nápěvv k harmonisování. O těchto pokusech vyslovili se cyrill
ské kruhv v Praze a v Olomouci obmítavě. Ambrosova obpověZl
na takové obmítání bývala: »Ob oněch kruhů byla obmítnuta
i všeobecně oblíbená píseň »Tislckrát pozbravuiem tebe,. Náhlebv
isou různé. ]á hlebím na melobii neobborníka iako na nároční
píseň: Neobpovíbá to všem přebpisům, ale má to v sobě nový
nápab a iistou svěžesfc.

A my k tomu pobotýkáme: Máme všechen respekt přeb ob—
borníkv, ale víme, že bývaií někbv moc iebnostranní neb iebno
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směrní, ba pebantičtí, málo s libovou buší cítící, a že vývoj u'
mění hrne se často proti jejich velení přes ieiich hlavy.

* Lib potřebuie nových písní, a neoaii-li mu iich_oobornici,
přijme ie ob přebmoblivačů nebo starších bratří. Zivý strom
církve bube tu stále plobit nové listy a květy. Hlavní věcí při
kostelní písni zůstane vžbý, abý buoila ušlechtilé citý zbožnosti
ve zpívaiících. Nesnaono táhnouti čáru, co iest církevní a co ne,
zvláště kóýž se oni obborníci prou ieště o chorálý meoiceiský
a vatikánský, ač oba iistě isou církevní. ]est ovšem žáooucno,
aby nabaní katoličtí hubebníci spoiili se s katolickými básníky
a tak společně připravovali boplnění, opravu a sieonoceni če
ského kancionálu.

Bylo by nám zvláště milé, kbýbv kněží hubebnici z arcioiecese
olomucké s naším listem v tomto směru vstoupili ve spoiení a
pilně pracovali na roli, která po Lubvíku Hollainovi ie téměř
bocela opuštěna. Pouhé oosuzování (a k tomu bez ubání bů
vobů a poučení) tu nestačí, tu třeba positivní práce, k níž zesnulý
řeoitel Ambros přiložil ruku. Bohužel pozbě. D. L.

AVE, MARIS STELLA!

__ 14; .'_"q.—....Í'„
_? _ /__ -.- , .- __ .--- __ _ _ Ž.--- ý_ („ „ __—

l 543222 “A)—a_Éaz/Lchyť, 922.2 CMAjat/á_ 1__,_.1__I'FĚ—ň—x—w'" *" _11 ___\rle£ll\tr;4!Q'Jt
__L L...'
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Za profesorem Nábělkem. Dne
29.říina1915zemřelvM
letý upracovaný muž, ienž soustřeďo
val v sobě dobré vlastnosti Komen
ského: Věbce, učitele, hlasatele a mu
čedníka. Dlouho byl znám ien svým
žákům na německém gymnasiu, mezi
nimiž byla 52 českých seminaristů,
kteří isme septimu a oktávu studovali
mimo seminář. Byl znám iako dů
kladný mathematik, íysik, hvězdář a
znalec české literatury. Mluvils úctou
o literarnim významu Komenského a
Husa, ale zároveň rozněcoval vlaste
necký clt žáků poukazováním na bu
ditelskou a vědeckou činnost kněž—
stva. Leckdy v mathematice zabrousil
na pole theologickéadokazoval isouc—
nost Boží. Zhlídal na žáky iako hrom,
ale za těmi přísnými 'žř'aky třpytllo—šé
na každého zlaté srdce, tak že byl
ve všeobecné vážností. Až na sklonku
svého života, když viděl, jak atheis
mus pobrývá zdraví a kořeny ieho
milého nároba, vyvstal na veřeinost
iako hlasatel, iako neohrožený prorok.
Pořádal přednášky, v nichž dokazoval
z počtu pravděpodobnosti isoucnost
QožlI že víra neodporuie vědě, že
právě zakladatelé moderní vědy byli
lldml věřícími, že není vůbec možno
myšlení bez víry (vědec musí stavět
na výzkumech předků, iimž musí vě
řit), že není možna výchova bez ná
boženství. Pro přetížení prací nemohl
svých přednášek formálně vybrousit,
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hoinost myšlenek sváděla iei k roz
tříštěnosti, ale mistra, polyhistora u
kázal, iakmile utkal se s protivníkem
v debattě. Proto bylo mu malomocně
spíláno a odpůrci se mu pak iiž vy
hýbali, nebof málokdo mohl říci iako
on: »Když někam idu, napřed se dů—
klabně okuiu!c (]ednu ieho debattu
s prof. Fr. otiskl doslovně ]. ročník
»)ečminkac v Prostěiově.) Nábělek
porážel protivníka pádnými bůvody,
vědomostmi a někdy i vtipem, ale
nikdy neslušností. Byl gentlemanem,
iemuž protivníci nespláceli steinou
mincí. Roku 1915, na který se
chystaly husitské agitace, byl ochoten
konat přednášky každodenně po celé
Moravě. Netimorná byla ieho píle, 30
hodin týdně učil ve škole, přednášel
na schůzích. psal díla a mapy a při
pravil Q....oma„á -MELAŠELQM.
w sámk universitnímustublu.anikalícímmm ičsl
ieho synem. Nemluvil pouze o výchově,
ale ukázal, co dovede ve svém domě
pravý pokrokář. Všude nabádal k práci
a neohroženostl a varoval katolíky
přeb tupou passivitou heslem, iímž
končíval své přednášky:
Kdybyste všechny zvony uzvonili,
všechnu svěcenou vodu vykropili,
všechny modlitební knihy vymodlili —
nebudete-li pro pravdu pracovat a

