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nedal-aut unum.. iemněšl papir).ale proto také je infecho ný. jakmile nastanou kidmé a
Pro přlšti člsla máme při raveny

básně Sig. Boušky („Nové pisn '), jar.
Hrubana (Cyklus „Addolorata"), Au .
Rozsy alové, Gabr. Ronale a ., del i
povm u 1 tarského života od m. Ma—
náka („jako hrušeň v pnli“), rósu od
B. Konaříka, jos. Pospíšila, . Hrůz ,
]. acha a j.; studie a článk od .

Horáka, Dr. !) Kratochvíla. j. anáka,B. Konaříka. r. . Řehulky, Dr. A. Neu

bauera, Dr. Fr. rachovského sg.; překlady básní joergensenov ch o Frant.
Dohnaia, překlady 1 b snlkii slovin

ských, polských a chorvatslgch; básněsamouka V. K. Roháčka; robné přl

sďěvky od Dra. A. Koliska, O. Lazara,. Bitnara. A. Daňka, Ad. Parmy atd.
Nehodí se nám: R. S. („v má i“ _

odevzdali jsme redakci kalendáře CM).
— T. 8. (satyrlcké verše a .Závčt sv.
Metoděje“).

Zeynělšslt u_ové „Arci.—v.“nen! igen:

pokojné časy, bude I zevně šek naišehro
listu upraven co neldílstojně i. Prozathm
jsme muslll pečovali hlavně o to, aby
„Archa'vůbec mohla vycházení.
Počáteční obtíže jsou Bohu diky přee—
konány a zásluhou tiskárny ooattřemo
pro „Archu' papíru více než na dvě
léta. Teď už budou následovati číslla za

sebou. pokud možno rřesnč a pravidíelmč.Ab chom toho docílil, bude příští 'čísllo
op t dvojité (3. a 4.) a vyjde l.'5.
d u b n a l918. '

Memoir! Sig. Boušky máme siilbernypro příští isla „Archy“. Budou velmi
poutavě a velké cen literárně hlstorriclné.

Mladé pracovni y literární ze měna
upozorňujeme na přílohu naši , nrchriv
llterární“. Předmluva redaktora Biltnara
jest programem naší literámě-blstorlckč
práce na dlouhá léta. Teď se biledají

pouze ti, kdo bylei pomáhali prováděti._Néktoré : čI nků_pro l.__a_2. číslo
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RočníkVl. Číslo 1. a 2. ARCHA Leden- únor. 1918.

;

e vlnobití světového zápasu. který svoji všeobecnosti a zhoub
CVnými následky bude potopou moderního světa, zbudovaného
na hmotěbez ducha,vstupujeDružina literární a umělecká
do ,A rch y“ se stejně smýšlejícímj a věřícími,aby je po čas bouře
držela v důvěře v Prozřeteínost a po bouři aby stavěla oltář diků

a vyprosila duhu smíru všem zachovalým.

jsme vkořeněni v i0001etou cyriiío-methodějskou kulturu našeho
národa, v ni vidime jeho zdraví a sílu a proto jsme v duševním
svazku se všemi velikými katolíky minulostí. Hldsime se k slavnému
heslu Sušilova a celé jeho družiny o církvi a vlasti a věříme
i v heslo Kui d-ovo, že _cirkvi jest národ bla/l;. v heslo, jimž
spojenibylikatoličiibásníci sdružení „Pod je dní „| praporem“
v roce 1895. jsme přesvědčeni, že přísně katolický světový názor

a hluboká živá vira nevadi, aby poesie a s ní i beletrie, dramatika
! kritika byly opravdové, silné a plodné.

jelikož naše vlast jest : velké části katolickou a věř/ci,jest naše
existence nejenom právně nutnou, nýbrž i dějinné nepostradatelnou.
Nechceme boříii a irhati, ale spravedlivě budeme posuzovati vše,
co minulost naše zachovala a přítomnost poda'vá v tvorbě duchov
niho života národního. Chceme na poli iíterárnim rozsvěcovati

světla plná jasu pravého poznání a ocenění lidského žití, chceme
vésti do výšek netušených krás, kde sídlí vnitřní blaho, Ípiynouci ze

spojení s Tvůrcem, proto s citicím srdcem budeme posuzovati kroky
bioudicích svých bratří, nebudeme doiamovati třtiny nalomené, nýb'rž
vynasnažíme se přivésti všechny k pramenu občerstvení a vnitřního

štěstí. Pro království Boží v dušich lidských budeme pracovali,
jak „No vý živo t“ hlásal, a pro zduchovněnívšech oborů činnosti,
jak si vytkiy ,Meditace', nebo! to jest smysl českých dějin,
které právě dnes stojí před novým obdobim. '



Naplněni slavnými tradicemi svého náboženství a historickou
slávou velkomoravské říše, chceme žíti svůj život plný. Proto též
i k slovenským bratřím bude stále upřennáš zrak a styků
pěstovat!chcemese všemislovanskými literaturami,najmě
část! jejich katolickou. Ale ani světlým zjevům mímoslovanským
nebude náš “list uzavřen.

Poněvadž život lidský je boj, musime i v počestný boj vejítí
s každým, kdo ze zlě vůle a úmyslněbude napadati pravdu a naše
přesvědčení. Prací a potem, ranami a bolem, mučednictvím srdce
neuznaného a nepochopeněhochceme upravili půdu pro velkého
katolického básníka v budoucnosti, který v soběoslaví
všechny nds, kteří jsme před ním těžce žili v naději na jeho přl
chod.

V Olomouci, ve svátek Zjevení Páně 1918.

Za redakcí ,Archy' :

KAREL DOSTAL LUTINOV.

Dr. FRANTISEK HRACHO VSKÝ.

FRANTIŠEK STŘ/ŽO VSKÝ.

LADISLAV ZAMYKAL.



g(arel Qostál .Éutinov: Z knihy „g(větiny".

KUDV SEL.

Šel po nebi, a kde se dotkl nohou,
tam vzplályhvězdy, jež to říci mohou.

Šel po zemi, a' kde se dotkl šatem,
tam vzplála růží nad1em a slunečnic zlatem.

Šel po moři, a kde svou patu zmočil,
tam korály a perly rybář v hloubi zočil.

Šel po horách, jež 'věčnost jsou a síla,
jim zanechal královská roucha sněhobílá.

Šel lidskou hlavou — a hned dila krásy
z ni rodila se, slavná pro vše časy.

Á lidským srdcem šel — to od té doby cítí
vřít v sobě touhu, které světy nenasytí.

SLUNtCNICE.

Vlak pádí v slunný letní den —
dům strážný vedle trati,
a za ním role slunečnic
se v letním slunci zlatí.

lak škola zbožných proscbnic
tu stojí v zlatohávu
a sborem k slunci v jeden směr
svou pozdvihují hlavu.

Á sborem se mu klanějí
a vzývají své božství —

nikdy jsem nezřel v modlitbáchtak VCiké jich množství.

Tak všechny byly vnořeny
ve svoje ideály —
jenom zadní všetečně
se na vak ohlédaly.

Můj Bože, už i květiny
obožny nejsou všecky!

s lids
ěj, rosím, tedy shovění

lzýrni také děckyl



ZVONEK.

Muž po jezeře plavil Kdo v kapli té se modlil
se zvolna k ostrovu,. a zvonkem hlaholil,
tam kostelíček týčil Bůh vyplnil mu přání,
věž v modrou oblohu. o kterém při tom snil.

lun |Šřistál se svým člunem
a stanul u lana '

a přemítal, co žádat
by měl ted od Pána.

'„O Bože! Dej. mi štěstí,
otevř mi celý svět.
dej bohatství a slá
a znalost um a vě | —

Ne, panel leště počkej:
ech den už zazáří,'

kdy dívku milovanou
uvedu k oltáři! —

l_eč, nikoli! Ne, nesmí

mi ještě zvonek zněl:
Dej, by má clralia máti
se dočkala sta letl —

Ne, nel To není hlavní" —

a zvonkem počal třástz'
„Dej, Bože můj, at vstane
už svobodna má vlastl"

A zvonec nad jezerem
bouřlivé hlaholil,
že s úžasem vzhléd' rybář,
jenž na svém člunu snil.

Á zvuk ten vzbudil hony,
jež čnčly nad propast,
a hora volá hoře:

Ať žije“ volná vlast!



$. g(onařík-Qečvan: genofka.

Časně ráno poslala pasekářka Lysáková acholka zorat úhor
na pohanku, pomohla děvečce poklidit dobytelz a s hrnkem čerstvě
nadojenéh'o mléka, teplého a vonícího, spěchala'k nemocné dcerce.

Dřistoupila k loži, na němž spalo děvče šestnáctileté. Drůsvitavé
pleti, hubené, těžce oddychovalo ve spánku. Na bílém čele perlil
se pot. Ruce mělo sepiaty jako v modlitbě a položeny na červeně
pruhované peřině. Rty se pohybovaly a šeptaly něco.

„Božátko moje, myslím zase něco ve snu vidí . . .“ pomyslila
si matka, váhajíc, má—liděvče obuditi.

Nad ložem visel obrázek patronky děvčete. svaté lenovefy, na
*skle malovaný, neumělý. ale plný půvabné prostoty:

Světicc pokrytá jen kol beder ovčí koží drží na rukou rozmilou
dcerušku a napájí jí mlékem laním. l_aňka stojí rozkročmo a pohlíží
lidsky moudrým zrakem na svou paní. Kus modrého nebe, dva,
tři lesni stromy a několik pohádkových květů doplňují idylický výjev.

Obrázek byl mnoho let v rodině, a úcta k němu bezpochyby

přiměla matku, že dala prvnimu dítěti svemu jméno Ifnofka.Muž zemřel, když dítěti nebyla ještě ani tři léta. Lysáč a nevdala
se po druhé. Vyplnila duši svoji láskou k jedinému děcku a rozlehlé
hospodářství obstarávala s najatou čeledí.

lsouc horlivá čtenářka písma a životů Svatých vychovala dítě
vroucně nábožensky. Pro strašnou vzdálenost od jarní osady mohly
obě do kostela jen velmi zřídka a proto ukojovaly hlad náboženský
po svém: četbou bible a le end, )ísněmi, modlitbami a sladkými,
tajemnými hovory o pánu lížíši. l)o světě netoužil , ani bližších
pasekářů nenavštěvovaly, a k nim též málokdo za loudíl. Stačil
jim duchovní svět, jaký si samy zbudovaly.

Ále děvče, vždy útlé a slaboučké, polchovalo od patnáctého roku,
až ulehlo docela.

Pasckářka sháněla pomoc po celém kra'i. Ne ne omohly za
řikávačky nemoci v okolí, nepomohla ani bába čekyňslíá na Hané,
ani bohyně na itkové.

Ani učení doktoři nevěděli rady. přijeli, proklepali dítě, zakroutili
hlavou, odkašlali si, předepsali něco, aby se neřeklo, ale nemocná
úlevy nepocítila. _

Nikdo nerozuměl podivné nemoci. Děvče nezakašlalo, a přece
se ztrácelo, sesychalo se, až bylo jako kostra-,obalená průsvitnou,
he ou koží. '

Většinu nemocí děvče prospalo. ostatek se promodlilo nebo
tiše pronaříkalo. Nebylo příliš na obtíž, nevyžadovalo stálé péče,

5



ale toto tiché, odevzdané utrpení -matku více soužilo, než kdyby
dcerka stále naříkala a stále něco si vym'šlela.

„Kdy Se ty mů' kvítečku vzpamatuješ? dy zavoníš, kdy ozdra
víšř" - — zašept a Lysáčka.

Nemocná na'ednou otevřela čekankové oči. _
„jak je, lenoťko? Vyspala jsi se dobře? Udělej křížíček a na—

pij se mléčka." 
Dcerka chytla s ocenou rukou matku a zašeptala:
,.Maměnko, ničeho nechci. Poslouchejte jen, jaký jsem měla

krásný sen."
Matka si usedla na okraj postele, a děvče vy rávělo:
„Sendilo se mně o mé svaté atronce a o anu ]ežíši. Šly

jsme spolu do bučiny na letinu. Klajednou jste se mi ztratila. a
já jsem lomila rukama: jak já nemocná najdu domov? V tom
se mi ukázala svatá jenofka. Byla vám pěkná. jak na našem
obrázku, a držela svoji dcerečku v náručí. Zasmála se na mě
a raví: proč jsi nepřišla Spíše? Načekala jsem se tě, což ne—
věcl3ěla's,že tvoje patronka ti může pomoci? Dojd, sladká dce
ruuko, pojd, moje jmenovkyně. Zavedu tč k lékaři, který jediný
na širém světě tebe vyléčiti může. Dojd -k němu, on .tvoje choré
tělo vyléčí... Sly jsme dlouho, dlouho a samým lesem, až 'sme

řišly na velikou louku, a uprostřed te' louky byl pan ležíš na kříži.
&aměnko zlatá, byl vam takový krásný a už zdaleka se na mě
usmíval. Když jsme přišly k němu, oklekly jsme a jedním hlasem
jsme zvolalyzpozdraven bud svat' kříž,na němž umřel Pán ležíš...
Svata jenofka potom pravila: „lšane ježíši, tady ti vedu svoji jme-
novkyni z valašských asek, božátko, je už druhý rok nemocná.
Vyléč ji, uzdrav jíl" lčistusek se zase laskavě usmál a ukázal na
svůj bok, na ránu otevřenou, na svatou svou krev, a řekl: „Dij,
]enofko, tot pramen živý. který zhojí tvoje tělo a om rje tvou dušil“

protože jsem nemohla dosáhnouti úst svatého oku, vlala mě
moje svatá .patronka do náruče a pomohla mi. Dřildžilajsem ústa

boku Kristovu a pila jsem svatou krev. A hned mi bylo dobře.
Pozorovala jsem, jak božská krev se rozproudila celým mým tělem.
Kostečky mi sílil , v žilách jen hrálo a v hlavě šumělo. A srdce,
to moje srdce div se nerozskočilozdravím a radostí

]enofka se odmlčela a hleděla uslzeným zrakem na matku.
„V tom jsem se obudila. Kristusek byl pryč, svatá patronka

zmizela, a zdraví, maměnko, uteklo také za hory, za lesy..."
Matka byla dojata "a nenalézala slova útěchy. lenofka přivírala

víčka, jakoby chtěla znova vyvolati krásný sen.
Najednou usedla na lože:
„Maměnko. To bylo znamení, to bylo božské poselství. Ten sen



mi poslala moje svatá patronka, aby mi ukázala, kde jest pro mě
lék. Maměnko, jedině ]ežíškova krev mě může uzdraviti. vyproste
mí té sladké krve. jen ta mne uzdraví, jen ta mne posílí."

- - Nemocná klesla do podušek. ,
Se šťastným, naděje plným úsměvem usínala znova.

Íěšila “se matka, že dcera zaspí sen, že zapomene.
Ále lenofka každý den ráno prosila:
„Marničko, kdy mi opatříte krve Páně? Ci nechcete, aby vaše

dcerka ozdravěla? Chcete jí hleděti brz do hrobu?"
Odvážila se prvního pokusu matka. Bala zapřáhnouti koníky

za svítání a dorazila na faru ještě přede mší sv.:
„Dane faráři, prosím vás, pojedte k nám s pánem Bohem. lenofce

není lépe. Stále tak leží, jakojste u nás naposledy byl . .
„Velice rád. Nebudu-li míti lidi v kanceláři, hned po kostele se

vypravím . .
Dasekářka se nehýbala.
„Ma... však velikou prosbu na vas. Dcerka měla sen, že jenom

krev Pána ležíše ji pomůže. Smilujte se a doneste v kalichu aspoň
několik kapek krve. Páně . .

'arář podíval se rozpačitě na ženu:
„Co vás to jen napadal Svatou hostii přinesu, krve páně ne

smím Vžtlyi pogl způsobou chleba je živé tělo Kristovo, i tělo
i krei i duše. Íivč tčlo nemůže býti bez krve; přijmeli vaše
(l("CI'l(dzpůsoby rlrleba, přijme i krev i tělo. Nemohu toho bez
smrtelného hříchu učinili."

Zena nedala se odbýti.
„A to' měli apoštolové při poslední večeři také hřích? A první

křesťané, co pili z kalicha, také hřešilir' Ci neni to ta samá víra,
jako první rokyP"

Dohněval se farář:

„Tomu vy nerozumíte. jste nakaženi od luteránů. Tam“ — a

ukázal oknem na Syšnou budovu evangelického kostela — „tamby vám poradili. le víte sama, že by to nebyla Kristova krev,
ale jen víno. Víno, které si můžete i u žida koupiti."

Farář mluvil podrážděné. Nechápal bolesti matčiny, viděl v jejím
žádonění zlomyslnost.

Lysáčka poznávala, že chybila. Ale ještě prosila:
„Velebný anel ]enom několik kapek, smilujte se nad ubohým,

nemocným dítětem. Pro jednou Vám toho Dán Bůh nebude po
čítati za hřích. ]enofka věří pevně, že ji krev páně uzdraví, už
ta víra jí pomůže. Zemře—li mi, a jisto že umře, nepomůžete—li
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-mi, jediné štěstí svoje _pochovám. líných děti nemám, nač všecko
moje dření. Vyslyšte mne pro lásku Kristovu"

„Nchněvejte se, nemohu, nemohu," pravil kněz již lítostivě. Vzal
biret na hlavu a spěchal do chrámu.

Zničena vracela se Lysáčka domů. lenofka uslyševši, jak matka
pořídila, sesmutněla ještě více a nepromluvila celý den slovíčka.

rev áně stala se jedinou tužbou matky i dcery.
Dasekářka všude viděla jen Kristovu krev. Viděla ji na orosených

oupatech divoké růže; když slunce rudě zapadalo za brumovský
hrad, viděla na západě záplavu krve božské. Když droboulince
kapkal déšt na střechu šindelovou v noci, slyšela ka ky krve pa
dati z boku Kristova a jdouc mimo lesní vodopádek, syšela v tom
hukotu příval milostné krve Spasitůwy.

cera k vždy ráno a večer připomínala:
.,Mamičllf), ještě jste mi nepřinesla krve ježíškovy? Dopilte si,

bude pozdě, umru váml"
Na tyto pohrůžky rozhíhala se matka po okolních farách. Vy

_cházela ještě v noci, nebo za svítání, poklekla v cizím chrámě
u zpovědnice a tam schoulena Čekala na zpovědníka. Když se
vyzpovídala, poprosila kněze o krev páně. M slela si, že na tomto
svatém místě kněz ji odmítnouti nemůže. žaklinala zpovědníka,
že na tom závisejí (lva životy, slibovala. že ka ka krv Boží ne—
přijde na zmar, a nádobku že spálí v ohni. Eby dožlala válíy
své prosbě, dala pracovali své obraznosti a vyprávěla o snu dce
řině jako o skutečném" zjevení.

Dolekali se kněží. po prvních slovech jejich viděli v ní poma
tenou. Nedovedli pochopiti hloubky bolesti, strachu a velikosti
oběti. V touze po krvi Kristově viděli tiché šílenství.

Některý ji domluvil, potěšil, jiny drsně a nelítostně zahnal. podle
své povahy každý se zachoval.

Ztvrdlo srdce asekářčino. Viděla, že po dobrém nedosáhne
svého úmyslu. Llí/ažovala několik dní o tom, jak by svého cíle
dosáhla lstí.

,_-__._._._._--_
Ási dvě hodiny od paseky Lysákových byla velká obora se zá

mečkem. panstvo zřídka kdy přijelo na toto rozkošné letní sídlo,
ale podle zvyku šlechtického mělo tam vždy nějakého zámeckého
kněze. Byl to vždy nějaký Churavý pensista, jenž se spoko'il s ka
valírskou odměnou: bytem a otopem. Když si zosnovala [ysáčka
celý plán, zašla v neděli odpoledne k tomuto knězi a prosila jej,
by příštího dne odsloužil mši svatou, ale o zjevení ve snu a o krvi
Kristově neřekla slova. \
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Kněz svolil ochotně. _

„Můžete přijíti sama, chcete-li. Řeknu vrátnému, aby vás ná
dvořím pustil do zámecké kaple. jsem sice churav, sotva stojím
na nohou, ale snad mí Bůh popřeje síly, abych mohl zítra k oltáři."

Rozveselena vrátila se domů.

nemocné, jež slábla poslední dni vůčihledě, sedělo děvče ze
sousední paseky a ohánělo svěží bukovou ratolestí obtížné mouchy
s enofky.

„To jste vy, mamičko? právě jsem se vrátila z veliké síně. Hořelo
vám v ní moc svíček, jedny vysoké jak chalupa, jiné drobu|inké
jako prst. Uviděla jsem _tam i svoji svíčičku, už ji, mamičko, sotva
vidět, už brzo dohoří. Uslyšela jsem hlas: Napiješ-li se krve Kri—
stovy, obnoví .se tvá svíce života a vyroste nade všecky, co jsou
zde . . ." ' ,

„Zítra, zitra dostaneš krve ležíškovy. Dosud všecko bylo marno,
zítřek tě nezklame, moje dceruško."

Domalounku sloužil zámecký kněz svatou obéf. Měl hroznou
nor, oka pro bolest nezamhouřil. Rozmýšlel ráno, tna-lí jíti do
kaple, ale slvše od synka vrátného. jenž mu přisluhovdl, že ně
'aká žena klečí před oltářem už od )ěti hodin, přemohl na chvíli
)olest. Sotva se plazíl po stupních otáře. Když se obracel k Do
minus vobisrmn, musel se přidržovati oltáře, aby nepadl. a obrátil
se jen trošku Místo genuflexí jen pokorně a hluboko sklánčl usou—
ženou hlavu On sám nemocný, obětoval za nemocnou. (;hápal
a obdivoval hloubku důvěry, kterou valašský lid 'klade \ občt nej
světější a sloužil mši sv. pozorně. zbožně, svaté.

eméně ybožnč bvla přítomna mší Svaté pasekářka.
Když st: za s\ítání skláněla k dítěti, zdálo se jí, že sotva dy'še.

Měla dcerunkn před svým zrakem. když svymi zbožnýmí vzdeehy
provázela kněze při jeho úkonech.

při občtouiní se modlila;

Bože, obětují .l'i svoje bolestí. Obětuji Ti utrpení a hoře Svého
děcka. Nepokladej mi za hřích, co učiniti musím. Ty sám, ležíši,
jsi to chtěl. promiň, když si vezmu sama, co mi tvoji služebníci
vode3řeli. Smiluj se nade mnou! _

|ldyž zvonil malý ministrant k Sanktus, modlila se: Svatý, svatý,
svatý jest Hospodin zástupů. Svatá jest krev Kristova, svaté jeho
tělo. posvátné ruce, jež zvedají k nebesům kalich zlatý, hříšné jsou
ruce, jež ponesou krev Kristovu temným lesem...

ři proměňování t|ouk|a čelem o dlaždice chrámové: ležíší, jenž
sestupuješ s výšin nebeských na tento bílý, obětní stůl, smiluj se
nade mnou! Krví Kristova, jež řineš se z boku Spasitelova do
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zlatého kalicha, odpust, slituj sel Bilé tělo Kristovo, potěš a posil
tělo chorého obětníka. rudá krvi ležíšova, vrat zdraví mému ne
mocnému dítěti. Božská krvi, jež smyla jsi hříchy celého světa,
obmy' můj hřích a pozdrav moji ]enofku...

Ach Bože, jak dlouho slouží nemocný kněz mši svatou. Celou.
věčnost to trvá. jakoby schválně ji prodlužoval, každé _slovo jako
zlato odvažuje.

Konečně, konečně přiblížilo se svaté přijímání.
ena bila se pokorně v prsa, ale skoro už bez dechu. plna

posvátné hrůzy pronášela svůj odpros: Dane, nejsem hodna, ne—
jsem hodna, abys vešel — do mých nečistých rukou.

Kněz po >řijímání těla Kristova dlouhou chvíli zbožně met-litoval.

Bolesti jakoby zázrakem mu v tu chvíli polevily, a on díky vzdával
za tu krátkou, bezbolestnou, radostnou chvíi Bohu. Slunce ranní
prodralo se okncm kaple na oltář. Zazářilo na pateně, na kalid'ru,
oblilo teplem bledou, umučenou tvář obětníkovu. připadal si jako
polomrtvá muška, kterou teplým dechem křísi Stvořitel na dlani
své k novému životu. \

Co následovalo, bylo více než žalostné probuzení z krásného
snu. Kněz uslyšel z prava ječivý, zoufalý výkřik, cítil se odstrčena
silnou ženou a již spatřil svatokrádežné ruce, jež vylévaly svatý
obsah z kalicha do skleněné nádobky s úzkým hrdlem.

Dříve než zvolal sklíčcně: Ceho se to, čeho se to jen odva
žujete . . . odkvapila žena. Zmizela jako přízrak. Ministrant se dal do
uscdavčho pláče a kněz klesl na kolena před svatostánkem, volaje:

on consummatuml O jaká svatókrádež, jaká svatokrádežl
Slunce dále rozlévalo dobrotivc' paprsky, jež si už hrály na pc

strých květech oltářního koberce.
Lysáčka proběhla tichým nádvořím zámeckým a už b\la v oboře.
Nikdo 'i nepronásledoval, ale přece se hnala, jako štvaná. Na

prsou tiska |u ), jakého neviděl svět, a volala:
„Krvi pána ležíše, odpust mil Obmyj mě! Krví mého Spasitele,

vrat moji dcerce zdraví. zapud od ní smrt, zažeň_ zlou nemoc!"
prava i leva pobíhaly lanky a daňci. Najednou pasekářka

viděla, jak ta něžná zvěř padá na kolena, jak sklání své hlavy
před nejsvětější krví.

| paroháči (lva přeběhli přes cestu, ale vidouce pasekářku, padli
na kolena a sklonili obrovské svoje parohy.

Veverky, ti potutelní tyšavci lesů, slézali' se stromů, a poklonivšě
se, jaly se tvořiti průvod. Za nimi se seřadily srnky, daňci, jeleni.
Věkovité kaštan tvořily větvemi mohutný baldachýn, a nad prů
vodem poletovalo lesní ptactvo a popěvovalo: Svatý, svatý, svatý
jest Hospodin zástupůl
10



Dřelud zmizel. pasekářka se zachvěla, div že neklesla na kolena.
Zachvčla se strachem, že přiide pozdě. Cestu, kterou vykonala
ráno za tři hodiny, uběhla nyní za půl druhé.