boiovat,
nezachránlte dědictví otcův.
Tento ieho odkaz katolíkům měl by



být vryt do ieho pomníku. Že mluvil
pravdu. bržel pravdu, háiil pravdy, byl
pronásledován a tupen ob protivníků
katolického názoru světového, zvláště
kdyžbngandideámoti Masagkov';
ale jeho žáci a posluchači zachovaií
mu vděčnou a věčnou pamět! Nebyl
fanatikem ani pobožnůstkářem. Nebyl
»čestným člověkemc, ienž na všecky
strany uhýbá a mlčí, byl to katolický
muž. Na něm se vyplní slovo Kristovo:
Amen pravím vám: Kbo mne vyzná
před lidmi, toho vyznám i iá před
Otcem svým nebeským. R. D. L.

Novina, kterou Dr. ]an Herben
vydává týdně místo zastaveného ,Času',
napsala 5. listopadu 1915: »V Kromě
říži 29. říina zemřel br. Frant. Nábělek,
profesor tamního německého gymnasia,
jenž se obíral hvězdářstvfm a filosofii.
Pocházel z Cetechovic u Zdounek.
kbež se nar. 1852. ]eho názory neza
sluhovaly by povšimnutí, kdyby s nimi
nebyl kočoval po schůzích, aby vášnivě
potíral domnělé mobernl bezbožectví
a všecko, co pokládal za nepřátelské
církvi římské. Větším dílem nerozuměl
ani svým odpůrcům ani sobě:. ]sme
přesvěbčenl, že plsatel Dr. Nábělka
ani neslyšel, ani neznal. A dle psaní
svéhoo »domnělém bezbožeclvic nezná
ani Dr. Fr. Kreičího, Dr. Th. Bartoška a i.

Přízraky a fantasie nazývá se
nová laciná knihovna pro lid. Vydává
Emil Šolc v Karlíně. K detektivkám,
lndlánkáma krvákům přistupují »stra
šákyc. A ani pornografie neschází.
Tím smutněišl, že má políčeno na
mládež. Pornografie za války buií. Což
nikdo nevystoupí proti těm vřebům
moderní společnosti? K nim řadí se
i Kina, iež možno často nazvat »němým
hříchemc. Škoba tolika mlabých duší.

Poboba Husova není dosti zná
ma; jen tolik ie věoecky ziištěno, že

nevypadal tak, iak iei moderní mistři
zpodobňuií. Brožíkův vytáhlý elegán
se »špicbártemc iest tak iako Šalou
nův holanoský rybář ien delším vý
voiemnesprávného pozdního německo
protestantského zobrazeni. Přímo pro—
tivný ie zcela novodobý [.lebscherův
nasládlý, vousatý pastor na kazatelně.
Dle vědeckých výzkumů byl Hus
menší, obtloustlé postavy (ráb pil pivo)
a měl plnou, oholenou tvář s hruš—
kovitým nosem a vysedlou bradou
Přinášíme v tomto čišle od našich
kreslířů pokusy: náčrtek A. Theina
Runie a studii ]ana Kóhlera, kteří
na přání redakce podali svou před
stavu 0 Husovi. To však není obraz
definitivní a bude ještě následníky
korigován, tak jako vůbec celý názor
na Husa, který byl národu vemluven,
ale neodpovídá pravdě.