Když přiběhla na“ svou paseku. ucítila závan smrti.
Des, guráš, přivázaný u boudy, wl, a černá slepice, ode dávna

poselkýně smrti, kdákala žalostně.
Na dvoře nikoho.

Čeledín i služebně obě bčdovali v síni, a u lože lenofčina na
stole bílým ubrusem pokrýtém hořela hromničná svíce.

„Dozdčl" za čela pasekářka. Sáhla ]enofce na čelo, bylo le
dové. Vzala dív u do náruče, mrtvá hlava klesla na záda. Dcerka
nedýchala, rty byly křečovitě sevřený. Modré oči trpitelčiny děvečka
již zatlačila.

Všecka čeled utekla z domu. Byli to lidé tvrdí, ale nemohli
slyšet bez hrůzy nářku zničené matky. Šli ke vzdálené sušírně, ale
i tam zaléhalý zoufalé křikv, zašli až k ovčírnč, dvacet minut od
stavení vzdálené, ale i tam bylo 'im slyšeli šílenou modlitbu: „Bože,
'enž isi l_azara 7. hrobu vzkřísil, smilui se| Kriste, který jsi dceru
airovu přivedl ze smrti k životu, slituj se. ležíši, icnž isi mláde

nečka naimského vrátil životu, Iežíši, pro svoji drahou krev, smiluj
se, a vrat dceři moií dech života."

faul Claudel: Zlatohlav.
Drama L cyklu „Slrorn". přeložil Miloš Marten.

Cas: první.
(V polích na konci zimy. Vstoupí v zadu
Simon Agnel v halcnč, nesa na ra
menou ženské tělo a drže rýč. Vstoupí
v předu pomalu Cébčm)

Cébes. — Zde jsem,
Hloupý a nevědomý,
Člověk nový před věcmi neznámými,
Á obracím tvář svou k Roku a k deštivému oblouku, srdce mám

plné trudul
Nevím nic a nemohu nic. Co říc'? Co dělati?

Nač užiju těch rukou visících, těch nohou,
Které mne odnášejí jako noční sen?

* Poněvadž nemá tiskárna tolik e s accent grave, aby je mohla, všude,
kde třeba. umístiti, ie jméno Cébčs veskrze vysazeno s neakcentovaným e,
nač výslovně upozorňujeme. P. r.

11



Slovo je pouhý zvuk a knihy jsou jen papír.
Není zde nikdo kromě mne. A zdá se mi, že vše,
Vzduch mhavý, namoklá role
Á stromy, nízké oblaky
Hovoří ke mně řečí beze slov, pochybné.
Rolník

vrací se s pluhem, slyšet pozdní výkřik:
e hodina, kdy ženy chodí ke studni.
přišla noc - 0 že jsem?
Co dělám? Na co čekám?

A odpovídám: Nevím! A toužím v sobě samém
Dlakati nebo křičet,

či smát se nebo skákati a házel rukama!

„Kdo jsem?" Závěie ieště nesešly, iá držím v ruce větev kočiček.

]et březen iako žena, ktera fouká do ohně ze dře\a zeleného.— Bu d léto

l strašlivý den v slunci zapomenut, zde, o věci,
ávám se vám!

La nevnm!izte mne! potřebuji
nevím čeho a mohl bych křičet' bez konce,

Hlasité, po tichu, jak dítě, které slyšet z daleka, jak dětí, iež
, zůstaly samotny u čcnenélio ohně!

O smutné nebe! stromy, země! šero, večete deštivý!
Vizte mnel Nebudiž mi odepřena tato prosba, kterou vznáším.

(Spatří Simona.)

Oi! Kdo to tam dole hrabe?
(přihlíží se k němu.)

lo zde kladcte ttathod? le pozdě.
Simon (vztyčí se).— Kdo |e tu? Co mi chcete?

e'bcs. — Muži, co tady děláte?
Simon. — To pole patří vám?
Cébes. — Áno, patří nám

Simon. — Nechte mne vyhrabat v něm tuhle jámu.Cébes (spatří mrtv.o|u) — Hal
Co je tohleto?

Simon (ryie dále)“I— Žena, která byla se mnouCébes. — ÁhlÁ
Kdo je tato žena? Kdo ie tato žena? lá ji mám! což je mrtva?

Simon. — lá jí neusmrtil.
Cébes. — Tot ona! tot ona! Ah! oh!

Rei, tak tě tedy zase nalézám. !
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Celou studenou a mokroul Ty dobrá ke všemi smavá, horoucíi
jsi to ty, rci? tyl tyl

imon. — é csI

Cébes. - jak? Což k mne znáte?
Simon. — Ce'bese, jak); je to břidlicové zvonice? jaký je to kraj?
Cébes. — Á nel, Simon Ágnelll.
Simon. — Mě! je někdo u nás?
Cébes. — Nikdo.

Dům je_prodán.
imon. — Zije ještě můj otec?

Cébes. — je mrtev a tvá matka je též mrtva. .
Á ostatní všichni odešli.

Simon. — lg, dobře.Céhes. — am jsi se vzdálil, neštastný? proč's odešel?
A tato žena, kterou tady zřím?

Simon. — proč? Kdož to ví?

pamatuji se na plachý cit, na stud.
Na touhu ukončiti cestu. jíti směrem, kde vidíš šířit, sc planiny
A odešel jsem z domu, opustiv rodinu.
Ml—ÍVil \

Cébes. — Kam jsi šel?
Simon. -- Nevěděl jsem, že mne miluje. Kteréhos dne chytil jsem

ji za kik oběma nikomu, tiskna ji na zed stodoly.
Mčlt jsem prudkého ducha. A ona přišla za mnou.
Bloudil jsem,
CliOval jsem lllll()ll0 snů; já poznal
Lidi a věci, jcž nyní jsou.
Viděl jsem jiné cesty, jiná hospodářství, jiná města. přejdeme

a všecko přešlo.
Á moře v převeliké dálce a ještě dál' než moře.
A když jsem se vracel odtamtud, nesu s sebou větev jedlovou . . .

Cébes. — Tam tě našla?

Simon. — Spolu
přes hory a řeky sestoupili jsme k jihu a: ke druhému moři.
pak jsme se vrátili scm.

Cébcs. — Rci, kam?
Simon. — Tam, do té chýže. Chtěl'jsem rozdělati oheň, bylo to

však příliš vlhké.
— Takhle je to dost hluboké. ,

(Vystoupí z jámy.)

Cébes. — O, jak tam leží na zemi!
_ Simon. '— Místol_ misto!



Co jiného jsem hledal, než, odvrátiv odtud svoje oči hanebné
Z prostřed všech lidí, svědectví sebe samého?
A právě odtud přišlo ke mně s nohou vyzbrojenou.
Vztyčeni, vlas na hlavě majíce rozžhaven plamenem denního

světla, rudí, \\
Spojili jsme své duše ústy a ona svírala mne rostou náručí |

já ji sem přivedl zpět, b místo, zkad jsem vyšelí potupilo mnel
Hle, kterak padla u mých nohou.
prokletí tomu krajil Át jejich krávy zdechnoul vepře at stráví

záduchal
Áhl Áhl 0 místo! země hlinitá a le kavál
jsem hnusný! co bych mohl počíti? £. nač? Hal nač bych

se snažil byt'

knačím, nežli jsem? A je to zde,de sám, s nohama v zemi zabořenýma, vyrážím ostrý křik,
Á vítr metá na mne deště škraboškul '

ženol Věrná,
Všady, nežalujíc, jsi mne provázela,
jak zaprodaná víla, jako královna, jež halí svoje nohy krvavé

do zlat'ch kadeříl

lá tě volal takto: „Viz toto blátol“
ivoucí hrůza, hanba, mržkost plná tuh, na konec jsem tě nabyl
jako \'ětlyl

Slyš totol že umírajíc tiskla moji ruku na svou tvář
líbala mně ji, upírajíc na mne oči,

A říkala, že by mně mohla prorokovat
lak stará bárka, dospěvší na kraj moře.
A na konec, než umřela, mluvila a plakala, vidouc, litujíc, ne

vím čehol

Cébes. — Samotinká, všecka bledá!

Simon. — Á dívala se na mne a' plakala a—libala mi ruce ústy
žhavýmii

A já jí děl: „Máš bolest?" ona však kroutila hlavou
A divala se na mne, a já nevěděl, co mi chce říci. Kdo po

chopí žen?
ldi do jámy!

(Nadzvednc tělo.)

Céb'es. — já ti pomohu.
Simon. — Ano.
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já ji vezmu za ramena a ty za nohy.

(Zdvihnou tělo.)



Tak nel At odpočívá tváří ke dnu.

(Spustí ji do jámy s tváři obrácenou
e dnu.)

Cébes. — Nechť odpočívá! _
Simon. — ldi tam, vstup, vstup do země syrovél lednol tam, kde

již neslyšíš, ni nevidíš, ústy obrácena k zemi,
jak když, ležíce na hříchu a svírajíce polštáře, se řítíme ke spánkul
A ted naložím ti náklad země na záda!

(Sype hlínu do jámy oběma rukama,
a dyž je Šlnd' šlape po ní, urlupávajcji no ama.

Zac eme tol Zbylo. hlíny za místo, které's zaujala.
— edy není u nás už nikoho?

Céhes. —-Nikoho. Vše je zavřeno, pole leží ladem.

(Ticho.)
její otec ještě žije.

Simon -—Co pravíš? Mám jít' a požádat, ho o nocleh?
“ehes. -- je starý člověk; zkusil mnoho zlého.

_ije zcela sám, z almužny; všichni 'jím opovrhují.
le ohnutý jak |)rousek a ruce visí mu až ke kolenům. Nemohl

se vzpamatovati z toho, že mu (lccra odešla.
Simon. - Nevrátím se sem do kraje.

je vitlětl kde je jáma?
Cébes, ,_ chitlřt' už nití. prší.
Simon. O Utitclkol

Ty, jcž mluvíc ke mně hlasem rozličným držela's přede mnou
svou tvář 'ako knihul

Spočivcj hlouhěji než zrno, jež je v brázdě,
Kde neslyšíš už hluku silnice. ni poli,
Skřípání a secícli strojů,
Mně známa na místě, nikomu nepovčdomém,
A necht ni tento rýč, ni tvoje hůl, jak plavcovo veslo zlomené,
Zde nezůstanou trčet'l

Odh d' 'č daleko.)

A nyní lŠojdme! ( o ' ryCébes. — ovol, abych tě doprovodil.
Simon. — Do'dl

Nemluvíš, kamaráde?
Cébcs. — Oh, jsem smutný! nesmírně! nesmírně!
Simon. — Smrti

Myšlenky,
Činy, jež spí, jako novorozeně



Přitáhne stehna z břiChu,
houlí se do mateřského klínu.

Dřestaneme žíti.

Vzpomínka! stáříl Nemocný
procitne samoten, a jak déšt bije do oken, slyší zvuk stříbrné

lžičky, která padá.
Á úsměv da'n byl starym lidem.

Cebcs. — je mrtva. (Ticho.)

Simon. - Žena vzala mi svou ruku odvracejíc ode mne oči podivně;
' já, muž, já zůstávám sám. Odtud

Ke které zsínalé vrstvěvzduchu mám zdvihnout ústa, která dýchají?
Co jsem si opakoval ve svém mlčení? ,.Budu sto, rozvinu sílu . . ."
Áhl Kam mám hledčti? kam jíti? Nebe je ze železa a já zů

stávám zde, dědictví po ženě, plné výhrůžek a múčivých
výkřiků!

lak? oč se pokusit'? Bloudil jsem, viděl jsem. Data, dny fri—
volníi A nač,

\

Byt moje tělo jako hora zježilo
měl údů, užil bych &%spousty?

Mladé ženy už není!
A přec — včera, když spala, vyšel jsem,
Věda, že na druhý den budu sám.
B la noc a mé srdce bylo těžší nežli kámen na konci provazu.
\čak hle, jak jsem tak kráčel pomalu.
Cítil jsem tento život, jenž je můj, tu věc

evdanou, nenarozcnou;
Cinnost. ktera' je uvnitř meho já.

Célms. — Kdybych mohl, i,já . ..
Ale o mne se nikdo nestaral.

Simon. — Co díš?

Cebcs. — Mohl bych říci _
já bych si mohl také naříkati tak, že bys pochopil...

Simon. -- Už některá .. .?
Cébes. — Nc.

Simon. — Vidíš, ten sklon

K onomu stvoření, jež má tvář dítěte,

lp podivný; já myslím, že jich veselí není upřímné.loustnou, když jsou staré, a stanou se jako slepice.
Ále kdvž odejde takto jak hrstka písku. která mezi prsty ubíhá...
pak! .ouhé snyl
později budeš vědět víc!

(přijdou na silnici.)
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(Cébes. — Kdo to tam ide? (Potichu), To jest ieií otec.

(Vstoupí stařec, všccck schnutý, tlačc
kolečko, v němž ie motyka a košík.)

ŽSimon ( otichu). — Oslov 'ejl
(Cébes (l? venkovanovi). — bobrý večer, panel

(Venkovan stane a postaví kolečko. —
IC 0.

lak ie dneska? .
\Venkovan. - No, já nevím. Myslim, že není víc' než pět hodin.

Dny se moc nedlouží.
„(Simon (křiče mu do ucha). — Á iak se vede .vaší dceři?
\Venkovan (podivaie se na nči zdola). — “lá nevím, pane. Ta už

není u mne.

fSimon. — Možná dost, že se má líp než vy, což?
\Venkovan. — Nol

To by udělala dobře, kdyby mně pomohla: le to zlé!
'brý večer, páni,. vespolek. _

(Odchází. Mlčení.)

(cehes (ukáže na jednu stranu silnice). Náš kraj je tam. poiď
na dnešní noc k nám.

Simon. — Ne, půidu na opačnou stranu.
Není místa, jež hy mne přijalo; neveitln k 'inýln lidem.
Nemám jiného jmění, než tyhle staré šaty. avšak seilm: na kámen

a lnulu se sohč ztlát' (losti hohatýrn.
& sám jsem si stolem i postelí.
&, iá neumru, však hudu žíti.
& nenmru, však hudu žítil lá nechci umříti, však žíti.

čz, že 6 nejsem sám.
(cehes. — lčoho pak máš s sebou?
Simon —-Hlas svého vlastního slova! Slyším, "ak si naříkaií na

strasti; však co v tom může býti zlého? klic.
— Hoj! už není Světlo.

(Cébes. - b: noc.Simon. — iz tuto cestu, mluv tišeiil
Suché ostružiny chrastí ; větve zaprasknou a houpají se neslyšně;

potoky hrčí v zemi. ,
Vz čení v prostoru ma'mc po obou stranách černo,
Metlancholii země.

My, kteří idouce na kraji cesty samotni vydychuiem' horký dech.
Haha! jsem sílenl
Ty, jenž isi z e... ébese... slyšíš mne? .

Cébes. — Poslouchám.



Simon. — Mluv ke mněl Myslím, že mně máš co říci.
Cébes. — Žádám si...
Simon. — “eho si žádáš?
Cébes. — Ničehol

, Než světnice, když prší, a aby živá. duše nevěděla, kde že jsem.
Simon. — Co to je?
Cébes. — Nejsem. než dítěl Neměl jsem pomoci a musil jsein

mnoho přetrpětil
Hořké sny mne trápí a žel mi zříti světla bílého!

enut mne mluviti, by ses mi vysmál. _
Simon. — Chytím tě za vlasy a zatřesu tvou hlavou. Nuž, konu

se svěříš? než

Tomu, jenž v této chvíli
Ide temnou noci po tvém boku.

(\ já ti říkám, že jsi muž a ne dítě, jak bíly kel, který pro
niká zemi.

Nejsem o mnoho let starší nežli ty, ale já přísahal, že budu
státi zpříma;

A že neustoupím a že nebudu míti strachu a že půjdu, kan
jsem rozho< .

Mluv, vezmi mé rámě,
Ncbot noc je černá a není světlo.

Célies. -- Nužei lscm bídnýl Kéž mohu vypovčdět' jasně temné
věci.

Údkud zacíti?

Bych \yslovil hoře, jež nezačíná, nýbrž jak předmět předlw
lieho )()lllťtlll tkví na místě.

|lle, co by mth í'iri mladý muž,
jenž jako král sužený s hlavou pytlem prostrčenou nelinutě stojí

5 očima \'yjcvenyina,
A s jehož vlasy vítr hraje si jak žena bláznivá,
Á který, aniž chápe, pozoruje, jak se otevírá den,
plný Šepotu jako usclilý strom;
Dav prázdných lidi, již se vyptávají, zá así, mluví a kroutí očinza,
A pak, obrátíce k nám vlasatou část lavy, zmizí jako Mánóvé,
Katastrofy a vášně slavnostní;
Mračno, jež pokrývají stíny úbočí, křik zvířat, hluk vesnic a Ctst,
Les, v němž zpívá létající vítr, voz . naložené snopy a kytkani
A vítězné Bohyně, jež jdou cestou jako žnečky s tvářemi t_emny'rni

jako tříslo.
Zakryty závo'em a podepírajíce buben o své zlaté stehno.

imon — Dom uv, co by řekl?
Cébes. — Nic. jsou lidé, jejichž oči



Vytékají, jako puklé mišpule, z nichž kanou jádra.
ženy, na kterých se usadila rakovina jako houba na buku.

A novorozeňata nestvůrná, lidé, mající telecí tlamu!
Á děti znásilněné a zabité svými otci.
A starci, “jichž dny děti jejich čítají jeden za druhým.
Všecky nemoci na nás leží, vřed a hlíza, padoucníce a posun

čína a na konec příjde dna a kámen, jenž brání močíti.
Souchotě spalují; stydké části kvasí jako víno; a pytel břichu
praskne a \yvrhne vnitřnosti s výkaly!
Není to strašné? ale život náš
—————— * přecpe se larvami:
Až jako pes, jenž vrhne červy s kousky masa,

acpaný břich se vzbouří a člověk vydáví se na stůl!
Chtěl bych najíti štěstí!
Ale jsem jako člověk od zemí, v místě, kde nesl šeti nic.
Kdo otevře bránu? a'lkdo sestoupí ke mně do sí la, v němž

jsem, nesa v ruce žlutý oheň?

Simon. »- lake já jsem v tom místě hlubokém! vstanu a \'ylomím
' bránu d zjevím se před lidmi.
Ah! Áh!

Cébcs. » Co pravíš?
Šimon. -- led mlč. Ah!

(Stam-.)

Ca'-lies. Nuže! proč takhle dycháš? Co čiješ?
Simon. -—Vzduch a zemi. Ah!

J jaro, které obnovuje rok a silná láska vítězí nad panenstvím!
O čine života, kterému chystá čas svatební den! není stvolu.
Kam by nevešlo opojení, jako vítěz, tvoříc květ a semeno.

Cébcs. — Vítr je teplý.

Simon. - Mám v ústech hořkou chut pupenů
lako chut másla! balvan
Těla mého

jřak rozmrzlá hroudaaje! vláho života! sílo a dobytí! Áh! sama síla a setba!
Otevru chřtán dokořán a zdvihnu ruce a budu je držeti

roztaženy.
Však pojd!

Cébes. - Kam mne vedeš? Hle, sešli jsme s cesty.
Simon. — Nač třeba cesty? Vím, kam jdu. pojd za mnou'!

* nechánopůl řádky(qui se fait defěte á un repas de !arves
s'empi ).



Cébese, v tom jsi dobře učinil, že jsi se neobrátil tak temným
způsobem na starce a na nikoho dospělejšího.

Neboť nemohli by ti odpověděli, nevědouce, nač se ptáš.
Ale jako lze poznati ročník vína podle chuti,

do nám brání myslit, že každá generace lidská,
Klíčíc z mateřské půdy ve svůj čas,
Chová v sobě společné tajemství, jakýsi uzel ve hluboké vazbě

svého dřeva.

(Nebo myslím na koberec, jehož barvy rozvrhuje dělník jednu
podle druhé.) .

— A dítě odstaveno je za dvanáct měsíců; ale odstavení ducha
je ozdější. .

Á dolzud nedovede sa'm .

Těžiti ze své výživy, (ježto míra je rovna výdaji) neodejme se
mu prs, spojení s pramenem. '

— Tak také ty nakláníš ucho k mému srdci . . .. Ale já sám.
jsem také pln smutku.

Cébes. »- Vzdalujeme se pořád vic.
Simon. -- já, já se nestaral o pražádného člověka,

Ni mladého ni starého, co v sobě chová.
Ále strom byl mým otcem a mým učitelem.
Neb často v dětství sta'valo se mi, že návaly černé a hořké

na'lady
Mně každou společnost dělaly odpornou, společný vzduch ne

dýchatelným,
Á musil jsem se uchýliti v samotu, abych v ní temně živil onen

vzdor, který jsem v sobě cítil vzrůstati.
A tu jsem potkal tento strom, objal jsem jej, tiskna jej do na

rnčí jako člověka starodavnějšího.
Neb dříve nežli jsem se narodil a davno ještě až už nebudeme,
je zde a míra času jeho není táž.
Kolik odpolední strávil jsem u jeho paty, zbaviv myšlenku svou

všeho hluku!
(lebes. — Á čemu tě naučil? .

Simon. — Ted, v hodině úzkosti! Ted jej musím .zase naléztil'

(přijdou pod převeliký Strom)

O strome přijmi měl Sám a sám vyšel jsem z ochrany tvých
větví a nyní sám a sám přicházím zase k tobě, otče
nehybnýl

Tož mne vezmi do svého stínu, synu Země! Dřevo, v tuto
chvíli poníženíl O šepotající, sděl mi

To slovo, jež jsem, jehož v sobě cítím strašné úsilíl



Neb ty sám nejsi nežli stálé úsilí, trvalé pučení těla tvého ven
ze hmoty neživé.

bk ssaješ, starče, prs země,díraje, rozkládaje na vše strany svoje silné a jemné kořeny!
A jak, visíš na nebi, jak se upínáš celý

Na jeho vdýchání nesmírným listem, Tvare Ohně!
Země nevyčerpatelné v sevření všech kořenů tvé' b tosti
Á nebe nekonečného se sluncem, s hvězdami v pohybu Roku,
Na němž ! íš svými ústy, která tvoří všechna tvoje ramena, kyticí

těla svého, pojímaje ji vším tím v sebe, který dýcháš,
Země i nebe celých je třeba, abys stál zpříma!
Tak také já at stojím zpříma! At neztratim své duše! Té setby

podstatné, té vnitřní vla'hy svého já, tohoto kvasu,
jehož předmět je tato osoba, jíž jsem, at jí neztratím, v marném

trsu trav a květů! At vzrůstám ve své jednotě! At jsem
jeden a vz římený!

Ále dnes antlÍl, bych“ posloucha! vaše šumění
L větve, nyní nahé ve vzduchu šerém a mlhavém!
Ále vas chci se ptát. hluboké kořeny a'!oho tajemstvi smutku

a smrtí země, z níž se živíte.

(Stojí vztyčen pod stromem. —-pausa
neurčité délky. -— imouydechne,

_ l)(ijclmc pryč! jakoby se probudí! ze sna.)
Cehcs. — O Simone, ty neodejdcš takto! (Íož jsi nezvědč! nic

pod tímto stromem poznání?
Simon. — Cosi jiného, než mohu říci.
Cébes. -- Nuže! cosi jiného, než můžeš říci, to je, co chci oc! telie.

T, jestliže vskutku
hřějaký zákon je vložen do tvého srdce, jestliže jakýsi rozkaz
Ávůle nečlověka pudí tě jako kolenem uprostřed nás bídných . . .

(!(lekne před ním.)
Simon -—Co chceš?

Cébes. » Rozpomeň se na mne!
imon. — Proč mě chceš přiměti, bych mluvil? Odejdi ode mne,

ne!) duch můj kouří a vře a jsem celý otřesen! '
Cébes. — jsem první, jenž tě volá.
Simon. — Čeho hledáš?

Cébes. — Tvých rukou! nech, at “je vezmu! neodpírej mi jich!

(Ticho.) "
Simon. — Áhl Ah!
Cébes. — C_o ravíš? :

Simon. -—Duel—?na mne dech! a chvěju se jak telegrafní tyč!
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— Cébese, byla mi dánasíla, přísná, divoká! Íot samčí říj a
není ve mně ženy.

Cébes. — prosím tě. '

Simon. - Nečekej, že zvíš víc, než chci říci.
Cébes. — Slyšl pochopil jsem a nepustim tebe! byl jsem při tom!

kině nutno dnes, bych k tobě promluvil a bys mně odpovědělieodejdeš mně dřív,
ež mi sdělíš, co třeba. .
dpověz, nebo vstanu a hledě ti do očí, budu s tebou zápasit.

prosím tě.

Vzal jsi mně moje oči, vzal 'si moji naději a radost. .
Tys mně vzal tuto ženu a zabil jsi mi ji a proto obracím se

nyní na tebe.
Vyzývám tě při této ženě, již jsme milovali oba dva
A při soucitu silnějším nežli generace, který musíš míti
pro mne, který 'sem tvým obrazem.
Nenech mne v iloubce, kde vězím. »

tče, () otče, neb nejsem—li zde tvé dítě?
ři všem, co mi chybí, tě prosím.

Hled, já ti nevrátím“ tvých rukou,
A jako tato žena, když umírala, budu je držeti přitisknuty na

svoji tvář, takto;
Dokud mi neodpovíš.

Simon. — Mohl bych zůstati zde celou noc a nehnouti se z místa,
Á neřekl bych ani slova a ti, kdo by šli mimo, neviděli by mne.
jsem zde zcela sám a kolem mne je lidský dav v polích neb

v domech, jež si udělali, u světla, jež si rozžali. '
A já pozvednu ruku na této křížovatce
Á nebudu se bát a složím slib, opakuje sl0va, jež mi byla

sdelena. (Zvednť ruku.)

Cébes. — Simone, já ne ustím tvé druhé ruky.
imon. — Věz, že mi byo dáno právo, věz, že mi byla dána síla.

Kdo jsi a co mi chceš?

Ce'bes. — létem ten, který tě prosí, můj mladý starší bratřelSimon. — omu se svěřuješ? Nebot věc strašlivá mi byla zjevena,
mně, jenž jsem nebyl, nežli dítě, ' '

A ted jsem sama úzkost a slabost.
Vem i mou druhou ruku, bratře!

(podá mu pravou ruku.)