Dr. Tom. G. Masaryk bylpro ne
přípustné agitace v cizině zbaven své
universitní stolice v Praze a byl po
volán na vysokou školu v Lonoýně,
kbež bude učit o věcech slovanských.
Přednášky své zaháiil řeči o poslání
malých národů ve smyslu čtyřdohody.
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Almanach spolku katol. aka
bemiků »Moravanc a sdruženého
katol. studentstva v Brně mile pře
kvapil veřeinost, iak pěkným obsahem,
tak důstojnou úpravou. ]est věnován
památce zemřelého předsedy ing. C.
Aloise Szymaly a 10 letému trvání
spolku. Přináší básně nebožtíkovy,
informativní články a skizzy iako:
Z mého voienského alba od F. Praž
ského, zprávy organisační od Ferd.
Ronesa, verše od Švehlové, Blanské,
Vřesa, Bílého, hudební skladby od
Jana Lace: Anlmas, Píseň boiovníkova
(na slova K. D. Lutinova z »Orlích
fanfárc),Voiínovo loučení (na text ]a
blonského) a pěkné fotografie činov
níků. Doporučuieme milou knihu a
katol. studentstvo přízni všech, kdož
touží po lepší budoucnosti národa.
(Cena K 2 50),

K očistě českého iazyka. Pob
tímto titulem nakiabatelství V. Kotrba
vydalo »návod, iak správně česky
mluvlti a psáti a uvarovati se kazi
miuvů a neodůvodnéných novot ia
zykovýchc. Takový laciný spisek (50
hal.) vykoná prakticky více a rychleii
pro očistu iazyka, než Čechova spo
lečnost k tomu účelu založená a na
vavřínech obpočívaiící. Ovšem bychom
si přáli v tomto návodu leckteré změ
ny a opravy. Předně se nám neza
mlouvá, že se autor nepodepsal. Nei
povoianěišim k napsání takového dílka
zdál by se nám býti P. Alois Hlavinka,
ienž ie bědicem brusu Bartošova, za
jímavé články o českém iazyce uve
řeiňuie ve >Vychovateiských Listech:
a v pracích svých positivně dokázal,
že umí psát češtinou ryzí a zvučnou.
Není pouhým suchým filologem a gra
matikářem. ale rozumí také hudbě
iazyka, a to váži mnoho. Mnoho ry
zího zlata staročeského snesli Winter,
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Zíbrt, Prasek, ale neilepším znalcem
ducha iazyka byl Fr. Bartoš, iehožto
»Skladbac zůstane zlatou bullou ia
zyka českého. Dr. Gebauer byl rodem
Němec, měl velké znalosti o vývoii
iazyka našeho, ale nikdy boxněho ne
vnikl iako náš lidový Bartoš. Proto
souhlasíme s autorem brožury, když
Gebauerovy reformy neuznává a vidí
v ní reformu neživotnou a ien školám
vnucenou; ale v některých lednotli
vostech dáváme za pravdu Gebaue
rovi. Právem mu vytýká autor nedů—
slednost, že v matičním »Brusu ia
zyka českého: r. 1877 byl pro psaní
část, čest, mast, obět, pozděii však
chtěl část, kost atd. ]ednou připouští
slovo >velkýc, iinby žádá ien »velikýc
(ó hnidopišství učenecké !) Souhlasime
však s Gebauerem, když proti Brusu
háií (aby ses: (misto nelibozvučného
»abys sec). Dobře akcentuie Hlavinka,
že iazyk neříbí se pouze pravidly
iilologickými, nýbrž i hudebními! My
isme rozhodně pro iotaci konečného
t (smrt, ne smrt), poněvadž tvrdě vy
slovuie se i na konci ien v Čechách,
kde čeština podlehla iiž mnohým vli
vům německým (na př. Čech vyslo
vule móře, protože Němec má dlouhé
Meer). Správně též autor vytýká Ge
bauerovi oddělování předložek, na
př. po prvé, po druhé, poněvadž iest
rozdíl, přiide-ii kdo pobruhé a přiide-li
po druhé (hodině) Nesouhlasíme s
autorem, aby se psalo Novákova 0
osobě vdané i svobodné. Pro vdanou
osobu iest odůvobněno psáti Nová
ková (Nováčka) iako se píše paní
správcová, profesorová, a ne správ
cova. Toto blouhé á značí iakousi
ibentitu, rovnost, steiné postavení s
Novákem, kdežto krátké a správně
vystihuie příslušnost, náležitost. =
Směšným zdá se nám žádati, aby se