Nejsme oba dva než děti v noci uprostřed toho ohromného
vesmíru. A přece je ve mně síla a mám s tebou soucit. '



lCébes. — Zachraň mnel

Simon. — Miluj mne, pochop mne. Dřísahej, že mi budeš věrným
\a oddej se mi docela. je to mnoho: nerozhodni lehkomyslně.

lCébes. — jsem puzen, abych učinil, co pravíš.
Simon. — Co uděláš ty pro mne, udělám já pro tebe. Chceš

mne milovati, žádáš na mně slov.
A já, já oddávám se královsky do tvojich rukou.

*Céhes. — Co pravíš?_ _

Simon. — Držíš ve svých rukou člověka jsoucího.
Žiju a jsem zde s tajemstvím svojí duše.
O smrti, noci, jsou zde dva vinníci, kteří se našli.
Věsíš se na mou halenu a to, čeho se dotýkáš, jsi ještě ty,
jsem to i já a já nejsem, než člověk, pochop mne, chop se

rukama této bolesti, muži mdlý a bezvědomýl
jak velkolepé je, že tato ústa říkají své lá.
* _- _ _. .— — __ .— .—

ch, všecky věci se mění a ja' musím vytrvati. Bloudil jsem
jako záblesk a musím se. 7dvihnout jak plamen zakořeněný.

Nenech mne samotného, ty, měj ve mne důvěru, řekni mně,
že je to možno.

Cčbtfs. — Doufejl
Šimon. Áno, lmdn s to

Célies. -- Z\lt'. jó. první zdravím té
Simon. 'l'ys přede mnou kleld, jaká |)ídal

A přec uctivcj mne, ježto jsi mne potkal l'llc, jsme oba dva
_ pospolu. 
Zůstaň (\ necht jsem ti oltářem
pojd tedy blíž a opii hlavu o můj bok.

Céln's. -—Modlím se k tobě a pozdravuji tě.

Simon. —-L) pýcho, tcdv mne svíráš?

Cébes. 7—Áhl
Cos teče na moji hlavu

Simon. — je to má krev: tak dovede muž, byt neměl prsů, ro—
niti své mléko.

A ty ted,
Hle, jsi jako služka, která než odejde,
Obejme dřevo kříže.
l_eč, ona věc ukřižovaná táhne granitovou čelistí k nebi řetěz

ostružin,

»- Vynecháno: Mais cc consul qui devait-rester ouvert.
Les yeux s'en vont, ct cclui qui est dcbout chancelle.
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A na zborceném rameni tiká strnad.

Přijmi na sebe mou krev, ohl bodnu se do srdce, aby \y
tryskla má krev, jako zarážíme pevnou rukou čep do sudu.

le to má krev, tak tedy se pozdravuieme, ty a já, kteří nc
seme tmami v žilách svých horkou krev.

lako dva příbuzní, kteří se poznávají po smrti ve věčné noci,
nevidouce se,

A vrhnou se druh ke druhu, zalití slzami.
Cěbes. — Dozdravuii tě Králil

ržím tě v náručí, Veličenstvo!
Á hle, okusil jsem tvé krve iako prvního vina, které vy|de z lisu.

(Vstane)
Simon. — S Boheml
Cěbes. - S Boheml
Simon. — Á koho mám já a koho mám iá?

!

(Chodí chvili váhavým krokem.)

Dva stromy a za nimi celá noc.
Oblak se trhá a skrz viděti h\ězdy.

rovnováho věcí za noci, ó silo, která podle svoií povahy
působíš s mocí nepřekonatelnou.

A také já vykonání svoje dílo a roztočim ohromný hahan vleza
na ně|.

Á rázem naložím ici na sehe iako řezník, který si naloží na
záda půl \ola

O konati, konati, konati. Kdo mně dá sílu konali?
Áhl Ah!

O Nocil Matko!
|\o7(|rt mne, ntho mnč zacpi oči zemí
Matko, pročs rozpoltila kůži molích víček uprostřed, matku,

jsem sám, matko, proč mne nutíš žít?
Chtěl bych radš, by zítra na Východě vlhká země nezrudla,

(3 noci: připadáš mi velmi dobrou.
Nemohu, viz rnne, mne, své dítě!
A ty, 6 zemí, hledi Lehám na tvá prsa.
Noci mateřská, země, země

(Lehnc na hřícho na zemi.)

(Omdlí.)



cVilém$itnar: Wiloš marťan.
Příspěvky k poznání života a díla básníkova.

Ve čtvrtek dne 26. července 1917 pohřbili v Dřepeřích u Turnova
jednu z nejbolestnějších obětí hrůzné války, mladého českého bás
níka Miloše Martena. Zesnul dne 23. července po těžkém
tělesném utrpení tiše v tomto idylickém českém zákoutí. Odešel
navždy za sladkého letního podvečeraNytržen z náručí choti něžně
milované. jeho tělo vynesli 7.chrámu Svatého jakuba za slunného
odpoledne, za jásavých přívalů světla a v bujném plesání zrající
letní přírody. Sám pohřeb tohoto vzácného poutníka, nedospěvšího
k vysněnému cíli, byl čímsi podivuhodným v tomto prostinkém kraji.
proto nebylo divu, že přihodilo se při něm rovněž cosi podivu
hodného, nač duše hluboké nezapomenou do smrti. Cistou letní
oblohou přehnal se mračck a skropil pohřební průvod několika
krůpčjemi . . . V proudy lidských slz zaplakala i nebesa nad ztrátou
mladého básnika jasu a baru,/jednoho 7.vyvolených národa úpějí
(jiho.Božská ontitlresa Soularrho vtělilase tehdy nmč \“jeden
z nesčíslných svých utmiíi:

Zde hřbitov juž a tělo juz' tam noří,
kněz tiše prosby mrtvých mhovoří;
„L vrat se k prachu, jednodenní praclml"

A pole kvetou, \'šc tu lá (\ klíči,
a nezmcrný hlas přírot ý kol křičí.
„Vzplaň, věčná krásu, a vstaň v novém nachu!"

»:

Miloš Marten svým intelektem i svým citovým založením byl
jedním 1. oněch vzácných duchů, 7. nichž po překonání nutných
duševních krisí mladí vyrůstají v době mužná zralosti geniální
spolutvůrci náboženský a ethicky prohloubené kultury. jeho přísná
ukázněnost a svědomitost, jeho nesmlouvavě poctivý, rytířskýcha
rakter, jeho zanícení pro kulturu gotického Středověku, jeho odpor
proti severskému protestantismu a naprosté přilnutí k lodným tra
dicím latinského zá adu — dávají tušiti, že by jeho dílb, tak slibně
se rozvíjející, vystře ilo jednou prudkým gotickým obloukem k ne

esům.
zak Zeyerův, přejimající na očátku dvacátého věku spásy

velký odkaz horoucí lásky ke katolickému Středověku z básníko
vých chladnoucích rukou, nesl drahocenné dědictví v ryzí či ne
poskvrněné čistotě v nejistou budoucnost, uzra'val “zvolna z učně
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v mistra stavitelství chrámového, jako Ájmonův Renald a jako
horázův Vít.

Vroucí přítel Claudelův přejímal oddaně ethiku zedníka go
tických kathedrál, petra z Craonu, jehož tragickou sudbu s vrouc
ností lepšího věku hodnou předvedl v delikátním překladu i duším
svého národa.

Marten byl duch založený nábožensky. Věřil a jeho víra byla
hluboká a opravdová. jeho poslední díla Ákkord a dialog Nad
městem dosvědčují nejlépe, co v předčasně zesnulém básníku
ztratila česká kultura křestanská . ..

iloš Marten byl dítě půlnoční. Narodil se právě o dvanácté
noční hodině, na přelomu ze čtvrtého k pátému únoru a jest nutno
šetřití vůle básníkovy, která velí, vedena jsouc jemnou pohnutkou,
položiti datum zrození na 5. únor 1883.

Marten narodil se v jedné z oněch vzácných českých rodin,
které přílivem cizí krve šťastně obohaceny, zplodily národu genia.
Cosi zeyerovsky snivého dýchá : idyly dětství Milošova. Otec jeho,

omáš Šebesta, právník, věnovavší se soudcovství, uvědomělý
Cech, rodilý Slovák moravský, zamiloval si a pojal za chot dívku
ze staré royalistické rodiny francouzské, která za revoluce rchla
do Bavor a později žila ve Vídni. Byla to Charlotta
Martinová, která darovala choti svému a jeho národu jed
noho z nejušlechtilejších synů. Miloš, matce svě něžně, oddaný.
zvěčnil rodové její jméno svým básnickým pseudonymem.

Narodil se na Starém Brně, poblíže staroslavného augustinián
ského opatství kláštera Králové. Tam byl pokřtěn v gotickém chrámu
Nanebevzetí Danny Marie, před milostným obrazem byzantské Ma
donny, která později vzhližcla při návštěvách služeb Božích i do
jeho útlých'dčtských snů.

Miloš byl dítětem slabončkýin a ncduživým. lenom obětavě nežne
eči svých rodičů děkoval, že byl zachován na živu a že vyrostl.

Ěotva že dorostl, aby mohl seděli, upraven byl pro něj pohodlný
vozíček, který hošíček po celý den neopouštčl, jsa v něm převážen
s místa na místo. Vyloučen takto 2 vesele se. bavící dětské spo-=
lečnosti a ponechán sám sobě, Miloš projevoval zahy vrozené mu
sklony způsobem vášnivějším, než tonm bývá u dětí zdravých. první
duševní projevy Milošovy byly povahy malířské.. počal již jako
čtyřletý hošik kresliti, a počínal si na svůj věk s takovým zá
palem a oddanosti, že mu rodiče pořídili nejen kreslířské potřeby
a předlohy, ale dali upraviti i vhodný stoleček, o který mohl své
churavé tělíčko opírati a nad nímž pak trávil celé dny v ne—
únavné práci. Kreslil jakási exotická dobrodružství a imaginární
bitvy, sny všech hošíků nadprůměrné inteligence. pracoval tak
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vášnivě, že ani nepozoroval, kterak jeho drobný stoleček putujel
s ním od okna ke dveřím, u nichž bylo nutno zastaviti a odvézti
hocha zase k oknu, kde v přerušené prácí, mohl -pokračovati.

Zmíňuji se o kreslířské vlozc i vášni Martenově, protože ho
provázela celým životem. Když byl záhy odveden od kreslířského
stolku k nové, ještě mocnější lásce, k četbě knih, k lásce, která
ovládla jeho duši posléze docela, projevovala se jeho malířská
vloha v soustavném studování výtvarného umění, architektury, pla
stiky, malířství a zejména grafiky, osvědčovala se prakticky v ne

dostižnč vybrané úpravě knižní, v psaní četných rellerátů o výtvarnických výstavách, v tvoření hluboce založenýc essayí a
monograEí o výtvarných zjevech, v přátelství s čctnými mistry
evropských národů. jejichž díla ozdobila postupně jeho aristokra
ticky zařízené obydlí. Martén odložil tužku praktického kreslíře,
aby se zvolna přerodil v jemného znalce umění.*

Otec Milošův, tehdy již brněnský soudce Tomáš Šebesta, měl
doma velikou českou knihovmr, která obsahovala takřka všecka
moravica třetí čt\rtky dcvatenártčho století. Knihovna byla ne
ustále doplňována novými knihami, publikacemi různých literárních
jednot, spolků a dědictví, jakož i moravskými časopisy, které otec
soustavně odbíral. Když se blížila doba. kdy Miloš měl býti za
psán do obecné Školy, počali jej doma zasxécovati do tajů la
tinky lloch osvojil si pak znalost čtení velmi ryrhlc. zejména když
byl pro trvající slabo—",ta churavost poncrhan péči domácího \y
učování Ncnavštěvoval tedy veřejných skol, aniž poznal slasti
dětského skotačcní. Šedě ve s\ém vozíčku nořil se za to horlivě

v bohaté oklady otcovy bibliotheky. Cetl vše, co mu do rukou
přišlo s plííou hltavostí mládí zvědavého a bystrého.

Dlužno poznamenati, že Martenova četba v létech chlapeckých
byla nejen hltavá, ale že v ní byla konečně i jistá soustavnost.
To se projevilo při prvním styku s veřejným životem. Když chlapec
konečně sesílil tolik, že bylo možno pomýšleti na studie a musí
se proto podrobili přijímací zkoušce, projevil při ní nepatrný hošík
tak rozsáhlých vědomostí, že to vzbudilo úžas zkoušejících pro-'
fesorů. Znal všechny české spisovatele moravské, lidi vynikající
právě tak dobře jako muže třetího .a Čtvrtého řádu. A ještě po

* le nepochopitelno, jak může l)r. Emanuel Chalu pný mluvilio úzce
literární vloze Martenově. „Hudbě rozuměl mnohem méně než já, a též ve výtvar
ném umění a ostatních odvětvích se valně nevyzna|." (K charakteristice
Miloše Marlena. Kmen 1917, č. SZ.) Skutečnost toto nehorázné tvnení vy
vrací dokonale. Marten byl u nás z rvních křisitelů zaniklé techniky umě
leckého dřevorytua uvedl samotnou denku Braunerovou k zdrojům
tohoto umění a k praktickému jeho upotřebení.
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zději, když studiem umění básnického byl odveden do sfér zcela
odlehlých, překvapoval znalostmi z tohoto oboru, takřka encyklo
pedickými.

Třeba si také uvědomiti, že četba, kterou hoch nacházel v otcově
knihovně, byla ethicky nezávadná a v ohledu estétickém dovedla
mladou duši poučiti o mnohých stránkách literárního umění.
Marten četl na příklad Sušila. jeho básně obsahoval celou sbírku
rozmanitých umělých orem, 'eho překlady z antických lyriků nutně
rozšiřovaly literární o zory ochovy. ostalo se mu do rukou
i třetího vydání Sušilovy „Krátké rosodie české", které věnoval
mnoho píle a přemítání. O tvorbu vlastních veršů později se
sice příliš nebnažilif, všechnu píli věnuje dokonale krásné próse,
ale umění verše rozuměl jako málo kdo u nás. Základům tohoto
praktického umění přiučil se již v mládí od Sušila. Do domu
docházely i sešity brněnského „Obzoru", v němž hoch čítal mimo

'iné i Lormálně bezvadné básně Vladimira Šťastného a zejménal(osmá ovy prósy. které ho tehdy zau'aly a podněcoval k prvním
chlapeckým pokusům beletristick'm. lVlarten vzpomínal podobně
ja o mnozí jiní z je o současníků, jak toužebně čekával na nové
číslo „Obzoru", který mu spolul s „Vesnou" po dlouhý čas byl
zpravodajem o Českém literárním životě. Takový byl tedy první
základ literárního vzděláni Martcnova a zároveň první perioda
\'ývoje jeho mládí. (Příště dále.)

' Teprve v prudkém vylržení mužná lásky vytvořilvášnivý cyklus milostné
lyriky veršované, chovaný jako drahoccnn' odkaz osobní, nepřístupn' širší
veřejnosti. Z rukopisné pozůstalosti otištěna bude časem jen Martcnova báseň
La donna mia uemica.

Dane ežiši Kriste, nedopouštěj, aby mne strhl svět v kalné
proudy své! At neutonu v ničivé a vše deptajici próse života! Ať
si udwovám oheň nadšení pro všecko svaté a krásné, necht stojím
stále jak ilný a silný oděnec u brány srdce svého a chráním
vznešené ideály a pravdu Tvou. kterou jsi tam zasil svou milostí.
Nedej, aby srdce mé ochladlo bouřemi života! Ať žije v něm evná
víra, mocná naděje a oheň lásky at zahřívá a osvěcuje všec mé
skutkyl Nednt celý život můj podoben jest poli a necht na něm
v den žně, kdy povoláš mne k účtování, mohu ukázati na snopy
své práce, čekající, aby byly odvezeny do stodol věčných. To jest má
pokorná prosba. lá nehodný služebník Tvůj. Indignus: Z |Mod|iteb'.
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9. Ori-valil: (Stvoření.

O Nesmírný! lá domýšlet se nechci,
že sledovat bych mohl tvůrčí činnost Tvoul
To jedno vím, že vytvořiti můžeš
i v duši mé svět nový, budeš—lí tak chtít.
Hle, chaos'čekál
Vždýt jeho kvil a svíjení a bezmoc
jest žebrončním před Tebou,
'ež může býti největší z Tvých chval. —

to temno bezradně, jež kalí původ věcí,
týs zjevením svým rozžal řadu světýlek,
by na čem spočinout měl chabý zrak,
nuž at ta světla hoříl jako svíček řadu
je rozžíhám po jedné straně Tvého tajemství,
a po druhé mu straně tolikéž plá hvězd,
jež v říši milostí Tvůj rozžal Syn
svým l)ldl'|ýlll Otče náš. -—

“lot bude oltář můj.

Ú Otče, chaos vola k Toběl

jsem ropast tmy a nicotv a zmaru,
však .“ jsi Světlo. Všehobvt a Vznik.
o schvl se. Všeho Náplní, nad propast mou
a ffi: Bud světlo!

Chci poznat lebel llčíň, ai \' Tvem světle
vše ozřejmí se vnitř í vůkol mne,
a svetlem tim se posvčt jméno Tvé!
lot první bude den, lvůj tvůrčí prvočin. —

A já v te září na kolena padám,
již nikoliv jen chaos, nýbrž bytost již,
jež ohlíží se po svém určení,
jež blankýt hledá nad hlavou.

rcí: Bud obloha!

| pro mne bud, cíl tužeb mých a snahl
la potřebuji nadějí těch nad svou hlavou krýt,
bý nezdrtila poznání mne marnost.
A s druhým Tvojím dnem a každým dalším
blíž přicházej Tvé království !

je ještě chaos pode mnou. ]ej rozptyl, Bože, též!
Dej pevnou půdu také nohám mým,
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at jako nahóře, i dole též vše spořádá se v Tobě!
Bud vůle Tvá! li plnit ten chce, jenž Tě miluje,
ó nepohrdej ubohou tou láskou! Á láska jako moře
at omývá vše vůkol, co z Tvé vůle jest!

O dvojnásobně plodný ten Tvůj třetí den!
něm seješ hned a o'líláčíš prst země!
Otče, já jsem také hlína,

jí neod írej s láskou símě milostí,
neb zafvést může jenom tím, co vnoříš v ní!
A z obojí té říše, milostí i hmoty,
dej všem nám každodenní chléb!

O Bože můj, jak nicotn'n přec vždycky
bych byl sám sebou! č/lždyt výsluní, v němž duše

štěstím oddychuje,
to výsluní Tvé, také přestávky své mívá,
a pak mne jímá tma — neb nemám světla ze sebe!
Noc proviny! lí nenech bez úsvitu svatých hvězd!
Át aspoň Luna panenská Tvých světel odrazem
mi září v duše smutné smrákáníl

orloj nebes, času hlásá clívat a blízký soud!
kompas nebes, jak on bludný-ní dává směr!
odpust vinu mou! Ict spravedlnost Tvá,

být slítovným, tak jako má, se kát. "_
A po noci bud jitro „_ bud mi Sluncem zas!

Át bezpečm u kliden zas se mohu divá!
ve hemžení Tvých tvorů, pro mne stvoi—cných.
A! netřeba se před mlčící rybou stydět za dar slova,
)řed ptáčaty se líanbit lidskou svobodou!

! nejsem llOI'ŠÍ jich! Át nemusím jim závidět!
Stvoř ve hlubinách duše myšlenky jak pstruhy,
a povznes volné slovo jako rozlet ptačí!
Dej trpělivou, volnou, jásající sílu,
a nad ní jež by bylo, zažeň pokušení. 

Vždyt Ty jsi dobrým. stvořil vše, a zneužití není
ni v spárech lva, ní ve kůzlete hraní,
ní v žádostivém hledu nevinných Tvých zvířat,
jen v nestálosti lidské, již jsi zvůli přál
dát přednost čemus před Tebou a hynout bludem tím.

zbav mne toho zla, atts milostí Tvou vládne
mnou čistý zákon mírnosti, a podle vůle Tvé



at vždy jsem pánem, nikdy sluhou tvorůl
ravzore, na obraz Tvůj stvoř ve mne člověka!

Tak radosten a vděčen vyžiiu svůj týden,
v moudrostí svaté ždaie spodobnit se s Tebou
v budoucí spočinutí. jemuž požehnals.
V ně všichni odtud toužně spěcháme,
kde říci možno bude: Dokonáno dílol.

a Ty v to řekneš velké Amen — staň se|
Nuž, staň se, staň, ó Dane, iimžto vše se stává. —

grgntišek Qohnal: froble'm g(rísta
v moderní krásné literatuře.

Bedřich Nietzsche napsal kdysi: rModerni člověk plíží se v ho
—diněpůlnoční kol hrobu svého Boha.Í le to slovo strašlivé a
otřásající — a přece, jak podivuhodné a případně vystihuje ten
obraz tragiku moderního člověka!

Moderní člověk popřel Boha, strhl gloriolu Božství Kristova, po—
l)()Í'Íl oltáře, na kterých dosud obětoval, pobořil svatyně, v nichž
dosud hledal a nalezal nové síly, nové vznčty, nove leky pro duši
SlíC)SÍ mučenou -- a na zříceninácli všeho tolio, kol hrobu svého

Bolra plíží se ted v hodinu půlnoční, plíží se hledají“ Boha.

lot moderní človek, pirčina i podstata tragíky moderního čloiěka.

A jestliže analysujeme podrobněji složky té tragiky? le to pře“
devším moderni lilosofíe. Kriticismus Kantův, ideisrmrs Ficlrteův,
Schellingův a Hegelův, pessimismus Sclíoperiliauerův, moderní ra
cionalismus Chamberlainův, Voltairovsky nenávistné protikřestanství

artmannovo a jemu obdobné stanovisko Feuerbaclíovo, Stirne
rovo, Schnelrenovo a z velké části i Dfleidererovo, rríaterialismus
l'lčckelův, nadčlovččství Nietzscheovo, positivismus Millův, Spen

cerovo ©osofie o Neuozriatelném, noxoidealísmus Lotžeův, Fechnerův, undtův, Daulsenův, Euckenův, altruismus a sociální novo
kiestansní Tolstoje, křestanský idealismus Solovievův, pro matismus
]ammesův, evolucionismus či snad lépe intuícionismus Ěergsonův,
idealistický spiritualismus Bourtrouxův, fikční filosoFe Vaihingcrova
a i. a i. -- tot jsou složky té tragiky moderního člověka.

]e třeba vyzvednouti tuto podstatu moderní [ilosolie a její sta
novisko k osobě Kristově. aby tak iasněiším a pochopitelněiším
stal se nám mnohotvárný obraz Kristův v moderní poesii a vůbec
v moderní krásné literatuře...

31



Dogma o Božství Kristově bylo rozbito. To bylo smutné dě
dictví, které století devatenácté přejalo od rosvícenského' století
Voltairova. Od té doby vystupuje ježíš ve filosofii jen jako učitel
nové víry v Boha, učitel více méně vznešený, některým i božsky
vznešený — ale přece jen učitel, učitel nové víry, nové čisté mo

rálky a nesmrtelnosti duše.
mmanuel Kant klade hlavní důraz _na morálku, kterou Kristus

učil. Dogma o synu Božím vysvětluje allegoricky jakožto ideu o
bohumilém člověčenství. Kristus je stělesněním, personifikací této
idey, je nejvznešenějším a nejkrásnějším příkladem tohoto bohu
milého člověčenství, jejž máme následovati a jemu se vždy více
přibližovati a připodobňovati.

Podobný je názor ]. Ct. Fichteův, B. V. Schellingův,a ]. V.
Helelův.

Bří tomto spekulativním pojetí osoby Kristovy nerozbí'í se sice
křesťanské dogma zcela, jako to učinil racionalismus, nýbrž pod
kládají se tomuto dogmatu ideje filosofické, ale zároveň pomíjí
se zcela nebo z velké části Kristus historický a význam tohoto
fakta, význam historické osoby Kristovy.

Rovněž Arthur Schopenhauer je v zásadním rozporu s histo
rickou postavou Kristovou. Schopenhauerovi je Kristus pouze svm—

l)oleín Či personifikací záporu vůle k životu. Ládrem křesťanství jemu učení o hříchu dědičném (klad vůle) a vy oupení (zápor vůle).
což —-dle Schopenhauera — identickým je s učením indickým.
iVŠC, co \ křesťanství je pravdivého, nalézá se také v brahma
nismu a buddhismu. jako vůni květů z dalekých tro ických niv přes
ory a doly sein zavátou cítit je v evanlelíích (ucha moudrosti

indické! ježíš jest mu podobně jako Butdha hlasatel askese, za
pírání světa a nepřítel veškeré kultury, která jcst jen utrpením a
od které nutno se osvohoditi a vykoupiti.

Přímým o )akem Schopenhauerovým v této věci je anglický filosof
H. St (Viliamlx'rlaín. Kristus a Buddha jsou protiklady . .. Buddha
znamená stařecký konec kultury, dosáhnuvší hranice možnosti . ..
Není nic — to byl Buddhův život a následovně i jeho učení —
není nic v životě mimo iutrpení'; jediné, oč nutno usilovati, jest
zvykoupení od utrpení'; tímto vykoupením jest smrt, vejití \' nic.
Buddha žije jedině a pouze, aby umřel, aby mrtev byl. konečně
a bez opětného zavolání, aby vešel v nirvanu, v nic . . .. ůže
býti většího protikladu k tomu zjevu než onen zjev Kristův, jehož
smrt značí vejíti do života věčnéhoř... V celém světěvidí
Kristus Boží prozřetelnost... pozemský život velebí Kristus jako
vchod do věčnosti, jako úzkou bránu, kterou vstupujeme do krá—
lovství nebeského... Ano, Buddha znamená konec vyžilé,zblou
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dilé kultury, Kristus naproti tomu znamená Ráno nového dne;
starému lid'stvu zjednal nové mládí a tak stal se také Bohem

mladých, svěžích lndoevropanů a pod znamením jeho Kříže na
troskách stareho světa vztyčila se zvolna nová kultura, na níž jest
nám ještě dlouho pracovati, ma-li jedenkrátc v daleké budoucnosti
zasloužili jména ikřesťanskéj. Tolik Chamberlain . ..