psalo čtitelný místo vžltého :: odůvod
něného čitelný. Náleží už iaksi k
povoláni, že málokterý brusič vyhne
se komičností. Přehnáno na př. iest,
vyhlašovat za germanismus, užiie-li
kbo obrazného rčení (tedy metafory)
z němčiny. Ovšem boporučuie se
užívat trefných obratů původních. A
proč by se nemělo říkat, že práce
počíná (bez se)? Zábavno iest, na
píše—librusič, že se nemá říkat: »Ne
nech si to líbitic, nýbrž medeic. To
přece oboií iest germanlsmus iako
věž! Čech přeloží: »Das lass'ich mir
geíallenc prostě: To se mi líbí, to si
chválím, to ie po mě chuti, to ie něco
na můi zub a pob. ]inak autorovu
bobrou vůli doporučuieme neiširší
pozornosti. D. L.

Pozapomenutá epopela. ]akově
kovitá báseň pravibelným tempem plyne
církevní rok. A tomu, kbo umí čísti tyto
krásné rhytmy, nebudou leta fádní a
nudná, byt ie i prožíval v ústraní a
byl iich bylo třebas celé sto. Světáckým
libem le sváteční den fádní, není-li
právě možná pro nepohodu na výlet
anebo něiakon iinou zábavu Pro ně
iest den prázdný a v duši také prázdno.
Ale naopak z veliké lasnosti světla
evangelického těšíme se my křesťané
v těch dnech, třebas i pro nepočasí
pochmurných. Ba trouíal bych si říci,
že míra radostlvosti životní u iebnot
lívce a tudíž i u celku společenského
iest úměrná míře porozumění pro ll
turgícký cyklus církevního roku. Oži
vení tohoto vědomí a porozumění iest
cilem liturgických snah, o nichž liž
bříve zde byla řeč. Dnes, kdy ísme
blízcí rozhraní roku církevního, rád
bych upozornil, iakou důležitost v tomto
ohledu měl by nástěnný kalenoář, iak
se patří upravený a vypravený. Vět
šina nástěnných kalenoářů sleduie,

třebas zaznamenávala svátky církevní,
účely čistě fádní, tak zvaného prakti
ckého života. Ale iá mám Dnes na
mysli kalendář takový, ienž by začínal
první neděli adventní a končil posled—
ním týdnem post Pentecosten. ]enž
by počítal neděle neien adventní, nýbrž
také neběle po Zievení, neděle postní,
velikonoční i svatobušní, ienž by ozna
čoval starobylé liturgické názvy neděl
jako Remíniscere, Oculi,Laetare, Quasi
mobogeniti, ienž by připomínal vigilie
a oktávy iednotlivých slavných svátků,
tak aby živě přípamatoval nejenom,
že iest 27. říina, nýbrž že iest vigilie
SS. Apoštoíů Šimona a ]udy, nebo
že iest oktáva Posvěcení Chrámu,
slovem, aby odpovídal dírektáři. Samo
sebou se dále rozumi, aby označoval
dny postní s rozlišením postu přísného
a úimy. Jsem přesvědčen. že by tako
výto nástěnný kalenčář byl v plném
slova smyslu dílo bobré, a prosím
těch, kdož tyto řádky čísti budou, aby
pro společnou lásku k onomu ]eru
salému, jehož účastenství iest nám
vespolné, nepřecházeli přes toto pium
desiderium na cestu již síce vyšlapanon,
která však zavábí a do ]erusalema
nevede. Katolický roční cyklus ie dilo
monumentální, Důmyslné a svrchované
umělecké, a tudíž hodné, aby grafické
znázornění ieho prováběli umělci.A. N.

Gymnasium a studium. Skoro
všichni, kdo isme se učili latině, učlli
jsme se ii v humanistickém gymnasiu
z mluvníc a učebnic, kteréž měly věty
a příklady své z antické literatury
pohanské. Staré římské děiiny, řecká
a latinská mythologie, starověká poli
tika a filosofie isou myšlenkové obory,
z nichž isou přeiaty cvičné příklady
slovní do běžných školských mluvníc.
Starověký racionalismus a naturalis
mus, res publica vyličovanáiako sum
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mum bonum, humanitářské tráse
a pyšná rhetorská posa, ty a ta
kové isou věci předkládané mládeži
v latinských mluvnicích a cvičebnicích.
A kdybyste se chtěli přesvědčit o du
ševních a duchovních výsiebcích této
výchovy, tož si přečtěte, máte-li příle
žitost, trochu oktavánských českých
komposic anebo českých praci matu
ritních, a shledáte se v nich s tím
pohanským naturalismem, jakož i s tim
zmateným počínáním, které klade stvo
ření misto Stvořitele, přírodu místo
Boha, člověka na místo Boží, zrovna
tak, jak výstižně i výstražné o tom
mluví Barbey d' Aurevilly, papež Pius X.
svaté paměti i ctihodný kněz Benson.
]sou však též latinské mluvnice iiného
druhu, mluvnice církevní latiny, iež
berou věty a příklaby své : liturgických
knih a spisovatelů středověkých, anti
íony, veršičky a responsoria z breviáře,
rituálu, z introitů mešních, z kollekt,
z církevních hymnů liturgických, po
případě i mimoliturgických. Kdo z ta
kové mluvnice se bude učit, ten po—
chopí. co to znamená, že aquae gratiae
laetiíicant animam. Mimochodem po
dotýkám, že stabikářem, z něhož se
naučil v Paříži latině otec naší vlasti,
král Karel, bylo Oííicium parvum
beatae Mariae Virginis. Nyněiší klas—
sické gymnasium je v podstatě pro
duktem doby humanistické. Škola
středověká, studium. skoro zmizela.
Dnes snad ien v některých klášterech
benediktinských dosud se udržuie.
Což nemohly by snahy středolatlnské
a mediaevalni vytvořit nový typus
střední školy, studium? Často se za
městnávám touto myšlénkou a osnovám
si v mysli učebnou osnovu této školy
bohdá budoucí. Nechal nikbo nepova
žuie tento plán za fantastický. Neni
zapotřebí, aby nová stubla vyrůstala
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ve velikém počtu Stačilo by, když by
v každé dioecesi bylo iebno studium.
! u nás iiž v některých dioecesích isou
biskupská gymnasia. Myslil bych, že
by se měla časem přeměnit na stubia,
a kde žádné bioecesní školy není, měla
by být zřízena. Nežádá toho nikdo
menší než koncil Tridentský. Gymnasia,
dokonce už taková, iaká nyní isou,
nemohou vychovati zdatnou mládež
posvátnou. Hinc Iacrimae. Nebudu
ieště tentokrát široce rozváděti, iak si
věc podrobněii představuii. Heisem ani
dosti qualifikován, ani myslím neza—
sluhuii, abych byl slyšen. já osobně
ovšem nikoliv, ale věc, o kterou ide,
pozornosti zasluhuie. Co myslíte, přá
telé, nebylo by dobrou školou Duchovní
a vůbec křesíanské mládeže takové
studium, v němž by se náboženství
učilo ne iako školnímu předmětu, nýbrž
prakticky? Na dnešní veřeiné škole
někdy má člověk ten bolestný doiem.
lakoby nedělní služby Boží anebo
svatá zpověď a školní výlet byly steiné
hodnoty, steiná školní cvičení. Místo
nyněišich učebnic latinských a řeckých
mám na mysli liturgické knihy a středo
iatlnskou literaturu, řecký text Plsma
svatého a řeckou patristlku, dále zá
klaby mathematlcké symboliky s vý
hledy rnetaíysickými v duchu školy
beuronskě, k tomu mathematiku aku
stickou, totiž čistý gregoriánský chorál,
misto tělocviku aspoň trochu askese
a mystiky. Co myslíte, přátelé? 'lá
myslim, že by to tak bylo dobře. Ci
sterny už vyschly. nechceme-li zahy
nout, musíme se vrátit ke starým
studnicim vody živé. Aquae gratiae
laetillcant animam. . .