Stroze nepřátelské stanovisko proti osobě Kristově a proti kře
sťanství vůbec zaujímají D. F. Strauss, Ludvík Feuerbach a Max
Stirner. Kristus jako temný asketa, jako odpůrce veškeré radosti
a kultury nehodí se do naší doby, a všichni, kteří vytkli si život
ním cílem pěstění a zvýšení této kultury, nutně musí pryč od ]ežíše
o roli ležíši.

lilejfanatičtějším hlasatelem tohoto směru jest Eduard v. Hart
mann. lemu jc Kristus jen nevzdělanýrn židem, jen tichým fana—
tikem a transcendentním blouznivcem, který nemůže býti naším
vzorem ani v intellektuelnítn, ani v ethickém vztahu.

Zcela ve šlépějích Hartmannových kráčí \W. v. Schnehen a,
jak již řečeno. z velké části i 0. pfleiderer

Ve \vrazeclr rrrirnějši. ale v podstatě stejně nepí'atelskv vůc'i
osobě Kristovizusuzuje přední representani materialismu lŽrnst
Hackel. Dle l'la'ckela byl Kristus šlechetný, láskou klidstvu zcela
protriknutý prorok a l)l0ul.lll\CC, který však, co se tyka vědomosti,
stál hluboko iod niveau knltnrv klasicke; znal jen židovskou
tradici: neměl ani !tlseni o \vsokéin stupni. k němuž jim/nesla
se řeckti Iilosojie a )řírodni badání již půl tisíce let pied rnrn.
Nejvíce jestě cení Hiicltel u ježiše lásku k lid'Stvu, konstatuje souhlas
v této věci s jeho vlastní etlrikon rnonistickou -- ale hned při
totrr zdůrazňuje, oč prý tato rnonisticka ethika vznešenější je
—- nad etlriku Kristovu . .. (_)statně v posledních letech pod

vlivem spisů K(llll1()ff()\'ý(llt, Dronrnsovv'ch a j. přiklonil se lla'ckelsilne k mínění, že ežiš ve skutečnosti vůbec neexistoval.

|iný odpůrce vyvstal \“Nietzsehoti. lest sice pravda, že Bedřich
Nietzsche byl více básnik než striktní filosof — ale snad právě
proto jeho vliv v tnoderní poesii byl tak neobyčejný. Nietzsche
původně byl stou encern křesťanstvíSch'openhauerova a Wagne
rova, ale čím dále. tím více t'ozcliazel se s křesťanstvím a tím

prudším stával se protivníkem křesťanství, až konečně ve svém
osleclnitn spise rÁntikrist' označil křesťanství jako skvrnu a

líanbu lidstva . .. Obraz, který Nietzsche utvořil si o Kristu, je
zcela nehistorický, zcela libovolný a fantastický, beze všeho pod—
kladu, beze všeho stuclia ramenů a proto také tak proměnlivý
a tak zcela nepravdivý. \laknize „Also sprach Zarathustra" líčí
]ežiše jako nezralého jinocha, který sám býval by učení své od
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volal, kdyby se býval dožil dospělejšího věku . .. Naproti tomu
v rÁntikristu' líči ležíše jako rinteresantního dekade'ntaí, který
téměř s chorobnou plachostí vzdaloval se světa a žil jen zcela
ve světě svých citů a umřel právě tak, jak žil a jak učil — ne
taby lidi vykoupili, nýbrž aby ukázal. jak má se žití; „

Docela jiného názoru je lohn Stuart Mill. ježiš dle něho není
sice Bůh, ale přece muž, který patří do první řady nejvzneše
nějších mužů, jaké kdy lidstvo mělo. muž, který pověřen byl od
Boha missí, vésti lidstvo ke pravdě a ctnosti.

Rozhodný obrat v nazírání na osobu Kristovu nastává však
zvláště moderní filosofií novoidealístickou. *

Tak Hermann; Lotzc na př. je horlivým zastáncem víry v Boha
a nadšeně oceňuje zvláště ethickou stránku osobnosti ležíšovy.

Gustav lh. Fechner celou bytostí kořeni hluboko v křesťan
ství a \“ rZerid'-Á\'estě' hledí usilovně přivésti svoje učení v sou
hlas s učením ]ežišovy'm.

podobně Vilem Wundt prohlašuje křestanství za nejdokona
lejší všech cthických náboženství, a důsledkem toho také jeho
pietní, porozumění plné stanovisko vůči osobnosti ležíšové.

Bedřich paulsen zdůrazňuje protichůdnost křesťanského názoru
světového proti pohanství řeckému. Obraz Kristův u něho je
však jednostranný, protože ležíše líčí hlavně jen \“ jťlh) negativ
ním stanovisku k životu kulturnímu.

.l-uto jednostrannost opravuje Rudolj lÍuckcn. který zajisté
správně klade důraz na to, že sice cíl Životního ideálu, jak uka
zuje nám ho učení Kristovo, je sice stranou veškeré knlturv 
ale není proti kultuře .. Charakteristická jsou slova lŽuckenova.
že dnes nejen křestanv býti smíme, ale jimi býti musíme! ..

Ve Francii jsou to zvláště Emil Bourtmux a llenri Bergson,
kteří hýbají myslemi mladých a nejmladších Henri Bergson pře
devším! jeho učení \'clclmno od nadšenců jako nové osvúzení,
jako nové, “prave moderní náboženství. Kolem Bergsono vyrostla
celá nová škola; kolem Bergsona skupila se zářivá lejada bás
níků jako Bonnard, Clandel, lílskampj, Magre, poche, péguv,
Claude Silve a j. Na filosofii Bergsonově založila svůj systém
ve Francii tak zv. katolická moderna, v čemž pravě spočívá omyl
její, neboť nábožensky vzato, filosofie Bergsonova není nic. než
směs křesťanského deismu s monismem a )antheísmern . ..

elíké a vážně jsou myšlenky ruských lrlosojů Vl. Serg So
lovjeva a pokračovatele jeho Nik. Trubeckelro. kteří na podkladě
řecké filosofie zbudovali školu křesťanského idealismu a altruismu.
Tito však daleko více než novoideliste' zá adní blíží se stano—
visku čistě křestanskému. Solovjev sám byl) věřící křestan, , jenž
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netajil se svými sympathiemi ke katolictví a jenž po celý život
blouznil io jednom pastýři a jednom stádčf, o obecné církvi,
o bratrství všech lidí, o jedné veliké rodině národů . .. po celý
život tanul mu na mysli ideál státu, založeného na zásadách
lásky, pokory a sebezdokonalování, ideál státu vpravdě křesťan
ského. Veliké poslání v té věci přikládal v budoucnosti Rusku,
k němuž volá:

0, Rusko! . . .

jakým chceš býti Východem?
Východem Xerxovým či Kristovým?

p_ojem Krista kryl se u něho s pojmem Bohočlověka . ..

jsou to zajisté jiné tóny, jež zaznívají : těchto jilosofů, než'ak slyšeli jsme mluviti na př. Hartmanna nebo láckela nebo
Nietzscheho. Á třebas názory novoiclcalistů nekryjí se ještě cla—
leko s názory věřícího křestanstva, přece otvírají nové perspek
tivv, ukazují nové krásy a smělou synthcsou spojují myšlenky
Kristovv s výsledky moderního badání. jsouce )ři loni zároveň
jasnými dokumenty ohrozeného cítění náboženského a nového

\zájinu o osobu Kristovu._
Vedle moderní filosojie nutno také poukázati na tak zvané

vědecké badání (; osobě ježišt'
Vlivem lilosojn: l'legelovv a Srhcllingovy popíena souvislost

ma'/i dějinami a náboženstiim a tak osoba ležišova vlastně od
liiiicena od křr-síanství. Skola kritiiká neznala sice význam osol)
nosti ježíšovv, ale osobnost ježišovu zmenšila a vtěstnala (lolid
slu" míry a do psychologie pouhého Člověka . .. A tak povstaly
ty Četné životopisy ležíše, životopisy nc Bohočlovčka, ne Vvku
pitcle lidstva, ale ježíše-človčka.

jsou to především D. |:. Strauss a l;. Kenan, jejichž knihy
nejvice hluku nadělaly.

Kniha Straussova znamená naprosté popření a rozbití obrazu
evangelického Krista; odmítá pojetí racionalistické i supranatu
ralistické a místo něho podává pojetí iiivthické, aniž by učinil
aspoň pokusWybrati z těch mythů určitý obraz historický. Strauss
sám cítil tuto kardinální chybu., proto snažil se ji v druhém,
ipro německý národ zpracovaném' životopisu napraviti — ale
bezvýsledně. A tak zůstává kniha Straussova knihou naprosté
negace, negace, která pouze boří, ale nestaví . ..

kniha Renanova? je to spíše román než dílo vědecké,—tře
bas Renan chtěl pracovati na vědeckých pramenech a pramenů

těch se dovolává. lJežíš Renanův je učitel náboženství lásky, akpod vlivem lana řtitele stává se revolucionářem, který toužebně



\ očekává příchod království nebeského, konečně stává se přímým
asketou, který teprve krátce před smrtí nalézá někdejší harmonii
své bytosti. Naprosté neporozumění má "Renan pro mravní ve
likost ležíšovu. . '

Vedle těchto dvou je celá řada jiných, v nichž každý dle
svého hledí vylíčiti osobu Kristovu. Názory jejich jsou tak různé,
často sobě tak odporující a protichůdné, že sám Adolf Harnack
vyznává: iCelkem dojem, kterého nabýváme z těch protichůd—
ných úsudků, je zdrcující: zmatekje dle všeho beznadějný.t

K jakým nehoráznostem dospělo se mnohdy při tomto lbd—
dánít, toho důkazem jsou jména jako E. Rasmussen, (le l_oot

sen a Binet-Sanglé. kteří učinili z Ležíše epile tika a šílence. ..O. Holzmann a škola eschatologic á prohlásili jej zase za eksta

tika a vísionářc. Bní konečně, jako Bruno Bauer a v novějšídobě A. Kalthoff, romus a j., existenci ležíšovu jednoduše po
přeli. — — -

Tím dáno stručně v hlavních rysech prostředí, z něhož vy
růstal moderní člověk a tím dán také vztah moderního Člověka

osobě Kristově. Moderní člověk popřel Boha a ted —-abych
opakoval slova Nietzscheova -- v hodinu půlnoční plíží se kol
hrobu svého Boha, hledaje Boha . .. Moderní člověk popřel
Božství Kristovo -- a ted s Kristem-člověkem neví si rady. Á
ku podivu: Čím více moderní člověk zahloubával se v postavu
i jen čistě lidsky vzatouw tím více rostl před ním Kristus-člověk,
rostl do výší závratných jako výjimečný, ojedinělý, _nedostížuý —
božský. .

Odtud »- až na nečetné poměrně výjimky, jako na pí: ono
ji'/'.zmíněné, nízce pohrdavč odsouzení llartmannovo -- tv na
dšené dythyramln', ty obdivu plné výroky o Kristu-Člověku.

Sám Strauss, ten hrozný popěrač, ten luozný bořitel, vyznává:
;Do Kristu nepřijde nikdo, kdo by ho překonal, ba ani dosáhl
)o něm a jím téhož vysokého stupně v životě náboženském.

l\!ikdy, nikdy nebude možno vznést se výše„ ba nedá se ani
mvslít, že by mu kdo byl roven' '

Á podobně Kenan: |Odpočívej \e slávě své, vznešený za
kladateli. 'lvé dílo je dokonáno. .. Isa daleko ještě mocnější,
jsa daleko více milován po smrti nežli za svého života pozem
ského, stal jsi se základním kamenem lidstva a vyrvati tvé jméno
světu znamenalo by otřásti jím až do základů. Mezi tebou a
Bohem nebude svět činiti rozdílu.?

Á Chamberlain, kter' tak rozhodně postavil se proti Schopen
hauerovu zaměňování lei-isla s Buddhou, píše: iNásledkem vý
zkumů nejnovější přísně filosofické a historické kritiky vystoupil



do popředí zjev muže božského tak,-že nevěřící právě jako věřící
nemohou jinak, nežli uznati'jej za střed a zřídlo křesťanství . ..
Určitěji než kdy stojí dncs před našima očima zjev ]ežíšův . ..
Nelze, když ležíše jsme spatřili - třebas jen očima polozastře
nýma — abychom na něho zapomněli . . .5

Ba i židovský spisovatel anglický Klaudius Moses Monte
fiore doznává: iTa doba, tuším, nikdy nenadejde, v níž by ]ežíš
přestal býti na nebi velkých duchů hvězdou první velikosti a
v níž by přestal býti počítán mezi největší náboženské vůdce
lidstva a mezi nejšťastnější učitele, jež kdy svět vůbec viděl . ..5

Á parker volá nadšeně: iležíš šíří kolem sebe nově světlo, zá—
řící jako den, vznešené jako nebesa a pravé jako Bůh. je pbvzne

šen nade všecky Šilosofy, básníky, proroky, rabi. Á Nazaret nebylřec Athenami, kte by'hvl ssál dech filosofie, neměl ani lycea,

Eck ani školy prorocké tam nebylo. Bůh jest v srdci toho člově -a.1 .. — -

*

l.))vlo nutno napřed \yzvednouti a zdůraznili toto prostředí_|no
deini filosofie () moderního badání biblického — nebot z téhož
ovzduší vyrůstá obdobně i moderní krásná literatura.

A jako ve .filosofii každý vážný myslitel chtěj netbtěj nucen
zaujmouti stanoiisko k Ilálntžťnshl vůbec a k náboženství kře—
sťanskeuiu zvlast nl tim přirození“ i k osobě Kristovo, tak nutně
učiniti musi i básník, jakmile dotkne se problémů povznášejících
se nad prostředí obyčejné všednosti.

To viděli jsme v každém období, u všech básnických škol, u všech
literárních směrů. Viděli jsme to v minulém století především u ro
mantismu, jehož zajisté nespornou zásluhou jest, že proti před—
cházejícimu racionalismu vnesl v poesii hlubší porozumění pro život
náboženský. po romantismu přišly sice zase jiné směry literární.
přišel naturalismus, realismus, verismus, symbolismus, mysticisuius,
okkultismus, dekadence, renaissance, naturismus, neochristiarňsmus . . .
a jak se všechny ty směry jmenují, ale živel náboženský ani v tom
mčnivém kalleidoskopu neutuchl, ba právě vždy patrnějším a \ý—
značnějším stal se jakt, že umění působí nejm'ohutněji právě tam,
kde dotýká se problémů náboženských. | nejhrubší naturalismus
neodolal kouzlu toho styku umění s náboženstvím. Vezměte na
př. toho nejnaturalističtějšího všech naturalistů E. Zolu, vzpomeňte
na jeho Dot Bouille a co vidíte? Do všech těch odpornostech,
jimiž Zolovskou precisností nakreslen obraz pařížského měštáctva,_
po všech těch blouděních,. po všech těch ztroskotaných kompro-x
misech _se shnilou společností hrdina Zolův - kněz - vrací se
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. opět do svého chrámu, kles'á před křížem ve chrámě znovu vzty
čeném . . . '

A jestliže dotek problému náboženského tak působivým jeví se
i v naturalismu, v onom naturalismu, který vyloučil z umění nad
smyslné, který omezití se chtěl na prádelny těla, jak napsal ] K.

uysmans o něm — oč působivčjším musí býti v umění spirituel—
nějším než je naturalismus?

A čím duchovější a vznešenější jest umění, čím vyšší a čistší
jsou mety jeho, tím užší stává se vztah mezi uměním a nábo
ženstvím. Á poněvadž problém náboženský, jak praví Dr. | Riehl,
patří k nejpalčivějším problémům přítomnosti, je dáno tím vysvět
lení, proč právě v dnešní poesii a vůbec v dnešní krásné lite
ratuře tak často setkáváme se s postavou ležíšovou. iHned ve
svítivě jasností, hned v zápasící nejasnostií — píše Theodor Kapp
stein — ikráčí nesmrtelná postava Nazaretského lyrikou, dramatem
a románem našich dnů. Východisko je nejrozmanitější; ve škále
nechybí žádný tón od nejžhavější úcty zbožňující mystiky až po
nejchladnější ostrost filoso ující ske se. Hned je to ležíš sám, který
postaven je do středu úva y, hnefzase,\-íce jeho okolí, bud jako
skupina nebo jako jednotlivá postava, která přichází s ním do
stku a která ve svém vývoji má nám v odraze odhaliti bytost
blistrovu: lidáš, Marie z Magdaly, starokřestanští mučenníci . . .'

Ovšem netřeba ani zvlášt zdůrazňovali: Kristus, s nímž setká

váme se v moderní poesii, není — aspoň povětšině — Kristus,
jak známe ho z evangelií; není to Kristus Syn Boží, Bůli-člOvěk,
nýbrž je to Kristus, jak ten nebo onen básník si ho vytvořil ve
vlastní fantasii, podle své básnické individuality a podle svého stav
nmiska ke křesťanství. Tedy zjev obdobný tomu, co viděli jsme
ve filosofii »- jenže zde jeví se ještě v podobě mnohem rozma
nitější, mnohotvárnější a spletitější, právě proto, že zde -—v oesii
— místo dedukcí rozumových nastupují výplody básnické Einla

sie . . . .

Dr. [orenz Krapp rozeznává tři proudy, tři různá stanoviska,
z nichž moderní básníci patří na osobu Kristovu: iledni hledí na
Spasitele jen se stanoviska estheta. Íěm je Spasitel jako krásný
sen. Vidí ho kráčejícího po polích ]udey od studnice ke Studnici,
obklíčeného jásajícím lidem; vidí ho.— jako již Heine, žid —
v sněhobílém rouchu kráčeti nad mraky, srdce'jeho při tom se
sílá paprsky světla na zem i moře; nebo slyší ho v půlnoc v osa
mělých chrámech mluviti záhadně jako polozaniklý obraz bohů
2 pradávných dob. Vidí a slyší ho bez vnitřního dojmu, jejich
srdce mu nenáleží. Učení Kristovo jest jim evan elfem askiese,
odříkání; a protože kultura, jak o ní sní, jest jen iulturou šumí
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cích radostí, třpytívých rozkoši, jest tomuto směru Kristus velikým
inepřítelem, velikým mstitelem a soudcem.

ruhý směr jest onen, který v křesťanství vidí jeden ze zá
kladních pilířů, které udržují náš právní, mravní a sociální pořádek;
pohlíží na Spasitele se stanoviska sociálního. Věří- jinak než
onen první směr, který vidí v Kristu nepřítele kultury, jak ten směr
si pojem kultury vytvořil — že naše kultura s Kristem stojí a padá.
Ale to, co je nejdůležitější a nejrozhodnější, Bažství Kristovo,
jest jim vedlejší. Ne, že by je všichni opírali; právě nejhlubší
vyznávají je. Ale to Božství není základem, nýbrž jen náhodou
a vedlejší okolností. ,

Ířetí konečně směr jest onen, který stojí na půdě zjevené
pravdy..J „

Nemyslím, že hy se v tyto tři přihrádky daly se směstnatí všechny
ty nejrůznorodčjši výplody básnické fantasie moderní krásné lite
ratury. jest na to písemnictví dneška příliš individuelní, není urči
tých, přesně vymezených škol, jak tomu bývalo dříve (na př. klaSSi
cismus. romantismus, naturalismus), jednotlivé proudy a směry
prosttnují se navzájem, názory a these jsou příliš protikladné a
naopak zase často _. dle starého; extrema se tangunl vidime,
jak extremy vyvěrající z předpokladů 'uejriiznorodčjšícl| v důsled—
cirh svých se scházejí a dotýkají . . .. a v důsledku \šeho toho
pojetí osohy Klisltny od jednotlivých autorů přiliš je subjektivní,
tudíž (:o nejrozmanitější a nejpestřejší. l).: L, Kralup mohl tak
učiniti, poněvadž demonstroval thest svou jen na několika vybra
ných říkladech — ale při materiálu obšírnějšim nelze pouziti...
jiní, ja 'o Theodor Kappsteiu, Gustav Dfannmí'tller a Berhard Stein
omezili se na pouhé vypočtení, jak jeví se nám osoba Kristova
v lyrice, epice, v románě a dramatě — tedy dle jednotlivých druhů
hásuictví. To jest ovšem pohodlné, ale 0 vnitřních momentech a
vztazích nic nepovídající.

Chci v následujícím vyzvednouti právě tyto psychologicke vnitřní
vztahy jednotlivých lodů básnických, jak jeví se v pojetí osoby
Kristovy a tak prob e'm Krista v moderní krásně literatuře učiniti.
jasnějším a srozumitelnějším? '

Moderni literaturou rozumím literaturu z konce minulého a za—
čátku tohoto století.

V rModerní Galcríi' ve Vídni visí Klingerův obraz rKristus na
Olympu', znázorňující vítězstvíKříže nad hellenským pohanstvím...
Na zářící, v slunečním jasu sto ene' lesní lučině na výšinách Olymp
ských shromážděn je zástup thů hellenských —shromážděn na
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pos'ledi Nebot vážně, majestátně )řichází již ten, který má na
stoupiti na jejich místo, přichází lčristus a za ním čtyry tiché žerv
v dlouhém, přísném šatě — čtyry hlavní ctností — nesoucí na ra
menou kříž. Vážně, vznešeně je podána postava Kristova: nejen
majestátní vážnost, ale i nevýslovná něha a mírnost „a tajemná

bežskost zírá vám z obličeje vstříc, [ialky pučí v šlépějích jeho,ale ku podivu', přecq nráte pocit, ja dobře bylo kritikem vysti
ženo, že srdce umělCovo není zcela u toho, který boří tento za
řivý svět rozkoše a slunce. nýbrž spíše na straně těch. kteří tu
podléhají — toho starce Zeva, který setrvává v temném mlčení,
toho Ganymeda, který vine.se ke kolenům otce bohů, toho Áresu,
kter'_ chápe se meče, aby usmrtil vetřelce.

čbraz Klingerůvnadchnul Richarda Dehmela k celému
cyklu básní, plných srnyslnélro žáru a výstřední fantasie. Ávšak
co u Maxe Klingera působilo jen nejasným pocitem, zde u Dchrncla
vystupuje zřejmě: Dehmel nestojí na straně vítězícílro Krista; ly
zářivé postavy zašlého Olympu oslepují ho a sám jimi chce

oslepovat . . .. le to říše Krásy, říše Slunce, říše Rozkoše, kteroupřicrází Kristus zničíti . .. Ále nelze jí zničili, nebot je. božská a,_
věčná jako on. Nutno tedy spojiti, sloučiti se s ní.... A tak
Dehrnel příchod Krista na Olymp opčvá jako svět osvobozující
zasnoubení božského muže s božskou duší ženv, s Dsychoul . ..
jak daleko to zachází l)elrmel'otl hluboce vážného pojetí Klin
gerova! \

lestli Delmrcl \ těchto visrcli sní o jakcrnsi spojení dvou svě-tů,
tu naproti torrrrrSilvio Pagani zobrazuje naprostý jejich )roti
klad. Mvslírn jt'lro drama rSelve paganeÍ (rpohanské lesvf)k/šrr
mící, kvetoucí rpolianské lesv' vytáhlo lidstvo, opustili lidé tv “tesne
zdi s\ých měst a vesnic. do nichž uzavřelo je krcstanství \fvsli
ven v hřejivý jas jarního slunce .; tam v těch rpohanských lesich?
zpívají pisně nových slavnosti; na kouřících oltářích přinášejí bohům
v občt pcrlící vína, a když nastává noc, zavěsí světla na větve
stromoví a v jejich záři tančí a zpívají a jásají novýnr bohům
vstříc, bohům rozkoše a radostí . .. Náhle však zazní výkřikzdě
šení a hrůzy... Zdčšeny přibílrají stráže a oznamují, že blíží se
vojsko nesmírné a hrůzné: slepí a chromí, nemocní a nuzní, strá
dající všemi strastrni lidske bídy a nouze a hladu — a v čele
jejich: ležíš Kristus . . . Á toto vojsko vpadá v pohanské lesy, vrhá
pochodně a zapálí lesy a bez slitování zničí a obrátí v zříceniny.

Zde, m slírn, že problém jest jasný: Na jedné straně Hellas
— na dru é Galilea. Na jedné straně Ákropol —-na druhé Ciol

gotha. Ákro'pol hellenská, slunná, radostná, pijící plným douškem
všechny rozkoše — Golgotha smutná, bez radostí, znající jen kříže
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a bolesti . .. A Kristus? iChristus lnimicus', rChristus Vastator' —
jak napsal kdysi G. Brandes . ..

a tomto nazoru vybudována celá škola literární rrenaissancc
latine'f Renaissance — obnovení! Co znamená to slovo? Kde
je překládá a parafrasuje, řekne: Mám dost tmy, bídy, nemoci,
strachu, hnizy, děsu, mlhy, vlhka a šera v literatuře. Chci slunce,
chci jasno, chci zdravi, chci sílu! (F. X. Šalda). Měla to býti

ůvodně reakce proti nejasnostem a mlžinám symbolismu, jenž dle
Elasatelů této renaissancc není nic jiného než íposlední výhonek
shnilého kmene, romantismu a naturalismu. jejž je nutno již jednou
vytít z kořene . . . Umění musi prý se z podvědomých, subjektivně
temných a chaotických bažin dostati na povrch, na zdravý, suchý
vzduch do světla racionalismu. Dílo umělecké má podávat, jak
tomu chtěn již klasikové. ne úzký subjekt jedince, nýbrž lidstvo
a to v rysech nejvšeobecnčjších, nejzdravějších, nejvykvašenějších...
A všecko se tu dokládá Helladou, tou Helladou, jejíž kolonie staly
kdysi na jihu francouzském a za jejíž dědice pokládají se tito
básníci většinou jižního původu? (|:. X. Šalda) (llukmčm'áliÍJ

garoslav ŽÍLruban:
Z cyklu lyriky „addolorata'ť

\""ÁNL)(Í,NÍ.

Až zvony zavzni v půlnoc vánoční
a v dálky řozleti se srdce tvé,
já neodolám — \ prostřed radostí
mnč v duši skanou slzy knave.

jsou nadeje. jichž jasot nevyznel,
tvé touhy kvót jest \'ůltí hřbitovních,
jen víru hrdinnou tve' srdce zná;
jak naděje zda_ viny kryje snih?

O, Bože, dej, ět vlna těilosti
té duše sla'vu čistou zachová,
at zkvetc ctnost, jež září v dalavach,
jak Svaté lásky píseň nachová.