Beuronský ústav pallmpsestů.
Nedávno prošla vědeckým světem
zpráva o časově důležitém vynálezu
mnichů beuronských: umožnění čtení



prvotních míst na palimpsestech. P.
Arnošt Vykoukal O. S. B., píše o
věci blíže v řádovém časopise, z ně
hož obsah pro ieho význam přinášíme:
Arciopatství beuronské vSigmarlngách
vydalo monumentální první svazek in
Folio »Spicilegium Palimpsestorumc
— další svazky maií násleoovati.

Ke snadněišímu pochopeni významu
vynálezu pro věbecké bádání iest třeba
zmíniti se o palimpsestech samotných.

Papír v bnešni své podobě u nás
na Západě ie poměrně nověišiho data.
Latinské rukopisy na papíře nalezeny
teprve ze 13. století. Užívalo se tedy
ku psaní iiné látky — papyrusu svl
nutého v závitky. Papyrus připravován
z rostliny steinoimenné v Egyptě; se
stonku odstraněna zelená kůra, z těla
pak nařezány na prst široké, tenké
tabulky, iež hned pokládány na vlhký
list vedle sebe a kllhovýml látkami
spoieny. Křížem na první vrstvu ta
bulek přlkíížena bruhá řada deštiček.
čímž vznikl sítový obraz. Obě takto
upravené složky stlačeny do sebe. Více
takových pruhů spoieno v iedno blouhé
pásmo, iež se navinovalo na hůlku.
Trvanlivostl a nepukavosti papyrusů
hledělo se docílltl používáním cedro
vého olele, hladkostí ploch pak hla
zením určitými kaménky. NeSporno.
že papyrusový materiál ku psaní dle
našich poimů byl velmi křehký a hrubý.

Kromě papyrusu již v dávnověku
užíváno ku psaní pergamenu -—zprvu
len i( privátním záznamům. Pro trvan
livost svou a pohodlnost psaní počal
pergamen ve 2. a 3. století po Kristu
vytlačovatl papyrus z užívání —-ve 4.
století po Kristu byl pergamen ve vše
obecném užívání.

Všecka významněiší literatura opiso
Jána z papyrusových závltků do knih
pergamenových.

Pergamen připravován z koží zvi
řecích, které se kladly něiaký čas bo
vápna vodou hašeného, čímž se od
stranila srst. Po nové lázni vápenné
napnuta kůže na dřevěný rám, usu
šena a uhlazena a »kaícinovánac, t. i.
tekutinou křídovou natřena. Pergamen
byl však drahý. Bibliotekář z kláštera
sv. Havla v 9. století s pýchou mluví
o 356 pergamenových rukopisech klá
šterní knihovny a tane mu na mysli
řada ovcí, beranů, kozlat a telat, která
kůží svou musela obětovati!

Z důvodů tedy zcela praktických
odstraňováno z rukopisů pergameno
vých první písmo a psáno na bláně
znovu. Takto vzniklé rukopisy nazvány
palimpsesiy. Slovo původu řeckého:
palin = opět, psao : oškrabati, uhla
diti. V latině poimenovány blány co
dlces rescripti. Odstranění prvního
textu stalo se pomocí mycí houby a
nožíku. ]lný prostřebek k odstraňo
vání půvobních textů popisule mnich
: Teugersee: »Kbo ie nucen pooruhé
psáti na popsaném pergamenu, vlož
pergamen na noc do mléka. Potom
iei vyimi, posyp moukou a napni do
presu, aby při schnutí se nestáhl. Když
pak kaménkem hladícím a křídou se
pergamen obdělá, ie docela bílý iako
dříve.:

Způsob palimpsestování znali ilž
staří Řekové a Římané; v běžné uží
vání vešlo však v 5. až 7. století po
Kristu. Čistěny pak ony blány, které
byly poškozeny, iichž text nebyl více
aktuelní, či také, iichž text ve více
exemplářích existoval. Tím ovšem není
vnešena obžaloba na opísovače —
z převážné většiny mnichy — kteří
palimpsestovali, třeba texty zničené
by pro kulturní historii měly veliký vý
znam! Vžbyt i my bychom mohli sta
nouti tak iednou před tribunálem bu
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doucnosti. Kolik u nás zničíme bopisů,
rukopisů, iež by také kulturní historik
mohl upotřebiti!