Dech vlahý Vánoc hrud mou prochvíva
a Božské Dčcko zrakem nevinným
v mé patří sny a viny shlazuje,
nás všechny — hle — v svých loktech ukrývat
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František Střížovsky': leám.
O slzy-perly! Smáčejte mé duše roucho svatební!
Když ron váš tichý — opálové 'bleskotáni —
jak démant roztavený z očí tryskne,
ó blaha chvíle té, jak v onen den,
kdy Staň sel děla Panna-Matka a byl počal Onl

O slzy-perly! Kolikrát iste zrodily vy pána!
Kd vaše hořkost solná vstřebá Symptom choroby
a šaprsk-Milost vaší hladinou
až ke dnu roniká,

kde pod obrázky hrají
jak stříbro kmitající rybky křištálových vod! '

třikrát svaté slzy, za něž nestydí se muž,
a které ženám cudnost navrac'eií,
když v podvečer chrám ozářcn 'e světly
a s oltáře vás vidí oko lmmaku aty — —

O slzy-krůpěiel O přívalc vod Ducha!
Ty vaše ručejc, jež živí vláha s vysoka,
i tamo zanášejí orníci,
kde křemen jenom chladně hělal se
a v poušti kostry padlých soumarů —-—

Vám žehná smrlelník a opijí se vámi.
l duchové váš tuší ples
a diví se, že lákat nemohou. _

O třikrát lahoslavím \'ás. vy hlasatelky míru,
nel) tyran. pláče-lí, už přestal byti jim,
a z lůzy slza (lčlá Boží národ vyvoleny. —

dcery nebes, budte požehnányl

grantišek Zýbal: jitro.
(Vzpomínka na den primice)

Den páně nastal, ráno časné, Dech olí ovanul mc' skráně,
červánek \' dálce zahořcl, šla vlh a vůně z blízkych luk,

poslovéJ'itra, pruhy jasné, dál — v mlze topily se stráněiá tiše véře otevřel. _ a cesty pruh kol Božích muk.

Kraj tř ytem lál, tvář v rose koupal,
o .dál y ležel) vonící

a nad ním skřivan chvčl se, koupal
v iásavé písni “zvonicí.



Zem obtěžkaná zralým klasem
mateřství snila velký sen,
tai žití pěla věků hlasem
sváteční čekajíc žní den.

Má cesta k pahorku mne veclla,
tam kříž se černal z dávných dob,
déšt ošlehal iči, barva zbledla
a k nebi strměl bez ozdob.

Naň mladou položil jsem hlavu
a zahleděl sc Kristu v tvář,
koruna z trní čla slávu

a rosy třpyt hlt utkal zař.

Mé duše ráno příštích dění
a jitro velkých přerodůl
lscrn hospodář, jenž \“tichém snění
ide rozset příští úrodu.

Á Někdo půjde se mnou tiše,
Icnž dnes mne sladce obejme,
rné srdcc rozkoš samu clýše
:: touhou slastnou hrud se (l!nť.

Zrak lelio hypnotisuiící
mne lmtle cestou provázet
a jeho Srdce milující —---,
\, tom slunce počlo vycházet . ..

Veliké, rudé, plné slávy
co obrovita patena,
za'ř plala Kristu kolem hlavy
a obiímala ramena.

Tak stál isem zasněn za svítání
a pálil snů svých incensum,
zvon z dáli zavzněl ke klekání

a provázel je k nebesům.

Kříž nad' mnou, kolem zralé klasy,
a v dálce obzor krvavý,
procitla země plná krásy,
'má slza padla do trávy.
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g(ard. 3. (3.Wanning: antikrist
čili 9Vynější krise ď'vatého Jtolce ve

světle proroctví.
přeložil Fr. losafat!

l.

Vim dobře, že pravdy a zásady Zjevení dle všeobecného
soudu státníků jsou z politiky vyloučeny a že se pokládá v naší
době za duševní slabost, uži'e—lise jich jako zkušebních kamenů
pro události světové. Kdož Žjevení zavrhují zcela, jsou ve svém
úsudku důsledni; ale toho nemohu pochopiti, jaká důslednost je
u těch, kdož tvrdí, že věří v božské řízení světa, a přece je vy
lučují ze současných dějin. luším tedy, prudens et videns, že se
střetnu s veřejným míněním dnešním a vydám se asi pohrdání
či soust'rasti oněch, kdož myslí, že Svět řízen jest toliko činností
lidské vůle. Ále vydávám se rád a netrápím se pro to.

Umyslem mým jest prozkoumatí nynější poměr Církve ke stát
ním mocnostem světa ve světle pror0ctví a vyvoditi jistě prakticke
důsledky k poučení všech, kdož věří, že._i v událostech, dějících
se nyní řed našima očima, jest vůle Boží.

Nebudíl se zabývali \ýkladem Apokalypse, aniž vypočítávati
rok konce světa. lo přenechávám jiným, k tomu povolaným.
Myšlenek, jimiž se chci zabývati, není mnoho, ale. jsou praktické,
a výsledkem, jehož bych rád došel, jest jasne poznani zásad
vpravdě křestanských a protikřestanských, jakož i zevrubnější zhod
notění povahy událostí, jimiž nyní CírkeA í Svatý Stolce jsou
zasaženy.

Svatý Pavel píše Soluňským (2. Thess. 2, 3—12): ;Nikdo
nechat nás nesvede nížádným způsobem, nebot (den Páně ne-—
nastane), leč prve přijde odpadnutí a objeví se člověk hříchu,
syn záhuby, jenž se protiví a povyšuje nade všecko, což slove
Bůh, anebo čemu se vzdává pocta božská, takže se )osadí ve
chrámě Božím a bude si počínali, jakoby byl Bůh. e amatu
jete se. že jsem vám to pravil, když jsem ještě u vás by? Také
nyní víte. co ho zdržuje, aby se zjevil časem svým; nebot skrytá
bezbožnost již působí, leč jen dokud to, co ho zdržuje, neustoupí
s cesty. Á tehdy se objeví onen bezbožník, kterého Dán ležíš
zahubí dechem úst svých a zničí jasem příchodu svého; jeho
příští bude podle působnosti Satanovy s veškerou mocí, s divy

* Upozorňujeme, že spisek psán byl roku 1861. jak je i dnes vysoce
časový, pozná každý čtenář sám. . ,
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a zázraky lživými a s veškerým podvodem nepravosti pro ty,
kteří hynou, protože nepojali lásky k pravdě, aby byli spaseni.
proto pošle jiin Bůh působnost klatnu, aby uvěřililži, by odsou
zeni bjli všichni ti, kteří neuvěřili pravdě, nýbrž'zalíbili si v ne
pravosti!

áme zde “předp0včd o čtyrech událostech: 1. o vzbouření
a odpadu, jenž předcházeti bude druhému příchodu našeho
pána; 2. o objevení se toho, jenž nazývá se ibezbožníkemf; 3.
() překážce, která zdržuje jeho zjevení se, a konečně 4.0 období

moci a pronásledování, jehož původcem bude. Jjednaje o tomto předmětu, netroufám si pronášeti doha u
vlastního, nýbrž povím prostě, co nacházím bud u svatých Otců
církevních, nebo u takových bohoslovců, které uznává Církev.
totiž Bellarmina, Lessia, Malvendy, Viegy, Suareza, Ribery a
jiných.

Nejprve tedy: Co to je iodpadnutí'?
originále čteme: apostasia -- ve Vnigatč: discessio, roz

děleni Odpadnuti zahrnuje v sobi— \zpnrnó odloučení se od
autority a z toho pochodieí odpor proti tií Nalezneme-li tedy
onu autoritu, poiozinnítne i onontu odpadnutí

a B\ČIČ jsou dvě největší mocit státni a církevní; musí tedy
tímto odpadnutím býti bud vzbouření nebo schisma; mimo to
musi tu býti nero, co zaujímá širé pole a jest \ poměru nčja<
kein k výrokům i událostem predpovedi.

Svatv jeronýin s některými jinými \ysvčtlnje toro: odpadnutí
jako vzbouření národů a pioiineii proti říši římské. pimí; iNisi
veneiit discessio . . . nt omnes gentes quae Romano lmperio sun
biaeent, I'Ctít'cldltl ab visí," -- vysvětlení, kterého zkoumati netnu»
síme, pokud události křestanských dějin je vyvracejí. vzbouřili se

a zjevení nijako tic-nastalo.
Snad je třeba maleho důkazu. že toto odpadnutí, apostasie,

je oddělením sc nikoliv od autority statní, nýbrž od řádu a auto
ritv eirkemí; nebot _eirkevní spi5ovatcle opět a opět mluví o ta
kovem duehomim odštěpení, a na jednotn místě i svatý pavel
výslovne vykládá význam tohoto slova; varuje tam svatého Ti
mothea, že asi v )osledních dnech: tines' ajmstésontai apo tés
pisteos měkteří o( padnou od viry', i zdá se zřejíným, že totéž
duchovní odpadnutí má se vyrozuměti i na našem místě. '

Autorita tedy, proti které vzbouření se stane, jest autorita
říše Boží na zemi, o které předpovídá Daniel, že ji zřídí
Bůh, až ztroskotány budou čtyry říše ikamenem s hory bez ru—



kou utrženým, z něhož stala se hora veliká a vyplnila všecku
zemina nebo jinýmislovy: je to jedna a všeobecná Cír
kev,- založená od našeho pána a rozšířená od jeho Apoštolů
po celém světě. V tuto jedinou nadpřirozenou říši byl vložen
pravý a čistý theismus, čili pravé a čisté poznání Boha is trče
nim o milosti a se zákony jejími. To jest tedy; ona autorita,
proti které odpadnutí se má státi, at již jakékoli.

e-li však autorita,. od níž má býti odpadnuto, taková, není
též o ani povahu odpadu objasniti. Inspirovaní spisovatelé po
pisují známky její výslovně:

1. první“ jest schisma, rozkol, a svatý lan naznačuje jej
taktoza' ilest hodina poslední a jakož jste slyšeli, že. antikrist
přijde, tak nyní vskutku antikristů mnoho povstalo; z toho po
znáváme, že jest hodina poslední. Z nás vyšli, ale nebyli z nás;
nebot i kdyby byli bývali z nás, byli by zůstali s námi.,

2. Druhou známkou jest zavržení úřadu a přítomnost
Ducha Svatého. Svatý Iuda píšu" iV poslední čas řijdou
posmčvači; jsou to ti, kteří činí roztržky, lidé živočišní, Bucho
nemající! To nutně obsahuje heretický princip lidských domně
nek proti božské víře, soukromý náhled v odporu s neomylným
hlasem Ducha svatého, jenž mluví skrze Církev Boží.

3. Třetí známkou jest popření \fiřlt-ni Svatý jan píše?"
Všeliký duch, kterýž vvznciva, ze Iezis Kristus přišel v tělo, je
z Boha, a všelikv duch, jenž tak nev-znavá |CŽÍŠL'..6'není z Boha
a to jest antikrist, o němž jste slyšeli, že při|de a nyní již jest
na světě.! — A dále praví: iMnoho nepravých proroků vyšlo na
svčt.'7' ino je lhářem, ne-li ten, jenž popírá, že ležíš je Kri—
stem? lo jest antikrist, jenž popírá Otce i Synatn'

To jsou tedy známky, dle nichž pozuati lze protikřestanské
vzbouření či odpadnutí. jako Cukr—\ se poznává dle znamek
svých. Pohledmc tedy, možno—li dokazati tyto známky v dějinách
křestanství, čili v přítomném postavení Církve.

a) Nejprve třeba si všimnouti, že jak svatý Pavel, tak isvatý
lan mluví o tomto protikřesťanskčtn vzbouření, jako by bylo
začalo již za časů jejich. Svatý pavel praví: iTajemství
bezbožnosti již působí; ale jen dokud ten, jenž zdržuje, neustoupí
s cesty! A svatý lan výslovně pravi na místě uvedeném: thSt
hodina poslední, a jakož jste slyšeli. že antíkrist přijde, tak nyní
již mnoho antikristů povstalo; z toho poznávaíríhuže jest hodina

2' Daniel: Z, 55 a 45. a. |. lan 2, 18. 19. 4- List ludy Th. v. 19.
5' |. lan 4, 2. 3. 6' to jest, popíraje tajemství Vtělení buď nevyzna'va' pravé
Božství nebo pravé člověčenství, nebo jednotu nebo božství osoby Vtěle
ného Syna, 7' |. lan 41. a' [. jen 7..
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poslední! — a dále: r'l'o jest antikrist, o němž jste slyšeli„žc
přijde,'a již nyní je na světě.! Musíme tedy hledati počátky
tohoto odpadu za časů 'apoštolských. Duch Kristůvjiž pů
sobil. jakmilel Kristus zjevil se světu. je to jedním slovem trvalá,
neustávající činnost ducha kacířství, jež od počátku běželo
rovnoběžně s vírou.

je zřejmo, že svatý pavel i svatý jan obraceli tyto výroky
proti Nikolaitům, Gnostikům & pod. Tři známky antikristovy:
schisma, haerese a popření Vtclení vystupují na nich patrně. Ále
lze je obrátiti také na bludy: sabelliánský, ariánský, monofysi
tický, monotheletický, eutychiánský i macedoniánský. Zásady jsou
tytéž — jen vývoj jest odlišný, ale toliko nahodilý.

tak za těchto 18 (19) set let po řac|ě_zplodí| každý
blud nový rozkol a každý rozkol způsobil nový blud —
a všecky popírají božský hlas Ducha Sv., jenž bez ustání mluví
skrze Církev a všecky staví lidské domněnky na místo víry bož—
ské a všecky dospívají jistým, bvt tu rvchlcjším, jinde zdlouha
vějším pochodem ku popření Vtělení Syna věcneho Některé
vycházejí z něho od počátku (arianism), jiné se k nemu dosta
nou dlouhými, neot'tekávanými změnami. tak jako protestantism
přešel v racionalism. poněvadž však vš kv jsou v principu
stejny, jsou totožný i ve svých následcíá. Každý včk má blud
svůj, jako každému článku viiv dostane se právě popíranim jeho
přesnějšího mění a označení. Á pochod bludu. \yměieny a pe
íiodický, jest maleríelnč roydilnv. ale jormálně jeden i co do
principu i co do působnosti. takže všecky bludv od počátku
nejsou ničlm jiným. než ustavičným vývojem a |ozšiřovánim
rskrýté bezbožnosti'. jež již působila.

b) jiným zjevem \ dějinách bludu jest jeho moc orga—
nisovali se a dále trvali -- aspoň potud, až se rozplyne
\ jenmejší a rnenč\ útočnou jormu. [ak Árianism soupeřil s (Zírkví
katolickou v Cařihradě, Lombardii 'a bpanělsku; Donatism vyrovnal
sc Církvi africké; Nestorianism Církev asijskou co do počtu pře
konal. lslam ztrestal všecky své předchůdce a pohltiv je založil
na Východě i na jihu nejstrašlivější protikřesťanskou vojenskou moc,
jaké byl svět kdy svědkem. Á protestantism sorganisoval se v moc—
ného politického protivníka Svatého Stolce nejen na severu, nýbrž
svou politikou a diplomacií i v zemích katolických.

c) K této rozpínavosti přistupuje ještě jakési chorobné a
škodlivé rozplozováni. Fysiologovénás učí, že vše spěje
konečně v dokonalou jednotu; a to i u přečetných nemocí, jež
ničí tělo; ale i každá nemoc, jak se zdá, rozšiřuje svůj druh ná
kazou a dalším plozením. právě tak .jest tomu i v dějinách a
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vývoji bludů. At jmenujeme Gnosticism, Árianism a především
protestantismus, — každý z nich stal se pramenem mnoha pod—
řízených a příbuzných bludů. protestantismus ze všech ostatních
nejzřetelněji je\í ony tři známky, od inspirovaných spisomtelů na
značené. jiné bludy postavily se proti částem a jednotlhostcm
křestanske \íry a Círk\e, protcstantism \šak, jsa pojat ve Sve'm
historickém souhrnu, jak jej nyní po čtyrech stech letech můžeme
přehlédnouti, od náboženství Lutherem, Kahínova a Cranmerova
s jedné strany, až k racionalismu a pantheismu v An |ii a Ně—
mecku se strany druhé, jest mezi \šemi bludy a ve všecí jednotli—
\ostech učiněným (\ nejrozhodněiším rotivníkem křestanství. Ne—
pravím, že by byl do dneška dospěl vrcholu rozvoje, nebot setkáme
se s důvody k domněnce,že jest mu čekati budoucnost
ještě po \\urejší* Ale pokud i \sktytá bezbožnost' již byla w
činnosti, nezašel žádný p\oti\níl( tak daleko, aby byl \íru křestan-
ského měla tolik podkopal.

Nemíním psáti zde pojednání () teptodukční síle ptotestantismuu.
Postačí thstunc || jisté události. kteté z dějin ducha posledních
tří (čtyř) století samy \ys\ítaji, že totiž socinianisrnus, pantheismus
a racionalismus jsou legitimními odnožemi bludů Lutherova a Kal
vínom, a žc protestantská Ánglu, země mezi všemi protestant
sk\'tní nejmene (luchomč vyvinutá (\ důsledná poskytuje v této
(lnili dostatečmlto ptostíedí plo sdčlnost a |o'1|>lo7.o\ání tohoto
(ln(ha bludu.

Ále co si přeji zdůraznili (abych užil moderni fráze), je to, že
hnutí bludu jest od začátku jedno a totéž: gnostikové byli pro
testant\ s\(' (lob\ (\ plotostanté gnostikv dneška. princip jest i\h-n
ti(k\' a jen tozmath hnutí se \\(šiiil. leji(|\ úspěchy se Z\CllČil\,
(\ jediné antagonismus proti Lírloi katoliclu zustal podstatně tyž
(\ nezuwněn

l)\oji je následek a účinek tohoto hnutí. Oba v poměru k („itkvú
jsou tak zvláštní a \ýznamné, že jich pominouti nelze:

1. |)r\ní\n jest rozvoj a kult )tincipu národnostního, jenž
byl \ždy \e spojeni s bludem. Vltěleni Páně vsak pozdv hlo \šec
ken národnostní rozdil (lo sfé|\ milosti (\ („ítkev spojila všecky
nalody \ nndpíirozenou jednotu; jeden plamen (luchomí soudní
moci a jediný božsk\ hlas slučo\a| \ůli i jednání rodiny národů.
Dine či později \šak stotožnila se každá hacwse s národem ve
kterém povstala. Byla živa podporou civilní a státní moci a tato

osvojila si nárok na národní neodvislost.

„*jak správně Manning předvídal, dokazují poslední ročníky Bonif. Corresp.
pozozn překl.
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Toto hnutí, jež skýtá klíč k tak zv. velkému západnímu schis
matu, je také základem reformace a poslední tři stoleti roz;
dýmaly jiskru ducha národnostního v oheň a sílu, ze které až
dosud pozorujeme 'jen jakousi předehru! Nepotřebuji poukazovali
na to, jak tento národnostní duch je v podstatě schismatic ý. ze
to viděti netoliko v-reformaci anglikánské, nýbrž i v gallských svo
bodách, ve sporech portugalských v Evropě i lndii, —at neuvádím
příkladů jiných.

Upozorňuji na tento důsledek bludu hlavně proto, že potvrzuje
'ednu z uvedených tří známek. Zničí-li blud v individuu jednotu

tčlcní, ničí \“ národě jednotu Církve, jež na lnkarnaci jest za
ložena. A v tom vidíme piavdívější a hlubší význam slov sv. je
ronýma, nežli sám )ředvídal. Není to vzbouření národů proti říši
římské, nýbrž odpadnutí národů od říše Boží, která zřízena byla
na troskách one. Tento postup odpadu národů, jenž patrně začal
s protestantskou reformací, děje se dále, jak později uvidíme, i mezi
národv. jež dosud dle jména jsou katolické. Církev ztrácí středo
\ěkí svůj charakter Matkv nátfidů. a \Id('Í se v pnolní sla\ spo
lečnosti udu rozptýlených po národech a městech Celého světa.

2. Druhým důsledkem ducha kacířství jest »- zbožnění lid
Sho. Ve (hojí podobě máme je před sebou: \—pantheistickč a
pak \ positimí lilosolíi. poslednim poblouzeni (km:teově.

Není možno podali zde uplneho důkazu o tomto d\'o'ín! |o;'
\oji „e\črvg bylo by k tomu treba Z\laštního pojednání. )ostačí,
naznaemrli srozumitelně obrys techto dvoujoiem protikřestanského
bezbožectví.

íčení německého pantheismu vybírám ze spisů dvou jeho
|)USl(„'(l|lÍ(llhlasatelů, \e kterých dosáhl takoika svého vrcholu;
praví se tang' ipředstavme si, že před časem, kdy začalo stvo
ření. nekonečný duch, nekonečná b\tost nebo nekonečná myšlenka,
nebot zde jest toto vše jedno naph'íovala \šeckv prosto|y \šeho—
míra. lo tedv, jakožto jedno samo ze sebe existující, musí býti
absolutní realitou; všecko ostatní může bvli toliko vývojem jedne
původní a věčněbytosti.Tato pra bytost není nekonečná
podstata, ježto má dvě \lastnosti: rozprostírání a myšlenky, —
nýbrž ona je nekonečný, působivý, plodný, sám sebe rozvíjející
duch, — živá duše světová. Můžeme-li všecky věci ovažovati za
vývoj původního a absolutního principu životního, pak jest naopak
zřejmo, že možno známky absolutna dokázati v každé věci, která
existuje, a že tedy v působnosti vlastního našeho ducha můžeme
je sledovati jakožto zvláštní fási jeho zjevení.!

9- Morcll: Dějiny novější jílosolie ll. str. 126-147 0 Schellingoví, Hege
lovi a Hildebrandovi. ' '



iV praktické jilosofii máme tři pohyby: první,_v němžto činná
intelligence jeví se působivou uvnitř obvodu omezeného. jako na
příklad v jednotlivém duchu. To jest princi individuality, nikoli
jako by nekonečná intelligence byla něčím rozdílným od konečného
anebo jakoby byla nějaká nekonečná intelligence mimo konečno
a od něho odloučena, nýbrž jest to toliko Absolutno v jednom
ze svých zvláštních okamžiků, právě tak jako individuální myšlenka
jest toliko jedním okamžikem celého ducha. Každý rozum konečný
jest toliko jedinou myšlenkou rozumu nekonečného a věčného!

Ležto tedy absolutní bytostí je Vše, ztrácí se všechen rozdíl meziBo em a všehomírem, a máte čirý pantheismus, — i'ežto Ábsolutno
vyvíjí se ze své formy nejnižší až k nejvyšší, pode nutného zá
kona čili rytmu své bytosti. Všechenlsvět, hmotný i duchový, stává
se nesmírným řetězem nutností, na něž nelze připojiti nikde ideu
svobodného stvoření.l

A dále: rBožství jest stále pokračující a nikdy nekončící proces,
ano božské vědomí jest absolutně jedno s pokračujícím vědomím
lidstva. Nadě'e v nesmrtelnost hyne, mizí; nebot smrt jest toliko
návrat individua v nekonečno a člověk zachází, ačkoli božství živo

jest věčně.! _ '
A dále: iBožství — tot \?ččný proces sebevývoje, tak jak se reali

suje v člověku; vědomí božské i lidské nutné se krvje. Známost
Boha a jeho projevy tvoří předmět spekulativní theologie . .. sou
pak tři sféry těchto projevů, jež možno )OZOI'thllÍ příroda, (llCll
a lidstvo. V přírodě vidíme božskou i(l
razu; v duchu s jeho silami. schopnostmi, mravnimi pocity, s jeho
svobodou vidíme ji v její formě vyšší a dokonalejší; a konečně
v lidstvu vidíme boha netoliko jako stvořitele a udržovatele, nýbrž
jako otce a vůdce) ——Duše jest dokonalé zrcadlo všehoniíra, a
potřebujeme toliko pohlížeti v ně s vážnou pozorností, abvehorn
odkryli všelikou pravdu, jež lidstvu jest přístupna. Co tedy lze po
znati o Bohu, může býti jen to, co nám původně v našem vlastním
duchu o něm bylo zjeveno., '

Dodal jsem tyto výňatky, abych „ukázal zcela logické rozplynutí
se subjektivního systému soukromého názoru v čistý racionalistický
pantheism. \

Nyní ještě několik slov o positivismu Comteově. Aby se ne
zdálo, že tuto formu duchovního poblouzení překrucuji a zne—
tvořuji. uvedu ji vlastními slovy autorovými. Comte rozvíjí positivní
filosoFi takto:

rStudiem vývo'e lidské intelligence všemi směry a ve všech dobách
dospělo se k o jevení velkého základního zákona, jemuž nutně
jest vše podrobeno, a jenž má pevný vyzkoušený podklad jak ve



skutečnostech naší organisace, tak i v naší historické zkušenosti.
ákon ten zni : Každý náš hlavni pojem, „každé odvětví našeho

poznání prochází po řadě třemi rozdílnými tlieorctickými stavy:
theologickým, metafysickým čili abstraktním a vědeckým čili po
sitivním. jinými slovy: Lidský duch užívá svou povahou ve svém
pokroku tří method filosofování, jejichž charakter podstatně jest
rozdílný, ba dokonce radikálně protivný, totiž methody theologické,
metafysick'é a positivní. Z toho povstávají tři jilosojie čili všeobecné
pojmové soustavy s ohledem na souhrn zjevů, z nichžto každá
soustava druhou vylučuje. první jest nutným východištěm lidského
rozumu, třetí jest jeho ustálený a určitý stav; druhá jest stavem
toliko přechodním!

;Ve stavu theologickém hledá a zkoumá lidský duch podstatu
věcí. prve a konečné příčiny (původ a cíl, účel) všech účinků, —
krátce: absolutní poznání, a má za to, že všecky zjevy způsobeny
byly bezprostřední činností nadpřirozené bytosti.

sVe stavu metafysickěm, jenž je toliko modiíjkace rvnílio, myslísi ducli na místě bytosti nad řirozeué abstra tní sily, opravd0vé
bytnosti Čili zosobnčue abstrakce, jako by byly vloženy ve všechny
věci a byly schopny všecky ony zjevy vyvolali. lo, co se zove
vySvčtlení zjevu, je na tomto stupni pouhým vztahem jeho k vlastní
bytnoslii

(Ve stavu positivním konečně vzdal se ducli pátrání po pojmech
absolutních, po původu a určení všelíomíra i po příčinách zjevů,
a obrací se ke studiu zákonů, to jest jejich nczmčnitelnýcli po
měrů posloupnosti a podobnosti. Rozumování a pozorování, ná
ležitě navzájem spojeny, jsou prostředky tohoto poznání. Co“ se
rozumí těmi slovy, kde mluvíme o vysvětlení skutečnosti, — tot
prostě zřízení souvislosti mezi jednotlivými zjevy a několika všeobec
nými skutečnostmi, jichž počet stále klesá s pokrokem vědy."o'

Z toho poznáváme, že víra v Boha přešla v první čili theolo
gické období lidského rozumu. Comte však přece po dokončení
své lilosojie nahlédl nutnost náboženství. Odtud jeho iKatechismus
náboženství positivního' začíná takto: íVe jménu minulosti i bu
doucnosti vystupuji služebníci lidstva, [ilosofičtí i praktičtí, aby
prohlásili Všeobecné řízení tohoto světa za právo své. Cílem je—
jich jest stanoviti konečně skutečnou prozřetelnost ve všech od
větvích: mravním, intellektuelním i hmotném. Podle toho vylučují
jednou pro vždy z „politického suprem'átu všecky rozdílné služeb
níky Boží: katolíky, protestanty i deisty, ježto právě tak stojí za
nimi, jako jsou příčinou všech překážek.'"_'

'O'Positivní filosofie — clíl |., hl. 1. __
“Katechismus positivníhonáboženst Předmluva.



Ále ježto není žádného-náboženství bez kultu a žádného kultu
bez Boha a protože Boha prý není, musil Comte nějaké božstvo.
vynalézti nebo utvořili. Není-li Boha, pak není vyšší bytosti nad
člověka a není vyššího předmětu kultu nad lidstvo. ipomyslné
bytosti, jež zatím náboženství vytvořilo ke svým účelům, byly s to,
vlévati lidem živé pocity, pocity. jež dokonce byly svrchované
mocné vsoustavě nejméně dokonale vytvořené ze všech vymyšle
ných. Nesmírná vědecká příprava, které třeba bylo jako úvodu
k positivismu, olupovala jej, jak se zdálo, příliš dlouho o tak
cenné způsobilosti o vhodnosti. Dokud zaujímala Elosojická pří

rgva toliko řád světa hmotného, ba když se rozšířila i na řá
lšytostí živoucích, mohla ohjeviti toliko ty zákony, jež pro naši
činnost jsou nevyhnutelně potřebny, ale nemohla nám poskytnouti
bezprostředního předmětu pro trvalou a neustálou náklonnost.

oruu však už není tak od dokončení naší )onenáhle přípravy
uvedením ve zvláštní studium řádu existence idske', at již jako
indhidua, at jako společnosti. A to jest poslední stupeň vývoje.
Nyní jsme s to soustřediti celek našich positivních pojmů v je
dinou ideu nekonečné a věčně bytosti, v ideu lidstva, jež zá
kony sociologickými určena jest k ustavične'tnu vývoji za )řevlá
dajíciho vlivu biologických a kosmologických nutností. llo jest
ona reální velká bytost, na ktere všecko: indhidua nebo Společ—
nosti. závisí jako na hlavním činiteli sve existence, -- a ta se
stává středem našich pocitů; na ní spočívají následkem tak při
rozeného impulsu naše myšlenky i naše skutky. “l_ato bytost již
svou ideou přiuídí k posvátné |.ormuli positiusmu; l_áska jako
princip, řád jako základ a pokrok jako náš cíl jeji sou—
stiedčná existence zakládá se vždy na valné konkurenci nezá—
\is|é vůle. Všeliká roztržka směruje ktomu. zničili onu existenci.
jež již svým pojmem posvěcuje ustmičnou nadvládu srdce nad
rozumem, jakožto jediný základ naší prave jednoty. Takto do
chází všeliký řád věcí výrazu sveho v bytosti, která jej studuje
a stále zdokonaluje. l'mj lidstva proti spojeným vlivům nutností,
jichž musí býti poslušno, poskytuje tím, že energie i úspěchu
jeho stále přibývá, srdci právě tak jako rozumu lepší předmět
uvažování. nežli rozmarná všernohoucuost jeho theologicke'ho před
chůdce; pravím: rozmarná, poněvadž to leží ve významu slova:
všemohoucnost. Taková nejvyšší bytost jest něčím větším v říši
našich pocitů rovněž jako našich pojmů; nebot je identická svojí
přirozeností se Svými služebníky, ale zároveň stojí nad nimi.!

djdstvo musite dejinovati jako celek lidských bytostí, rni
nulých, přítomných i budoucích. Slovo: celek — jasně ukazuje
k tomu, 'že nesmíte do něho zahrnovali lidi všecky, nýbrž je
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dině takové, kteří ass'imilace skutečně jsou schopni opravdovým
spolupůsobením se své strany při zvyšování společného dobra.
Všichni jsou nutně zrozenými dítkami lidstva, ale nikoli všichni
stávají se jeho služebníky. Mnozí zůstávají ve stavu příživníků,
který po dobu jejich vychování jest omluvitelný, ale zaslouží po
kárání, jakmile jejich vychování jest dokončeno. Doby anarchie
plodí takové tvory v houfech — ba mohou v nich dokonce do—
spěti až k rozkvětu, ačkoli, bohužel, pro pravé velké bytosti jsou
opravdu toliko břemcncmlm'

Pozorujeme zřejmě, že jak pantheismus, tak-i positivismus stejně
vrcholí ve zbožnění lidstva; obojí jest neomezený egoismusa
apothcosa lidské zpupnosti. Nebudu se u tohoto bodu zdržovali
a jen se ho dotýkám, protože se kněínu později musím vrátiti.

Nyní krátce Shrnu, co jsem řekl:
Vidíme, že bylo předpovčdčno, že před vystoupením posled

niho velkého odpůrce Božího a Vtěleného Syna ožího musi
nastati vzbouření a odpad; viděli jsme, že autoritou, proti které
vzbouření má býti namířeno. jest autorita Církve oží, »—a že
to bude vzbouření, jež má trojí známku: rozkolu, bludu a po
pření Vtělení. Vidíme také, že. toto protikřestanské hnutí bylo
v působnosti již za časů apoštolů; že od té doby stále půso—
bilo rozmanitým způsobem a v rozličných dobách a že se, vy—
víjelo pieíů/nyín, ba i zcela protivnýtn způsobem, ale že pi'ete
vztlv l—vlojedno a tore/'.. identické co do principu i co do ne
přátelstíí proti Vtělení a proti Církvi.

-l*lnutí to přidržovalo se pýchy vlád horečkou národnostní,
individuí skrze filosofii (\ zorganisovalo se v podobě protestan
tismu a civilisace v nesmírnou protikatolickou moc na východě,
severu i zapadu Evropy. přirozené představují katolíci a proti
katolíci dva válečné tábory. Alej bohužel musim připojiti: kře—
stanč (\ protikřestanó „ a to jes jeden z účelů mého pojednání
o tomto předmětu; jsem! přesv'lčen, že. mnoho lidí, ani nevě
douce, kam spčjí, strženo jcst tímto hnutím, které v odporu jest
se vším jejich nejlepším a nejhlubším přesvědčením, poněvadž
nemohou rozpoznati jeho skutečného, posledního důvodu a jeho
vlastní povahy.

nynějším řevu Evropy proti Svatému Stolci a Náměstku ležíše
Krista lze rozeznati pud protikřesťanský. Revoluce italské, opírající se
o protikatolického ducha pevniny a o politiku Anglie, vyplňují ro
roctví a potvrzují naši víru. Ále doufám, že to později ulÍáži
ještě důkladněji. Zdá se nevyhnutelným, že nepřátelství všech

12. Katech. pos. nábož. str. 63 a 94.



národů, jež se odtrhly od jednoty katolické a proniknuty jsou

duchem reLormace, — to'tiž duchem soukromého mínění v“o poruproti božs ému hlasu živé Církve, - a nevěrou, která zavrhla
eucharistickou přítďmnostVtěleného Slova, musí se soustřediti na
osobu, která jest náměstkem a zástupcem ležíše Krista, jakož i
na těleso, jež jediné vydává svědectví o Vtělení a o všech jeho
tajemstvích pravdy a milosti. Tím však je jedna, svatá, římská

írkev, jejížto viditelnou hlavou jest papež. To jsou podle slov
isma svatého ona dvě tajemství bezbožnosti a nepravosti. Vše

cky věci stavi tyto dvě nejvyšší moci, jež sdílejí osudy lidstva,
v jasné světlo. Zápasem jest prostý boj mezi Kristem a Ánti
kristem — obojí vojsko jest sestaveno v bitevním pořádku a lidé
volí sobě principy, nebo události vykonávají volbu za. ně, —'a
oni bezděky, nevědomě dostáva'í se do proudů, jichžto nepozo—
rují. Theorie, že olitika a náboženství mají rozdílné pole, jest
klamem a lži. Nebo! dějinám lze porozuměti toliko ve světle
víry a přítomnost lze vyložiti jen ve světle zjevení. Nebot nad
lidskou vůlí, která nyní ocitá se v rozporu a zápasu, stoji vše
ovládající božská vůle, jež řídí všecky věci tak, aby její vlastní
dokonalý cíl byl dosažen.

3. gr. Orlov: Qiesne moje.

piesne moje —-zlaté včely —
kde ste sa mi rozletely? —
v ktoré kraje? — v ktoré strany?
v žitia búrke kto vás chrání?

Á ked vám ból' slnce shladí Odtial' láska od vás vanie

na celine, na kapradi, na kvetnaté rodné stráne
jako škovran na perute a ku každej malej chate
dvihate sa v smutku, v rmúte. techy sladkost roznášate.

\
\

Zunite si lúčinami Tam sa ma'dom nasladíte,
žiarnych lúčov bájohrami: v rannej rose osviežíte
sadáte na vonné kvety a jako dym tymianu
jako tiché, smutné deti. vzdávate hold nebies Pánu.

piesne moje - zlaté včely —
kde ste sa mi rozletely?

o úbočí — po doline
každa svojet k srdcu vinie —



Úknq
František Dohnal: Zklamané touhy. Básně. Knihovna Družiny

literární a umělecké, sv. lV. Olomouc 1917. Str. 108. Cena
2 K 10 hal.

první samostatná kniha Dohnalova ukazuje nám autora jako
formálně ůplně vySpěléhb básníka, vzdělaného dlouholetým studiem
i překládáním básníků cizích: polských, dánských, francouzských
i německých. překlady i studie, jichž přehled podává Lad. Za
mykal v připojeném životopise, jsou roztroušeny dosud po nejrůz
nějších časopisech; až budou vydány, jak doufám'a jak toho
zaslouží, souborně, bude možno teprve nejen plně ocenili pilnou
práci Dohnalovu, ale i posoudili jeho básnický vývoj. iZklamané
touhyf jsou, tuším. pouze výborem jeho poesie, výborem pečlivě
voleným a vedeným jednotnou myšlenkou: vítězným překoná
ním osobního pessimismu.

Dessimismus básnikův, jenž nejplněji vyzněl v básních prvního
oddílu knihy iSmutky v duši', vyplynul z několika zdrojů. Hlav.
níin \šJk byl odvěký rozpor, jenž jest osudem skoro každá mlade
básnické duše, rozpor mezi životem ideálním a skutečným, mezi
snem a všední prosotr. Mnohé-mu podaří se brzy jej smířili a zladiti,
jiný trpí jíní po celý život. | básník přiznává v úvodní básni
Jak to labut bílá . . .'. že celý Žl\t)l jenom dunial a snil, stranou
všeho světa *.'vbásnil si vlastní ČCI'EWsvět a jenom v něm žil
jak žil, o tom svědčí skoro všechny basne tohoto oddilu Duše
jeho byla plna luh, krásných a vábných, ale marných, neplodných
a nikdy nesplněných. Vábilo jej plouti jako bílá oblaka vysokou
modrou oblohou, kde by nikdo nebránil letu, kde by zapomněl
na ubohou zemi, na lidské bolesti a lrudy. Tam se mu volně
dýše. nelísní ho tíže zemských pout, nelřísní prach všednosti. (“Žhce
ke slunci, ke světlu, vždy výš a výše za meze prostoru, za meze
času, Ale v nadoblačnc'm letu zachvěje jím vzpomínka na dalekou
zemi. lolik mu vzala, ale přes všecku nepřízeň a macešskost má
ji dosud k smrti rád a nemůže se od ní zcela odporntati. A v tom
jest jeho kletá sudba:

Ze země toužit v neznámý svět,
z něho zas na zem utíkal zpět...
Věčně jen toužit, věčně jen snít,
neskojen nikdy tesknotou mřít:
to tvoje kletba, to tvůj je žall

Tak z vysněných říší, kde honil se iza stíny klamných fantomů
a vůně hledal nové, opojné', vrací se vždy znovu na zemi, maje
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v duši jen veliký smutek zklamání. Co měl rád, nyní jej bolí.
Z dávných, slunných, teplých dnů, 2 dum a žhavých snů nezů
stalo duši nic. než prázdnota a šed. Neví ani, že bylo jaro, nebot
na jeho záhoně je mrtvo. iÁch, co žít mělo, co žít chtělo, v zkla
máních trpkých odumřelo . . J A tak si zpívá již iDíseň beznadějef.
že je marno vše, již všechno pochováno, z té noci černé, pří
šerné marně čekat ráno . . . Beznadějný smutek duše zvyšuje ještě
tělesná choroba, jejíž stopy se objevují a vnukají básníku stále
předtuchu smrti. Namlouvá si sice, že pod sněhem tají se nový
život. ale krev, jež tryskla"ze rtů, kreslí mu stále před očima
chmurný řízrak smrti. ipro tebe již nejsou květy vícel' Dusí 'ej
mlha a chlad, nutí se násilím do resignace a porouči srdci, aby
zapomnělo na všechno . . .

Než srdce nedá si poroučeti: z mrtvé resignace robouzí se
k novým snům a novým nadějím. A tu začíná se boj básní
kův s pessitnismem, jemuž dosud bezmocně se oddával. iCož
věčně mátn jen zmítat v rukách, já dítě slunnýclí jasů? přece
vím: tam v dálavách i mé kdes slunce hoří...' Cítí pmstřed
kvetoucí přírody, že srdce, jež chřadlo, zase znova rozpučí jak
rude máky a naučí se zase kvést a k slunci jásal . . . A za krátko
již vítězně prohlašuje: iSve' smutky větrům dám a “všecky stesky
své a všecky marne sny.... Dech nových vzkříšení já cítím
z dálek vát a nových štěstí tep já slyším v tichu tlouc a stále
hlasitěji zni písen života. Och, žití, žití zas!... O bratří, já
sejte! l)ost dlouho lkali jsme.. . .'

Obrození duše básníkovy dokonává se ve dluhem oddíle na—
zvaném iÁvonv města lst. jako 'tyto ta'uplne zvony rozezvučelv
se \ ni vedle dojmů z přírody take měkké, koncjšivé city nabo
ženské. Básníkn se zdá, že nadešel již podvečer zivota, uštvan a
znechuren veřejnými hojí vrací se v samotu pro trochu slumčna
a vůně. A v samotě své duše slyší laskavý hlas Dobrého pastýře,
volá o záchranu k Hvězdě mořské, po hoikých chvílích bojů prosí
pána () klid i silu k novým zápasům na osamělé pouti ke světlu.
..dkOhll v tichém přístavě, kde vane všude sladký mir, kde není
bludných cest. kde tone všechno v bílé záplavě světla páně a kde
rozkvétají touhy jeho jako lilije bílé...

ež básníku přece jest nemožno uzavřiti se docela v tomto
přístavu klidu: až k němu dorážejí vlny společenského života a
zachvěla jím zvláště bouře světové války. Tyto své dojmy shrnul

' ve třetím oddile knihy, nazvaném iLidská maskerada'. Zivot
lidský jeví se mu tu jako pestrý rej masek, jejž vede cynik Mefisto.
pání baví se bezstarostně, veselí, že není Boha, ale z dáli hřímá
již hrozná bouře sociální a objevují se předzvěsti války, nebot lide'
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rslepč opustili jedinou hráz spásy: Kříž...' Válka sama vyvolala
v básnické činnosti Dohnalově silnou ozvěnu, jako snad u žád
ného z našich básníků. již tato kniha obsahuje řadu básní, jež
náležejí k nejkrásnějším celé sbírky. Básník vymanil se tu již do
cela z přílišného subjektivismu, jenž tolik zatížil zvláště první oddíl
a jenž také dal knize její zevšednělý titul. Zapomíná vlastních
bolestí, nepatrných oproti těm, pod nimiž sténá nýní veškero lidstvo.
Válečné hrůzy a jejich následky prožívá citlivým srdcem českého
Člověka a pěje o nich skoro lidovým tónem několik jímavých písní.
A takový jest také celý jeho názor o válce. ještě v básni iTři
jezdci' jde jezdec do boje v domnění,'že krví svou prolitou na
bojišti vykoupí lepší věk, že. vzroste z ní štastně'ší a lepší lidstvo.
Ále válečné zkušenosti přesvědčují později básníka, že toto krvavé
Šílení nepromění člověka ani nezmění běhu světa. po boji bude
svět takový jako dřív: iSmát se a hřešíti, vesele kupčití, nad hroby
tančili zas bude svět.í jen jeden mohl by zhojiti zjitřené rány a
vyléčiti lidstvo z nemoci —- Kristus, ale lidé nevěří a neslyší.

A přece, páni "(x-ní.
lidstvo jen tenkrát se stiši,
každe až srčlve promění
Kristův duch v Kristovu i'išil

Není jistě ani \ těchto názorech o \alce pcssimisnm; díivčjši
snílek pol-liži jen Kela střízlivě na současné por-tělu poniu'e
i utoči. cílí s utiskovnnj'ini (\ nevinně trpícími, žaluje i pláče. ae
pri tom nevzdává se úplně naděje, rvždýt bez tebe, at'h, čím by
člověk byl.“ Nepromění-li válka celeho světa, dá aspoň v srdcích
jednotlivců rozkvésti modrým květůrn hrdinských ctnosti... Ostatně

roblc'm války dotkne se jistě ještě nejednou citlive' duse básní
lŽový a podnítí jeji tvůrčí schopnost k novým odpovědern, nebot
nevěřím, co pravi \ úvodní básni, že zapčl již svou - píseň
labutí. Em. Masák.

'ť

Nebudu psátí kritiky. Nejsem toho řemesla. povím jen, co se
mi v knížce Dohnalově líbilo.

Nejvíce konec knihy: Vítězí. Škoda, že tam knížka neza

čala. jsou to jen rjragmentyt, ale nikoliv drobty — iúlomký', alenikoliv štěrk. 'l'ot ba vaný . .. z velikánů skal. Utrhly se ne vě
tráním, leč dynamitem ducha. ,

'Datří rVítězi' do ;Lidské maskerády'? Netáží se po zevnějším
zařazení.

Lidská maskeráda (|||. díl) tušitidává, jakým umělcem
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by se Dohnal byl stal, kdyby žil jiným životem, neb aspoň v jí
ném prostředí.

Líbilo se mi smělost myšlenky, hloubka citu, lehkost formy,
pohotovost \ýrazu.

Líbilo se mi, že ll. díl Zvony města ls není delší. Nevě—
děl bych si rady,-jak všechno pověsit do jediné zvonice, zvláště
když něco zvonem není. jsou tam věci, které náležejí do kostela,
jiné do meditačního koutku v osamělé jizbě . . . Než vzpomínám:

to byly zvony, jež
vysoko na cimbuří
až kdesi v oblacích

zavěsili.
.

Dobře. jak tam zkvetoul_ilie?
Líbilo se mi, že vll. dílu Smutky v duši nelze zjistiti, nad

kterými to zklamanými touhami tolik smutku! Volnost dohodu
blaží.TouhyClověka? Umělce? Kněze? Občana?

Byly mnohé ty touhy a jsou těžké ty smutkyl Zda nejtěžší?
Bol, jenž nedovede zaplakat, bývá na ický. Slza je darem
přírody soucitné, ale proto je — všetlní. lBr) a — plac'l -- lsí
z obyčejných synů lidských; stejno, zda pláčeš slanou slzou či
slznatým veršem.

áš básník d0vcde zaplakát nad sebou velmi hořce. Iož
uznáváme dovednost. Á velikost? 'l'ragika? Blíží se k ní
z povzdálí, když nepláče za sebe . . .. když také jiných bol tlu
močí (jarní balladá), když velkou tragedíi lidstva načrtává (Dod
zimní mlhy).

Dohnal je zvučný elegik, ztlumeny ironik.
|c dnes není doba clegií. Velcmudřec z bible praví sice

u-isum reputavi errorem' — smích uznal jsem za omyl. ale dnes
velkým omylem je — |a'č. Dnes jen ěsti sevřít anebo smát se . ..
smát slavnou ironii ve kých bláznů. Báznů, ovšem, ale velkých.
Nebo jsi-li knězem, mluv více s Bohem, méně s lidmi a nejméně
k“ lideml Dr. Alois Kolísek.

Sdružení výtvarných umělců moravských v Hodoníně uspo
řádalo vánoční výstavu uměleckou, která trvala od 8. prosince'do
6. ledna v obvazovně Uměleckéhodomu. V obvazovně? Áno.
Nezní to umělecky — ale válečně. Všaktě Dům umělců v Ho—
doníně je ve stavu válečném: od počátku vojny je proměněn ve
vojenskou nemocnici iCerveného křížef. Tím ovšem činnost rSdru—
ženíf — alespoň po stránce výstavní a ve snahách po obrodu
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uměleckého průmyslu—byla ochromena., Ze nebyla úplně zasta
vena, svědčí jen o stále svěží energii vůdcův a pracovníků iSdI'U
že'ní'. Rozumí se, že i vlastní činnost umělecká mnohých členů
iSdruženíl byla válkou dotčena nebo znemožněna — službou vo
jenskou. Za těchto okolností je pochopitelno, že nebylo možno
pořádati výstav tak rozměrných jako v míru. Ale i menší vý
stavy ve válce pořádané měly úspěch největší. Tak ivýstava po
slední, umístěná výpomocně v místnosti, která za války byla při-'
stavena jako obvazovna (Verbandzimmer), ale dle plánů archi—
tekta Blažka, autora architektury Uměleckého domu, byla tak
prováděna, aby tvořila s hlavní budovou soulaclný celek a aby
jí bylo možno užíti k účelům uměleckým jako pracovny nebo
pro menší výstavy. posledni výstavu vedle starých, osvědčených
členů iSdružení1 (Kalvodak Lolek, Havelka, Frolka a j.) oheslali
též hojně. a dobře mladší umělci a radostně konstatujeme. že
s úspěchem nejlepším. jsou to zvláště Hoplíček, Kek, Votruha.
Výstava nehyla sice mvšlena representativně, ale presentovala
se velice pěkně. jeli dovoleno úspěch umělecké \ýstavv měřiti
také prodejem výstavních výtvorů 7—pak poslední výstava iSdiu
ženíl měla úspěch prvotřídní, protože v několika dncch l)ýla vět-
šina vystavy vyprodána. Nedá se upříti, že Sdružení výharných
umělců moravskýchl má velikou zásluhu jednak o prolmzení
touhy míti originál tunčlccký, jerlnakc vytřiltení vkusu tcdv ()
uměleckou \'ýfhovu obecenstva l'uto záslužuost nutno 7'.'láštč zzlů
raznílí Předsula iSdruženíl, Uprka joža, se poslctlní výstavy nc
zúčastnil. Nemá ('o vystavovat. Větší díla má rozpracována a
drobnější mu odkupují a pic-kupují (a pi'cpláce'í) ještě pod štět
cem. je nyní větší umění nějaký obrázek z ! outi u sv. Anto
nínka' koupit, nežli — namalovat. “* 'C

Rok zanedbaných jubilel katolických spisovatelů českých.
Rok 1917 byl v pravém smyslu slova rokem jubileí literárních,
kulturních, vědeckých i politických racovníků. .l'aké katolická vě
tev české literatury zaznamenala (louhou řadu jubilantů, kteří se
dočkali čtyřicátých, padesátých, šedesátých i sedmdesátých na
rozenin. Škoda jen, že této vhodné příležitosti nebylo dostatečně
využitkováno, aby příslovečné meze v naší literárně monogra

Ecké tvorbě byly slušně vyplněny. Kž na nepatrné výjimky neyla o nikom z jubilujících. otištěna studie žívoto isná nebo lite
rární. protože na takovou práci není nikdy pozdě, a co se ne
stalo, dá se “eště učiniti, uvádím seznam jmen s nejnutnějšímí

oznámkami. dmdesátých svých narozenin dočkali se katolický
Básník jaroslav Hruška- Uden, lékařa purkmistrměsta
Kladna, vysoce zasloužilý o stavbu nového chrámu kladenského.
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Vedleněho Eliška Krásnohorská a josef Kuchař jsou
'ména jubilantů i“ nám blízkých a sympatických. Vzpomínáme i
bratra slovenskévětveSvetozara Hurbana Vajanského.
Šedesátá narozeniny ve zdraví oslavili básník František Ky
selý, děkan v jihlavě, sběratel pohádek a spisovatel o volapůku
jan Miroslav Bakalář, farářv diecési vídeňské,a zasloužilá
, OvídkářkaVlasta Dittnerová. Z mrhych nutno vzpomenouti
básníkaa překladatelelana Spáčila eranovského, spolu

racovnika rNovc'ho Zivota'; povídkáře Františka jiřího
Roštála z družiny íVlastií; překladatele ze staroněmčiny, fa
ráře josefa Ševčíka z družiny rStudial a horlive'ho spolupra
covníka erastif, učitele josefa Flekáčka. Dlužno se zmíniti
i o l:. V. Vykoukalo v i. literárním kritiku iOsvěty'. padesátky
dožili se básník a essayista Sigismund Bouška, benediktin
a farář v Bezděkově; básník Fra ntišck l_eu bner, farář v Bech
líně; básnik lidový Antonín lravěner, rolník moravský; pře
kladatel, cssayista a plodný spisovatel Karel Vrátný; theolo
gicky spisovatel Rudolf Zhá u ěl, vojenský superior v poli; este“
tik a básník Mikuláš Maršálek, povídkářa publicista Kare
Bartovský, homiletik\v'yáclav Davídek, sociolog Metodě
Kubíček, překladatel a jeuilletonista Lubomír Petr. Z pra—
covníků zemřelých vzpomínáme padesátých narozenin básníka
Františka Skalíka a povídkářcFrantiška Nováka. Mužne
zralosti Ctyííríti let dožili se filosolicky cssayista, kritik a překla
datel Václm Laukaš; básník, pmídkář a literární historik
Miloslav ]avorník; básníkljrautisek Hruby Bukovec;
překladatel límmerichove Matě' Fencl ! družiny rStudia'; hu—
(lební spisovatel jiří Kavan. liuá důležitá jubilea: stoletá pa—
mátka nalezeni Rukopisu Králodvorskeho, devadesátiletá za—
ložení Casopisu Ceskeho Musea, sedmdesátiletá založení
)ražského Blahověstu, čtyřicítilctívydáni Vrchlického Legendy o

.bvatém Droko u a 'eyerova Románu o věrném přátel
ství Amise a mila, čtvrtstoletá )amátka úmrtí básníka Voj—
těcha Dakosty,_ dvacetiletí otisku Žeyerovy Zahrady Marian
skě v Novém Zivotě'. Kolik jmén, tolik themat k literárním úva—
hám a studiím. ' V- 5

Umělecká déjeprava bibliCká. Kdo by z nás netoužil po vzorné,
umělecké příručce obrazové k \yučování náboženskému i k vlastní

otěšel Naši předchůdci byli věru štastnější. Měli takovou, umě
lěcky vypravenou knihu, a jest vskutku |itova_ti, že jest již 'en
předmětem touhy sběratelů rytin. Mám na mysli dílko pražského,
slavného rytce jana Balcera (1738—1799) s názvem íBiblisdie
Gesdiichten des alten und neuen Testaments. ln Kupfer gestodien
1:0



\on ]ohann Baltzer'. 120 skvostny'ch,bezmála miniaturních mědi
ntinek. Komposice každého obrazu místtná, technické. provedeni
'\ zor ne'. Oblázky schopné \zbucliti náboženské i umělecké city.
Neškodilo by vyšetřiti, nejsou-li dosud desky z tohoto díla za
chovány. jistě by se našel ochotný nakladatel, jenž by tuto děje
pravu obrázkovou znova vydal. Nepochodil by jistě špatně. B. K.