Rovněž nesprávno a nespravedlivo
palimpsestování klásti za vinu intole
ranci náboženské; vždyt texty biblické
a církevní stihai týž osud odstraňování
iako texty světské. V iednom rukopise
v Grottaferrata psána Homerova llias
pokoině na původní text listu sv. Pavla
ke Korintským, ve Florencii opsán So
fokles na staré písmo řeckého překladu
bible. Často ovšem obiemné spisy cír
kevních otců staly se hrobem starých
klasiků. Mnoho palimpsestů nalezeno
v klášterních knihovnách v Bobbio,
Veroně, Fleury, Gorbii atd.; rukopisy
v Grottaferrata isou skorem samé pa
limpsesty.

Zřeimo, že mnoho neocenitelných
textů _palimpsestováním ztraceno: po
chopitelná pak prosba Řehoře turského
(i 594.) na konci 10. knihy ieho cír
kevních děiin Franků, »aby nenechali
ieho knih zničiti nebo znova popsatic.
A přece dnes musíme vděčiti starým
opisovačům, že, aniž by chtěli, palim
psestováním nám zachránili od úplné
ztráty tak mnohé texty !

Původní písmo totiž nechalo se
snadno smýti a vyškrabati, ve velikém
počtu případů však nikdy nezmizelo
beze stopy. Zbytky inkoustu nebo in
koustových kyselin zůstaly v perga
menu. Když ones odpovidaiícími che
mickými přípravky a roztoky navlhčíme
palimpsest, ukáže se iasně starý text
a je čitelný vedle textu novějšího. Že
čtení palimpsestů ie velmi obtížné,
svědčí okolnost, že i neilepší čtenář
ieiich ——na př. Studemund ——celé
hodiny sedal nad jedinou písmenou.
K obieveni původních textů neičastěii
užíváno tinktury buběnkové nebo tin.
ktury Giobertovy. První však barví

pergamen tmavošedě, druhá modravě,
čímž čtení pro pozdější bobu ztíženo,
anebo docela znemožněno. Neopatrným
zacházením s reakčnimi prostředky
zničeno již mnoho vzácných rukopisů,
a ie tedy více než pochopitelna bázeň
správců bibliotek půičovati rukopisy
ke zmíněným procedurám.

Aby se pokažení rukopisů předešlo,
zkoušeno, zda by fotografováním ne
bylo možno původní text palimpsestů
uhodnouti. Mnohoslibně započato se
systémem Gradenwitz-tPringsheimo—
vým, nepoužito ho však dosud ve
větším rozsahu prakticky.

A zde začínaií práce mnichů beu
ronských.

V plném přesvědčení, iak bůiežito
pro vědecké bábání bneška čtení pa
limpsestů pomocí fotografie, založil
arciopat z Berounu, P. i i d e i o n s
Schober O. S. B. na radu věci
znalých mnichů institut palimpsestů.
Anižbylo šetřeno materielniho nákladu,
zařízena vlastní laboratořv arciopatství,
ieiíž technické vedení svěřeno P.
Notkerovi Langensteinovi. Čtení a vě
decké zpracování palimpsestů vedou
P. Anselm Mauser a P. Eman. Mun
ding. Použitím bosavádních výsledků
vynalezen v Beuroně specielní, na
difierencování barev spočívaiicí způsob
fotografie palimpsestů, ieiíž výsledky
uloženy v prvním dílu uveřeiněného
»Spicilegium Paiimpsestorumr.

Středověcí mniši, podporováni mo
derními pokroky, vykonali opět dílo,
které ie ieiich slávou a apologií cír
kve, ieiíž isou syny. Věda historická
ato. nemůže se vyhnouti novému
mnišskému vynálezu. (Reakcionářir
pomáhaií vítězně vůz vědy táhnouti
století, které se zove rádo apokroko
vým).

Tiskem Václava Horáka v ProstěiověJ—Í—Úotištěno 27. listopadu 191;
Za redakci odpovíbá Karel Dostál."'i
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