5. Bouška: Dělí. Kniha pastorální
par excellence! Básník mohl dát místo
:povíclkyl lépe podtitul rdčtské kartony'.
jak navrhuje :Vlastf, nebo „vzpomínky
a rozl10\'ory“. — Rozkošná tato kniha
obsahuje vzpomínky z mládí básníkova
(stavění Betléma ve ,.Vánocícli", které
vydal přetl lcly Novy -ivot v l_cloro
stech), příhody a rozonmky dětské ze
škoy a 71 ži\ola. Básník \yslupujt
jako k.atechcla pln\ lasky a poroz
urniní k (lčtan jcn7 unii s nimi roz
tomilt liomírt a je \\tlto\.í\at. i\nř/
a \zrlt'lanu \lll)(( sc temito intmoiry
nrjcn pohazí. jeji. ll pocsií okouzlí. je
jich slunním humorem ro/ehřejt, alc
i jcjicli nr.-mlrostí |NHitl. Manu- málo
knilr tak krásných a ttnnyth l\latlu
|| \l'lll( „P)nlnkL\

lan Uuhorský: Kdo vys a dál?
lid.—nikznamy 7 \listi' '.)lll\(l ln lřclí
l\|lllltL je to vlastné několik sliiick po——
hromadí-. llřnal tlloulrorlechych veršů
zcyeiovske pornpésnosti. rnístv skute-(»
nč krásných a dokonalých jak my
šlenkou a jormon. Ále celku schází
jakási i'rrnérnoq a nmírnčnost a prů
zracnost, llll\l\' sh šírnt' jcn \crlmlísmus.
misty Pegasus shazuje poclu tlo čiré
mix-v nch hyzantinskc' nechutnasti.

lŠá—ník jcví velkou erutlici. ale nékd'.
rnu pamět selže. ( clrarca ncopčval
Beatrici, nýbrž l_auru.l Velmi vílaný
byl by překlad veršů Gezellmýclr. ale
výběr pana \v'ohorského jest nepatrný
a myslíme i nezdařilý. i je vina —
překladu? — Kniha vyšla tiskem jako
rukopis v úpravě nešťastné. Krásnému
talentu p. V. schází jen kritické ve
(lcní neb. třídění

ddoll Veselý: Život \) zákopech.
Básník delikátních nálad a rozkoší mo

derních vržen do vichřiceválečné chytá

do veršů (lrsne' dojmy pochodů a hilev.
Stále v něm hoří pohlaví a touha po
rozkošícli jeho. Zachycuje výstižně po
city a představy české intelligence ve
vojenském kabátě. Ovšem více ani-

. malnč, bez velkých liarizontů.
Dvě nové knížky meditací. Alois

H | a vin ka vydal vpedagogické knihov
nč svůjkatechismus pod názvem: rKdyž
srr ce zavoláJ e (lvoustránkovych
merlitacích uhírá se hlavními pravtlami
křesťanskými (Ílrcc přivést k \'íře lidí,
které od ní tlčli jcn slaliri stř-na, chce
proto rmltnit po s\'člsl\tt". jak pravi
v předmltné Ále ohsah knížky tomu
znplna nemlpmídá. Autor |bužíni \ íce
citátů [ pí.—“inarici. [).—“\\lrologickyclr ma
lívů. které l)\ motlcinrlto cloveka m

ujal\ .Kniha cinítlojcm pumami-k lanem
jm: laiuiní. Ale i tak mnohému po—
\lttlllť' látky k rozjímání. Mystický
lvrik lirant. Kašpar (v i(mé n Plá
nice) \wlal 521 úryvků meditačních
pod mint—m:„l)eník duše toužící
po ležíši Kri stu". Ani tato knížka
nema původnosti a vzletu meditaci
llcllonmych. příriášcjíc ponejvíce jen
zbožné vzdt-chy jako Č. | lb: Ve středu
svatodušní: Duchu s\.. r'ejlcktore niííci
s ne e, Osvč! mi duši. ar vidím \sn )“
poskvrny své a vráskyúecky piekažky
spásy, at cltápu krásu ctnosti a oškli
vost hřichu' [he-rl mne do hlubin pra\ 

dy %)na Božího, zvlaštč at pochopím
lélo Boží jako chléb dokonalého ži
vota! At \'(lC\.llUil tvoji osvětu jako
vzduch a jako vůni! ( ol. — lloto
rozmnožení asketické literatury lecko
mu jim—louží.

-|épěje na'nal jakub Deml svůj
nový časopis. pnní číslo vyšlo ve
ormátu knížky a přináší velké r drob

ne' myšlenky, příhody a starosti auto
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rovy. Číslo je věnováno F. X. Šaldovi,
přináší jeho podobiznu od Fr. Bílka,
ale jinak je to list čistě osobní. Cena
10 K za jeden sešit bude se zdát ně
komtt přílišnou. Ie to právě cena ama
teurská. Usudky o pracech Demlových
se rozcházejí, jeho přátelé zbožňuji
každou jeho řádku, jíní mu vytýkají
nedostatek umělecké tvárnosli. Naše
řeč' v čís. 10. osuzuje 'ednu z nej
krásnějších knih Bemlových tMojí přá
telé' po-stráncc jazykovéa praví: „Hle
daná slrojenost, kombinovaná s ne
méně dělanou naivnosti výrazu, jsou
jediné (?) význačné sy je o slohu.
|inak ncmá jeho ba'snicrklářečnic z toho,
co naplňuje radostí gourmanda řečí
u básníků a mistrů živého jazyka. je
s podivením. žc básn' oravan tak
málo dovedl vytěžili z jazykové krásy
a výrazovélto bohatství i svérázu rod
ného kraje; jeho řeč jest t'ž knižní,
oposloucltaný, ne špatný. ali: také ne
krásný jaíyk, iaký znátne ?,většiny knih
našiclt pražských autorů. | v chybách
přiklání se autor k pražské papírové
češtině." le zajímavo, čeho žádá praž—
ská kritika od moravských autorů.—
Rozhodně 'cst neporozumění Demlovi
ve větě: tl\lcttcltváli-li kniha, která ne—

chce působili hloubkou myšleno ani
krásott fomty a půvabem jazyka, v čem
hledali jejího básnického t'tčinnP' —Nás
u Demla zaráží často slrohost k auto—

rt'nn katolickým a jakési kokctování
s jejich protivní y.

Opus palmare. Národ Husův, jenž
tolik mluví o Bibli, neměl dosud řád
ného překladu knihy knih. Bible kra
lická, na níž je vystavěna i Frenclova,
přes všechno velebení jest/chatrné a
zastaralá. Hemží se nemotornostmi a
hebraismy. Nyní dokončil věhlasn'
orientalista Dr. ]. Hejčl, profesor theoli
fakulty v Olomouci, první polovici Sla
rého Zákona. řeklad výrazný, jasný,
přiléhavý a jadmě český. ojně vě
decké úvody a poznámky, čerpané
z nejnovější biblistiky, doplňují text.
Dílo vyšlo nákladem „Dědictví sv.
lana Nepom." v Praze. (Stran 1344.

Cena 14 K.) Blahopřejeme autor|,
jenž může říci: Exegi monumenttun
aere perenniusl

Dle Standarle. Katoličtí literáti n.
mečli vydali almanach redakci 'o
mannovou. Ráz knihy není eminenttč
katolický, ani nejsou všechny ráe
prvotřídní. Ále knihou vane duet dl
chovní svobody a otevřeného vyzn-a'tí,
jež u nás ještě pohoršuic. Tito kate-liči
literáti už nejsou li Němci, kteří bji
samé hurá, nýbrž Němci noví, kteří ::
zříkaji panovačnosti a hlásají poznání
a lásku národů. Zejména je mi er
mann Bahr, který tu má zajímavý čl.
nek o moralistovi Schelerovi, k němuž

se vrátíme. Z lepších autorů jmen Hil—
me: Heinrich Lersclt, Ilse von Slacn.
H. Mohr, Hans Sturm. Nanny lan"
brccltt, Hedwig Kiesckamp, peter Ba tur.
„eny jsou silně zastoupeny Karl Muh

má pěknýčláttek o gcnialnítn l'lerdcro'i
a M. Wcinandova \zpomínku na pt'alu
lund die alten Tschechcnlieder'. Obd
ka Keilova je příliš kubistická.

Bilek tvůrcemSmetanova pomn
ku. Architekt Vl. |“lo|-|nan horuje v li.

č. tlípy', aby se ontník Smetanův Zt
dal l'r. Bílkovi. Bise: tpřetlpokládap,
že k zhotovení Smetanova pomníku e
třeba hledat sochaře, o němž v e
dalo přetlvídati, že jcsl předurčen di
savadní praci ke stavbě díla tluchcn
národního, dospívátn k závěru, že vede
Myslbeka. jakožto seniora dokonaě
školy sochařské, 7.následující encrate
est to především sochař Fr. Éílek . .
ll'ento vystavoval skicu Smetany stoi
ciho, nahnutých ramenou a s oněté
hlavy, naslouchajícího jakési neznáné
hudbě, slucuem sna již umirajicín.
Zjev chudoby, strádání a pevnosti. itk
ohořelý kmen starého slr0mu. Zdá :e
mi,že Bílek uhodl 'tu základní pocit
naši symbolické lásky k Smetanovi.

yjádřil věčně se vracející český syn
ból, symbol trpné neústupnosti. Uhall
dobře. A dále, Bílkovi nebyla dostd

dána příležitosj k větší veřejně prázi,
ač jeho dílo jest uzavřené a značí veký'
kámen základový k českému umčrí.'



V další studií velmi vřele oceňuje celé
dílo Bílkovo, zvláště jeho náhoženský
raz.

'Mislr Fr. Bílek vykonal po Čechách
v 11 měsících přednášky o svém díle
se 150 světelnýmiobrazy, dne 2. února
v Brně, 4. února v prostějovč a 5. února
v Olomouci. Z tohoto zlomku vyzařuje
překva ujici bohatství Bílkova díla —
tak ve kého, hlubokého, samorostlého
a —našeho. Serie ohrazů je zahájena
prostějovskou křížovou cestou, která ve
zvětšeném promítání působí zvláště mo
hutně a odhaluje uměleckou svědo—
mitost práce tnistrovy.

Eduard Neumann. farář ve sy. jiří
u Chocně, už rlralmě let pracuje v
malířství a Čítámc v katolických listech
o nem reklamní zprávy. plné () divu
a vclclu-ní lest zajisté ušlechtilé, když
nadaný kněz \'t"|ll|jl' sc \ýtvarnému
umění a pracuje v ikonogtalii. Vitajíce
tyto snahy a ratlujícc se z úspěchů.
nesmíme však přcltánčti ve chvále,
ahycliotn věci a vážnosti katolické kri—
tiky neuhlížili. Na )i. \elké plátno
Nenmannovo; ,j )řicltod sv. včíověstů
na \'azlcinad" lzvlo katolickými listy
při-ceněno a před uměleckou kritikou
ncolístálo jakožto \čc (lilettanta. _ tast
nčjší už líyl Neumannův ikonostas, kde
malíř šel prostě za ruskými vzory. Neu
mann ještě nemá ustáleného smčm.
jest eklektikem, jenž hlavně čerpá z im
prcssionistnu, který se právě pro naše
chramý nehodí. Na výstavě pardubické
l))lo pozorovat potěšitelný vzrůst mar
lířův jak v komposici, tak v koloritě.
přejeme lnu, alíy poctivou prací vyu
spěl v hotového mistra.

Plzeňský Osvětový svaz usnesl se
zakoupit petru Bezručovi pozemek ve
Slezsku. Bezruč, jakmile se o tom do
věděl, žádal spolek (lo )ísem, aby od
svého úmyslu upustil. ilsou lidé, kteří
se musí rdíti při přijímání darů! Když
Osvětový svaz plzeňský žádal přes to
o jeho souhlas k zahájené akci, od

pověděl Bezruč básní Monotropa hy-'popitys.(Mon9tro u, básnickou ylínu,
jejíž podoba tak rásně vystižena ře

, .

ckým jménem, nazývá Press|. jehož
frazeologie dávno měla být přezkou
šena, íhnílek žlutavý'. Bezruč jí říká
rpoustevníčekt) Báseň zní:

Osamčli tuláci . . .

náležel-li do nich i ty's,
našel's časem pod smrkem
monotropu hypopitys.

Roste v lesích hlubokých.
kde neutkví lidská stopa
sama v _padlém jehličí
hypopítys monotropu.

Nech ji kvést i uvadnout,
když už rýč ji nevykopá,
růže chce být viděna ——

všem jdc stranou monotropa.
Zb./IZ. 19l7.

|:. X. Šalda v kritice Barlmssova

litanc válečného románu .,Oheň" vy
týk-í nedostatek vyššílm stanoviska „.r
liožeuskóho. které jediné může vyložit
a usmířit hrůzy vali-cné, jak učinil lol
stoj ve válečném románu (lol) Napo—
leonských „Vojna a mir". Barlíussc od
mítá náboženství nepřátelsky a doufá.
'cu v puzemský „pokrok“ civilisace,
který \šak rluši slovanské nestačí.

V..Čoském časopisu historickém"
V. lltlll)ý pokouší se důmyslně () (lil
kaz srovnáním pisma, že V. llanka
skutečně psal Rukopis Kral. l).. zlo
mek evangelia sv jana, glossy v Mater
verlmrum, l žalmy v žaltáři Musejnim,
llíseň na Vyšehrad, Píseň milostnou
krále Václava. l.ihušíuo )roroctví i Ru
koois [.clenohorský. Žíývá tu však
o lrlidit záhadu s illustraccmi ',., o
kterých přinesla zprávu Archa. lu třelía
důkazů palimpsestovou fotografií.

Umění taneční. Po příkladuDun
canové objevily se také na našich je—
vištíeh' moderní umělecké tanečnice,
které snaží se tancem vyjadřovati smysl
znamenítýc ásní a skladeb hudeb—
ních. je to okrok od baletu často
bezduchého, který si zakládal na krko
lomných pósách, vrtční a přemetech
v krátkých gázových sukýnkách a té
lových trikách. pozornost vzbudila no
vým uměním Ervína Kupferova, Rítta
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Sacchetto a poslednčVěra Wratislawa.
anec _acchcttové ma' málo ducha

plnosti a rocítční, o Wratislawč píše
| ípaí: „F avními jejími motivy jsou:
poskok bud Dalcrozeovský, nebo v té
variaci, jak ho užívají žákynč Dunca
nové, ienžc při vyškolenosti jejich těl
dopadne poskok jejich jinak; potom
několik pohybů pažemi. jež se přímo
tr )nč vyjírnalyk hudbě Fibichovč a
m y vyjadřovat vzpomínku na první
lásku. Rozmanitost vnášejí do jejího
programu jediné kostýmy; ale toho.
co je duší tance, pohybové rozmani
tosti, individuelniho přiblížení se k to
mu či onomu komponistovi, bychom
marně hledali. právě tak jí schází
schopnost charokterisovat nálady po—
ii)—beru.“

Ve sporu o české ]amby právem
byla položena otázka, co si počnernc
s koženou theorií Královou vůči verši

Máchovu. který se cení jako jeden 7.
nejlepších naší pocsic:

a tváři lehký smích,
hluboký v srdci žal —?

je to verš jambický a krásně, bezvadné
jambický a potvrzuje plně theorii, kterou
v Arše postavil K. l). l.utinov: „Smich“,
slovo dlouhé a přízvučné, svým důrav
zem k sobě táhne slovo ,.hlulroký"
\ metrický celek, tak že pak přirozeně
patlá druhý piiztuk na slabiku ,.bo".
jako ve slově „tíclrltrlroký"'. Básníci ve
smčs háji volnou pružnost proti prken
nosti učencoxč, jen „.l'ýn" (asi z aversv
proti ,.Árše") pochválil slovem argu—
mentaci Královu. aniž by pověděl (lů
kazu nebo vůbec věcný zájem.

Nové hodno'cení pojmů. Matic
Štcclrová si nařiká v článku .,Vynalc-'
zení ženy" v chui č. 45. a 46. na
ncspravcrllné a nesprávné pojetí ženy
u mužů. kteří dle nezlomitelné a po—
divné tradice mužského zraku nedo
vedou rovnocenné žcnu zlidštiti. Proto

volá, aby ženy vynalezly sebe, nebot
je těžko žíti dle pojetí mužů. Doba
uaše ukazuje jasně, že s celou řadou
tradičních pojmů nelze vystačiti, že se

musí nové hodnocení provésti. Ne»
jenom pojem_ženy, ale i pojem demo
kratismu, nacionalismu, sebeurčení, kul
tury musí ýti nově zhodnocen. Kdo
to provede? Nevíme, ale jisto jest. že
se strnulými tradičními pojmy se těžce
žije. H.

Literární soutěž pro české literáty
z věnování josefa rytířeDoubka a jeho
choti lrmy,vypsána do 15. března IQI 8
na práce dramatické, romány, povidky,
básně neb essaye. — apitál obnáší
10.000 K. Adresa: jaroslav Hilbert,
Praha ||., Riegrovo nábřeží 28 —234.
Doufáme, že se súčastní i spisovatelé
katoličtí.

IV.třída České Akademie vypisuje
ceny až do 2000 K z oboru literárr
ního, hudebního a výtvarného do 31.
května 1918. Z fondu jUDra lana
Kaňky 1000 K do 1. května 1918.

Z kulturního ruchu. Velmi řilý
ruch rozvíjí S olcčnost sv. Cyrilla a
Metoděje, od )očka křesťanské aka—
demie v Olomouci. O počinech Spo
lečnosti informuje rVěstnik', rcdigo
vaný lir. Světlíkem. -— .-cmsltá rada
katolíků v Praze pořádá cyklus veřej
ných přednášek v paláci Colloredo—
Mannsleldském o časových thematech.
Dne 27. ledna 1918 přednášel za
velké účasti Dr. jos. Kaš mr o původu
života, dne 5. února projl. Enron. zak:
Princip katholicismu a Luther. Pořa
rlatclství má Mons. 11. Vaněček. ..

Strahovský opat hl. Zavoral převzal
konerenřní řeči v omouci.

kulturní Vídně. Herrmann Bahr
recitoval ze středověkých básníků ká
tolickýeh — nnic Rosarová přednesla
Áischylovy rperšany' v překladu l_iona
lieuclrtwangera. je to nářek nad ro
hranou bitvou u Salaminy a nad. rů
zamiválky. - udebnč historická cen
trála, jejíž úkolem je sebrat a vědecky
vydat válečné písně rakouské, již 100
jich vydala a uspořádala z nich koncert
za účasti císařovny. Také u nás bylo
by velmi poučno súčtovat, jak se válka

projevia v písni a v poesii. .—
Náklodém Družiny. Odpovědný redaktor Eduard Cmeirek. Tiskem jar. Strojila v Přerově.



Zprávy administrace.
K dnešnímu číslu přikládáme složní

líatky Družiny literární a umělecké, jimiž
budiž předplatné (ll K) posl.áno

Nedoplatky za minulé ročniky,ja—
kož i za publikace Wladem K. Dostála
Lutinova vydané, nebuďtež posílány
do Olomouce. nýbrž jen do Prostě-
jova.

Zvýšené předplatné „Archy“ stále
ještě možno narvali nízkým před
platným oproti jiným časopisům. Tak
pražský „Kmen' zvýšil předplatné na
30 K, pražský „Týn' na 16 K.

Ukázkové adresy přijdounám velice
vhod. Posílejte nám je, at počet odbě
ratelů „Archy“ vzroste co nejvíce.

Kupujte knihy nákladem Družiny lite—
rární a umělecké vydané. Všimněte si
inserátu!

Knihy redakci znal-nó.
Konařík-Bečvan: Judita. Povídky

z východní Moravy. Nákladem „“Evy
v Olomouci. Cena 2 K 40 |:.

K. Dostál Lutinov: Písně tvorů.
Edice „Nový život' v Prostějově. Cena
2 K 30 h.

Čuopley.
»Eva.a Ročník XIV. Číslo 11. a 12.

Předpl. 4 K. Olomouc. Dolní nám. 11.
..Vychovatelské Iíst ." Orgán Peda

Ěogícké akademie. Řídí r.]. Kratochvil.očník XVII., čís. 10—12. Ročně 10 K.

Družina Ilierirní &umělooků v Olomoucl,Dolní nám. 17
vydala a nabízí tyto knihy:

K. Dostál Lutínov: Šlehy a něhy. Sil-
tyrickč verše. Cena K l'80.

Fr Dohnal: Zklamanó touhy. Básně.
L'ena K 210.

(iab. Ronaj: V městě Slovácké drama
Cena K 170.

Ratolest olivová. Poíčšná knížka pro
vojáky í nevojtiky. Neváz. K 2-60,
váz. K 4-.

[. Vyhlídala: Znáš ten kraj, kde ha
nncko palmy kvetou? a ]. lídr-rn:
Povídky : Kopanlc —-jsou rozebrány.

Admlnleirace „Ar-oby“ ' Olomouci, Dolní nůnlatí 11
nabízí, pokud zásoba stačí. za snížené ceny:

. ročník „Archy'
ii. ročník ,Archy“

lil. ročník „
lV. ročník

V. ročník „Archy'I

(Přiloženy jsou „Písně tvorůh)

v hrami „Evy“vily:
!. svazek Gab. Ronal: Pane. smiluj se nad námi, básně. Cena K 210.
1 svazek Fr. Střížovský: Půlnoční světla, básně. Cena 90 hal.
3. svazek 8. Konai'ík-Bečvan:Judita, povídky a východní Moravy. Cena K 210.
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„ARCHA“s přílohou „ARCHIVmalamut“
vychází měsíčně vždy 15. dne.

„Archu' řídí redakční rada: K. Dostál
Lutinov, Dr. Fr. Hrachovský, Fr. Stří
žovský a Ladislav Zamykai. Redakce je
v Olomouci na Dolním náměstí č. 17. _
„Archiv literárni' rediguje Vilém Bitnar
\! Praze-V., Valentinská č. 22.

Na „Archu“ is .Archivem“ se před

iáci ročně K ll'—, půiietnč K 560,
tvrtietnč K 2-80. ednotiivl čllll jsou

po | K. — Adin nistrace a expedice
„Archy“ je v Olomouci na Dolním lt—
městi čis. 11. — Nepřijaté rukopisy vra
cime tehdy, byly-ii přiloženy animky.
——Za vydávám odpovida L. anykal.

Číslo5. „sro a.. 15.hit-a.

_ Obsah „Ar-ch,“ Gill. 5.:
R. Stupaveký: Biblické ženy. -— František Dohnal: Problém Krista v moderni
krásne literatuře. (Fakt.) — jaroslav iíruban: Z cyklu lyriky .Addoioratl'.

Kard. ]. E. Manninř:roctvi. (Pokr.l — osel Hanák: Myšlenkový vývoj Anatoia France. (Pakt.

ha. Orlov: V pokúšeni. —- Em. Masik: jako hruieii v poli. (Petr.) ——
Antikrist čili Nynější krise Svatého Stolce ve světle ímu..

audius Kletus: Svitani do tmy. — Fr. Zýbal: Sláva na výsostech Bohu. ——Okna.
L

Obsah „Archivu liter-Anilo“ číslo 3. a 4.:
Vilém Bitnar: Nedostatky české literatury katolické. (Poku) Vilém Blinar :
Technika básnických překladů Karla Dostala Lutinova. -— Dr. Otlo Stehlik :

Vilém Bimar: Z doby Douchovy. (Polna)

Redukčníum..
Nehodi se nám-. E. T. (dovolíte-ii,

bude nekteré básně poulito jinde). ——
]. R. Ostroleký. —- ]. K. Biat. (dle u
doati vracime). — Fr. K. Pěčin.

M. F. v !. Čilnečeir „Folklor —
umeni“ odevzdala nám redakce „Ar
chivu“ pro „Okna“, kde je uveřejněn.

V. 8. v P. Kratřičianečkynového
obsahu budou nám pro „Olma“ vždy
vhod.

Em. Masáka .,K branám věčnosti“.
šestý svazek „Knihovny Družiny lite
rární“ se dotiskuje. Na knihu upozor
ňujeme už nyní. '

Bedřich Konařik-Bečven připravuje
k tisku povidky : Valašska .Nedobrý'.

........

Také na nové delši povidce „jnstinka
i'rchalova“ pracuje ]. Pospišii.

Zprlvy all-hluboce.
Odběretele nArch - dovolujeme ei

upozornitl, že jest eba, aby list n“
skutečně předpiatiii. jen pro předpla
titele stoji .Archa“ ll K. Kdo ne
předplati do 31. července, pro
toho bude stati ,Archa“ H K.

Někteří odběratelé si nepoňimii,
že .Archa' letos stoji už li K . ni—
koliv ? i(

Staré ročníky „Archy“ nabizimeza
snižene ceny, jak evědči o tom inscrit.

Časopisy.



Ročník Vl. Číslo 5. ARCHA Květen - 1918.

<?.Jtupavský: $iblické ženy.

EVA. '

Stály stromy v tichém stesku,
žal jim seděl v korunách,
zatemněn ráj ve svém lesku.
hřích lulyž přešel jeho práh.

V truchle písni zmlkli ptáci.
jenom (lrdvců slyšet skřek, ,
slunce nežli vykrvácí
v mraku lílerlá utulek.

Černá mračna temní nebe,
..lábel vyšel z pekla vrat,
hrůza stvoření rše zebe,
s ženou mluví svůdný hatl.

A(larn těžkou hlavu věsí,
bolest cítí nezměrnou,
re sluch šeptají mu běsi,
že má ženu nerěrnoul

ZIĚNA [.O'I'OVA.
\

V praskotu a ohně žáru
nnírá smilná Sodoma,
lllldl' ji drtí ve svém spáru -—
(lěsná hříchu pohroma.

A jak plaché Čtyři stíny
l.ot utíká s rodinou, '
duše jeho nezná viny,
něhou stkví se dětinnou.

Anděl bílý provází je,
hrvzlm šeptá jeho ret:
hodina už soudu bije,
nikdo nechtěj patřit zpět!

Nezná anděl, strážce ctnosti,
srdce ženy -—tajnou hloul) —
pomník její zvědavostí
u Sodomy solný sloup.

l-IAGAR.

Ide pouští němá noc a černá,
jež nenávidí bílých hvězd,

Lak smrti šedé sestra věrná,dyž z vražedných se vrací cest.

Spí poušt a ztichly bílé stany
jak rozpadlý kdes starý chrám,
jsou mírem duše u outány,
jen spánku nezná brahám.
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Mu stíny na duši se věsi,
jež rdousí sen a toužný klid,

Lej větru lkave' steny děsí,am hlavu jenom položit?

Á venku hladný šakal kvílí,
vždy lačen lidské kořisti,
kde dříme Hagar, anděl bílý,
o, Bože, chraň ji neštěstí!

LIlA A RÁCHEL.

Dolíbením smutné l_ije
]akobu vždy zhořkl ret,
v jeho tužbách Ráchel žije —
pro ni slouží sedm let.

Dokorná jak ovečka je,
l_ija těžká v lůně sve'm,
prchnout touží v dálné kraje,

'nebo zemřít v bolu zlém.

!SC mnou vrat se!! l_ija prosí,
v otce svého žirný lán . ..
slza velká oko rosí,
bolem chví se bílý stan.

Mlčí jakub. Dále slouží
sepiat krásy řetězy,
l_ija rodí, bol ji souží,
Ráchel krásou vítězí!

SÁRA.

Tobiáš jde hledat štěstí
v neznámou a dálnou zem,
snad se mine zhouby, zeestí,
když mu anděl soudruliem.

Růže lásky jemu zkvetly,
když zřel Sáry žhavý zrak,
tu mu šeptá anděl světly:
v duši její dřímá drak!

Nevěř ženy svůdné tváři,
jež tč kouzlem zvábila,
z očí její démon září,
sedm mužů zabila.

Modlitbou ji posvčt, ctností,
jež je ženy údělem,
okovy s ní padnou zlosti,
bude tobě andělem!

DALILA.

Hrůza ze Samsona sálá,
všude seje zmar a děs,
ruce, nohy, jako skála,
vlasy, vousy jako l_es.

pouště král mu v dlani zmír'á,
člověk je mu jepicí,
síla jeho neumírá
před nepřátel tisíci.
130

A tu žena vlichotí se

v řízeň jeho — Dalila — 

s láskou víno zaperlí se,
jež mu v pohár nalila.

Co nezmohlo tisíc pěstí,
svedla žen měkká dlaň,
za okamžik lásky, štěstí,
Samson platí slávy daň!



grantišek Qohnal: Qroblém g(rista
v moderní krásné literatuře.

(pokračování.)

Ostatně nebyl Ibsen ani prvním ani osledním, kdož zpracoval
básnicky thema konfliktu přechodní dob mezi dvěma světy, kon
fliktu mezi křesťanstvím a pohanstvím. mezi jeho soukmenovci
můžeme nalézti předchůdce. Tak již patnáct let před dokončením
Ibsenova :Kejser og Galilaeer' švédský spisovatel Viktor Rydberg
v knize ;Den siste Áthenaren' podává nám úchvatný obraz boje
nastávajícího křestanství s upada'ícím pohanstvím a již tu nad
hozcna zásada o dvou.říších, pohanství a křestanství, o říši života,
krásy, rozkoše a smyslnosti na jedné straně, a říši smrti, zmaru,
sebemrtvení a odříkání na druhé straně. Zmifmjí se oněm, po
něvadž není pochybnosti, že toto dílo, které tenkrátc svým téměř
revolučním pojetím thematu takový rozruch způsobilo, nezůstalo
IWZC vlivu také na lhsena a celkovou stavhu jeho cCísařc a Ga—
lilťjského'.

Á 'ako na Ibsena značný vliv mělo toto dílo Rydlmrlovo, tak
zase lhsen sám působil podobným vlivem dále a půsjnl o to
mohutněji. oč jeho $(:ÍSGÍ a (ialilejský' byl grandiosnější a umě—
lvi-tější.

lak na pít přímo pod vlivem lhsenova dramatu napsal také
jm' Vrdilidtv sveho llUllde Ápostatu'. Ovšem Iulian Vrdtlického
m-ni tak kombinovanóu povahou 'ako julian lhscnův. Není to
take snu o třetí říši — proto tragedie Vrchlického nespadá vlastně
přesně v rámec této kapitoly a jestliže se o ní zde zmiňuji, činím
tak jedině pro její genetický vztah k dílu lbsenovu . . . julian Vrdílic
kého je prostě křisitel staré epodíy, který učinil si životním úko—
lem, vzkřísiti zase z trosek starý svět pohanský. íChci vzkřísiti
starv svět'. pravi julian Basilovi, ichci vrátiti světu staré plamenné
nadšení, jež změnilo zemi v rá' a lidi v nesmrtelné bohy... lá
mnoho přem'šlel o světě a běhu dějin a shledal jsem, že byl
Štastný a velký v době prvního pohanství. Chci ho vrátit k zdro
jům tohoto ztraceného blaha. Vy, křestané, jste mi v cestě. Bud
vás rozdrtím anebo se rozdrtím o vás..! Marně mu Basil na—
mítá, že vše to jest jen křísení veliké mrtvoly, jen vyhrabávání
kostí minulosti . .. ]ulían nedá se odvrátiti, jde za svým cílem —
a hyne. Ale tak, jak Vrchlický vyvinul děj, nehyne vlastně pro
svůj cíl, nehyne ;rozdrcen o křestaný', nýbrž hyne pro zločin
Spáchaný na rodině Ursulově.... Ostatně zdá se, “že julian ke
konci života dospívá k jinému názoru o náboženství, nebot sou
hlasí s Ammianem, který hlásá, že zvlastni náboženství světa je
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chtíti a směřovati k dobru. Dobře jednat je mnohem víc než
dobře věřit. A když dttěl 'si dobro — pak tí jedno jcst, kdo drží
váhu lidských osudů, zda Žeus či ležíš, zda osud neb náhoda . . .!
Ovšem toto vědomí, toto náboženství stačí p ' pouze duchům
povznešeným, ale dav, lidstvo, to musí míti bohy... Umíraje
želí julían, že z mraků se řítí poslední bledé stíny Olympickýdi
a svět nelituje jid1 — lhostejně dál valí se tmou a stínem, jejž
vrhá kříž Kristův . .. Ale ani tato nová víra Kristova nespasí svět;
velcí a dobří stejně umírají v něm. .. Co však má tedy Spasiti
svět, Iulian Vrdilídtého nepovídál . ..

]in'm snem o příští třetí říší je románová trilogie ruského bás
níka mítr. S. Merežkovského: iKristus i Antikristus)

již názvy této trilogie jsou charakteristické. první díl nadepsán
iSmrt bohů' (ilulian odpadlík'), druhý díl inkříšení bol'tůÍ (;Leo
nardo da Vinci'), třetí díl iÁntikrist' (ipetr alÁlexcj'). Třeba po—
dotknouti napřed, že Antikristem u Merežkovského není určitá.
osobnost, nýbrž jakási tajemná démonická síla, která vždy znova
a znova v různých podobádt a různými protikřcstanskými činiteli
začíná boj proti Kristu a jeho království. jinak jeví se a bojuje v
první části, jinak v druhé, jinak konečně v třetí — ale vždy je to
táž nepřátelská moc, týž rotiklad Kristův: Antikristus.

první části trilogie (lltlian Apostata) líčí Merežkovskij zápas
křesťanství s pohanstvím: bohové olympičtí umírají a s nimi celý
ten krásný svět pohanský. Iulian marně snaží se vzkřísiti to umí
rající pohanství. i\llClSÍl (]alilee' je nucen vvznati Iulian. —V druhe
části (Leonardo da Vinci) líčen boj renaisancc s ideami středo
věkými. Středověk končí, umírá sláva 'eho a s nim i sláva kie—
stanstvi. Marně zní nadšené slovo šavonarolovo, nevzkřísí již
kiestanství umírajícího, nastupuje kultura nová, zosobnčná v l_eo
nardu da Vinci, jenž pln nadšení hlásá vzkříšení bohů v umění
a slou ní kultury pohanské s dudrem křestanským Ale také
l_eonardovy snahy. jsou mamy: lidé staří, lidé předešlé kultury
ýidí v Leonardu jen pohana — a lidé noví nejsou ještě tak a
leko, aby podiopili jeho myšlenky a jeho 3 ažení, a tak veliký
mistr umírá na konec opuštěn ode všech i oil svého nejmilejšího
učedníka — V třetí části (Detr a Alexej) líčí básník zápas.
mezi starým a novým Ruskem za petra Velikého. „Zde. srazily
se dva proudy, dvě moci: křestanství na jedné straně a kultura
zá adní na druhé straně; křestanství, které je prostě, tradiční, bel.
kultury — a kultura západní, která jest bez křestanství. Nositelé
těch dvou protikladnýd't idejí jsou právě petr a jeho 5 n Alexej.
petr, představitel západní kultury a budovatel nového ěuska, ve
likého, slavného, ale zpohanštčlého; Alexej, představitel křestanské
132



tradice lidu, jenž vidí v Petru Antikrista a raději snáší rotivcnství,
snáší muka a žaláře, než by se podrobil“ moci Antikristově . ..
| zde pokus Detrův končí nezdarem. jak naznačuje básník sym
bolickým obrazem na konci trilogie, kde objevuje se zjev sv. lana,
zvěstujícího druhý příchod Dáně a volajícího: Antikrista přemohl

ristus.

V_ prvním díle tlulian Apostata' — psaném od dojmem cesty
po Recku a snad také pod vlivem blízkosti | senova tCísař a
(Jalilejskýl — stojí Merežkovskij na stanovisku na rosté ne acc
\ůči křesťanství. Křestanství zničilo inu krásnou, slíinnou ku turu
antickou, usmrtilo mu staré bohy, které tolik miloval — proto ne
nenávidi ho nenávistí Nietzsd'teovskou; ale ponenáhlu v dalších
díleth trilogie mění stanovisko svého řesvědčení, blíží se více
křestanstvi a tvoří si nový náhožensko-fi osojický systém o příští
říši, o příštím království, v němž Olymp splyne s Golgothou,
pohanství s křesťanstvím. Sní o jakési synthcsi (ludia i pletí,
nebo. a mně. Boha a světa. Křesťanská společnost musí se ol)
toditi pohanstvím a tak teprve (lnspčjt' onoho příštího, vvsšího,
pravého křestanství, kde dva protid'tůdne principy, tělo i (ludi,
splynou ve vyšší princip. t. j. v princip 'tSvatčlio 'l-čld' . . .. lo
bude to prave kiálovstvi Boží na zemi, pravá církev všcsvčtová
u věčná, v níž nebude kontrastů me7i osobností a společnosti,
lllt'lí láskou a smrti, ale jen absolutni Svoboda osobnosti a svu
thcst' nejvyšších ideálů pohanství i křestanstií.

Svinbolem této synthcse je Merežkovskemu iz pěny zrozena,
thladná. bílá Afrodita v (TClČsvé nestydící sc kráse', tato n'adost
linliu i lidí', jejiž zářivý zjev jako zlatá nit vinc se všemi třemi
díh a kdykoliv křestanstvi v úctě sklání se před nesmrtelným
dilem Draxitelovým, vždy — dle Merežkovského — blíží se\ znovu
piíštimu království, které bude dovršením křesťanství.... A tak
v prvním díle vidíme„jak Iulian v mnišském hábitě se modlí před
touto řeckou bohyní krásy; v druhém díle s uměleckým pochoe
penim studuje ji tnadčlověk' té doby Leonardo da Vinci a sám
Giovanni, jinak věrný syn církve, se zanícenim patří na krásné
bílé tělo její a při pohledu na tuto tbílou dáblicií jakási tajná
vlna bouří se mu v hrudi; a podobně v třetím díle carcvič
Alexej . .. iObživne Hellas a my s ní,! volá v prvním díle sličná
Arsinoe, tato křestanka—pohanka, na níž jako by chtěl Merežkovskij
ukázati, že pravé pohanství neodporuje pravému křesťanství. ..

' každé části trilogie je osoba, která je nositelem ideje oné
říští třetí říše, osoba, která tu třetí říši tuší, hlásá, předpovídá.

atak v rvní části učitel Iulianův Maxim věští budoucnost, kdy
tsplyne iŽlobro i zlo, pokora i pýcha, jako svět|o a stín splývá



v jitřním šoumrakuť. V druhé části Kassandra mluví o řištím
Bohu, kdy ísvětlo splyne s tmou nebe, nahoře s nebem dblc. a
to, co bylo dvěma, bude jedno,. V třetí části konečně Stařeček
Tichon před ovídá blízký příchod třetího království a konec mu
kám všech. Edo ihledají příští město! střetí království'.

Nejblíže tomu třetímu království stojí tři hlavní hrdinové, tří
ivelící ohané', podle nichž ojmenovány jsou jednotlivé díly tri»
logic: rulian, Leonardo da \)ínci a etr. l v nich sice nenastalo
ještě ono toužené splynutí pohanství s křesťanstvím, neboť nepřišla
ještě doba synthese těla i ducha ve isvatém těle', a tak zůstá
vají jak lulían, tak l_eonardo, tak petr nositeli jen po|0vični prav
dy — ale přece i jako takoví jsou blíže tomu příštímu pravému
křesťanství než křesťané tradiční, neboť jak pravi Merežkovskij,
ispojení Svatého Ducha se Svatou pletí je blíže nesvatá pleť
mímokřesťanského lidstva než beztělesna svatost křesťanstvíf.

Rusku, a tím i pravoslaví, připisuje Merežkovskij — aspoň v třetí
části trilogie — veliké posláni: obroditi křesťanství západní a při
vc'sti lidstvo ke světlu pravého křesťanství, k oné synthesi duši
i těla, (]olgothy a Olympu, k onomu ilřetímu Zákonu', k Zje
vení Ducha sv.

jak již řečeno, v postupu trilogie, zvláště v třetím díle Merež
kovskij značně odchýlil se od původního stanoviska, které zaujal
v první části. Místo původního negativního nazoru nastupuje
jakési fantastické mysticko-gnostické náboženské blouznění -- to
snad hlavně pod vlivem i|íabožensko—Iilosojických shioniažděni'.
'ichž od roku 1901 Merežkovskij velmi horlivě se súčastnil . ..
lVlerežkoxskij stává se velebitelem a propagátorem křesťanstxi »
ovšem ísve'hol křesťanství při tom pravoslaví je mu ítčlem kře
sťanstvi'; ruská církev je mu historickou a národní jormou; samo
državí je mu íutvrzeni člověkoboha'. . Dozoruhodny a významny
v té věci jsou i jeho literární studie z té doby, jako () (jogolm-i
(iGogol i čerti), a zvláště obšírná studie il.. Tolstoj i Dostojevskij',
kde rozvádí své myšlenky 'o křesťansko-s olcčenske'm obrození na
základě materiálu ruské literatury. Gogol) objevil Merežkovskému
v ruské literatuře demaskovaného Antikrista. Ani ]ulian, ani Deti
nebyli antikristy, za které je považoval lid a běžné-mínění. Dra—
\ým antikrístem dle Merežkovského je \ičikov, onen ičikov, jak
nám ho vylíčil Gogol, onen Cíčikov, který je personijikaci ducha
všednosti, prostřednosti, odměřehosti, onen ičikov, který je ne—
dací snah po Nekonečném, 'ež právě vtělilo se v Kristu . . . .
T'olstoj a ostojevskij ukazují lÁerežkovskému cestu k tomu pří
štímu Křistuzlolstoj n vědomě a bezděčně tím, že ukázal sílu
a moc pohanství, Dostš'pvskij vědomě tím, že učí nás radost



A .

nému pojímání křesťanství, nové lásce země k nebi . .. Cham
kteristická jsou slova Merežkovského o Čechovu a Gorkim:
!Cechov a Gorkii jsou vskutku proroky, ale ne v tom smyslu,
v jakém se o nich myslí a v jakém snad myslí oni sami o sobě.
lsou proroky, nebot blahoslaví to, co chtěli prokletí, á roklínaií,
co chtěli blahoslaviti. Chtěli ukázati, že člověk bez gohá iest
bohem, (\ dokázali, že jest. zvířetem, ba hůře — dobytkem. ba
hůř než dobytkem — mrtvolou, a hůř než mrtvolou — ničím .?

(pokračování.)

garoslav giruban:
Z cyklu lyriky „addolorata't

ADDOLORATA.

Kdo jsi?
přízrak jen,

icnž / rhorych utrol) \ZCl'láZÍ u vědomí?
(li svmpathicus iest lůnem tvého zrození,
svmpathicus (holý, ienž zvládnout nedovede,
to doléhá naň z venčí Čerstvých (loimů silou? —
No proto nc, m'- trpkc jméno dal ti život sám,
Misto očl Ilt'ltl \'Ctllt' mýt-“ll a řeklo lrrpčlnl »
Átldolomio, tv's lirllá rnoir' Chof,
jež krokem neslyšnvm jdeš životem
jak pláni setmělou, v níž není slunce jas
a zasvitnc-li v krátko paprsek,

-tož stíny dlouhé trpce spláccjí,
to dalo tohě chvíle zářivá.

Tvých temných smutků tcskne hodiny
dnes komm těžkým na mne padají
a \'l\'\'dil se v srdce hluboko, jež krvácí . ..
Á přec tvá bolest byla spásou mi
a v němých prosbách na mne volala,
když daleko jsem zašel -—v nevěru.
Addolorato, ty's tichá moie choti
Addoloráto, ty's rosou v snění méml
Ty's svěží květ, jímž vesmír rozvil se
a v srdce moie vešel vůněmi,
iež blaží vidinámi aeonů.
V tvém doteku rái závratný se chvěl
á něžnost zpívala v tvých kadeřích,
'když iarní zefýr sám ie kolíbál.



A jaro všude bylo kolem nás,
tvým dechem chvěl se vlahý vesny vzduch
a vzduchem tím mne ovíval tvůj dech,
Tvých očí nádheru v smrt nesmím zapomnět,
všech sladkých tužeb prchla' vidinol
Áddolorato, ty's rosou v snění mém! —
Áddolo'rato, ty's svátých smutků stínl
Neb v bujně divou píseň života
neslyšně vstoupil zjev tvé pokory
a chorálem, jenž pln jest trpkých krás,
od chvíle te' zní kosmu varhany.
Mně svatost vrátila se v slzách tvých,
nad světem vzešlo slunce zářivé,

kde nocí jsou, jež zraky spájelý,
v nichž na nový jsem život přísahal!
Áddolorato, tv's svatých nocí stín!

Tak žena k poznání mne vedla pramenům
a v trojici. v níž dáno zjevení.
jest cesta tužeb mých. jest svět i Bůh!

g(ard. 5. G. Wanning: anti/nisl
čili Wynější kríse Jvatého Jtolce ve

světle proroctví. u"
přeložil lir. |osa|trt.

To jest tedy ono vzbouření, které sbíralo od osmnácti set let
síly své a dozrávalo k hodině, kdy dostane svého vůdce a svoji
hlavu. Výklad, přijatý všeobecně od protikatolických spisovatelů,
dle něhož nejprve Antikrist pokládá se za ducha čilí systém, a
nikoli za osobu, a tudíž za katolickou čilí římskou Církev, anebo
za náměstka vtěleného Slova, jest mistrovským tahem klamu a
podvodu; oslabujet všelíkou bázeň, vnuká domýšlivost a důvěru
a obrací pozornost lidí k tomu, aby ohlédali se po známkách
jeho objevení se všude, — jen ne tam, kde je spatřili lze, a od
vrací ji od té strany, kde již jsou patrny.

Neváhám však tvrditi, že mezi všemi proroctvími a zjeveními
není jediného, které se jasněji a výslovnějí vztahuje na příchod
Kristův, jako ona, jež vztahují se ke příchodu Ántikristow.

1. popis jeho po všech stránkách, všemi vlastnostmi, ukazuje



na osobu. Na místě uvedeném nazývá ho svatý pavel ibezbož
níkem', iille iniquusf, iho anomosf, — ;človčkem hříchu', ianthropos
tés hamartias', ihomo peccatií, a ;synem záhuby', ihyios tés
apóleias'. A svatýjan mluví o něm na čtyrech místech jako
o Antikristu. Dopirati osobnost Antikristovu znamená tudíž po—
pírati jasné svědectví písem svatých — a chtíti tyto osobní výrazy
a názvy vysvětlovati tak, jako by platily o soustavě nebo duchu,
tot právě tak racionalistické, jako bezbožnost Straussova, popírá-li
historického, to jest osobního Krista.

jest platným zákonem písma svatého, že, předpovídá-li osoby,
zjeví se osoby; sem patří předp0věclění o svatém lanu Křtiteli nebo
Nejblahoslavenější panně nebo Danu našem samotném. Všichni
Svatí Otcové, jak východní tak zá adní, svatý lreneus, Cyprian,
leronýin, Ambrož, Cyrill jcrusalémsý, Rehor Nazianzenský, lan

Chrysostom, Theofylaktus, Occumenius,ů všichni vztahují tatomísta doslovně na Antikrista osobního. ' oderní výklad je haere—
ticky, v volán byv kontroveisemi. a nelze jej rozumovvnii důvody
opiiti. lento jantastickv svstc'm, plnv odporů, byl dokonce s do
statek \'vvrácen i od spisovatelů protestantských. na příklad od
iodda v díle jeho o Antikristu, kin/.c to učené sice. ale piece.
jen trochu znetvoi'ene zbytkv protestantských předsudku. »- tl(
(ireswl'lla \* jeho \yklodn ptimbol. a od Maitltlnila \'t'
Spise o l.)aniclmi a svatém janu V Nňiin'cku poklaidti se to
inu—zi nt'uneckými vykladaci za zicknutí chalaktcru biblického
učence, trva—likdo na výkladu protikatolickcin protestanté angličtí
jsou dosud, jako vždy l)vvali,'nejmt"nč vzdělaní a rozumní.

jest arci pravda, že. Antikrist měl a dosud asi ještě má mnoho
)ředchůdců. tak jako Kristus. jako b 'li lsák, Mojžíš, josuc, l)avíd,

leremias předobrazy jednoho, tak bvi Antioeh, julian, Arius, Ma
hoined a mnoho jiných předobrazy druhého; nebot za před
obrazy osob užívá se zase osob. A jako Kristus jest hlavou a
representantem. v něinžto krátce shrnuto jest všecko tajemství
bohulibosti, právě tak nalezne i všecko ta'emství zlosti a zloby
\yraz a hlavu svou v osobě Antikristovč. óvšem, že představuje
asi také ducha a systém, ale nicméně zároveň jest osobností.
Tak mluví i theologové. Bellarmin praví: iVšichni katolíci tvrdí,
že Antikrist bude jedinkou individuelní osobouU' Lessíus pak di:
tVšichní shodují se v učení, že vlastní Antikrist bude toliko je
dinou osobou, nikoli více?“ A Suarez jde tak daleko, že tvrdí, že
toto učení o osobním Antikristu jest tak jisto jako článek víry.3'

" De Summo pontif. lib. |||. c. 2.
2' De Antichristo Tertia Dem.

_3'ln lll. p. D. Thomae Disp. 54.



2. Svatí Otcové věřili dále, že Antikrist bude z rodu židOv
ského. To bylo uče_' _atého lrenea, ]eronýma, spisovatele díla
ide consummatíone mul'íčli', jež se připisuje svatému Hippolytoví,
— a spisovatele výkladu epištoly k Soluňským, jejž prý složil sv.

Ambrož, 'jakož i mnohých jiných, kteří dodávají, že bude ze
kmene Dan, — na příklad svat' Rehoř Velký, Theodoret, meters
z Caesareje a mnoho jiných. )lo jest také mínění Bellarminovo,
jenž tvrdí, že je to jisto. Lessíus praví, že Otcové učí 'edno
myslně jakožto věc nepochybnou, že Antikrist bude žid. ibera
opakuje toto mínění a dodává, že Aretas, svatý Beda, Haymo.
svatý Anselm a Rupert tvrdí, že kmen Dan z tohoto právě dů
vodu nepočítá se k těm, jež ve Zjevení sv. lana jsou zapečetěny.
Viegas praví totéž, uváděje jiné doklady.

vysvitne to i jako zcela pravděpodobné, uvážíme-lí, že Anti
krist přijde, aby oklamal Zidy, — dle předpovědí páně: ilát jsem
přišel ve jménu Otce svého, a vy Mne nepřijímáte; příjde jiný
ve jménu svém vlastním, a toho přijmete;Í slova tato vykládána
jsou od Otců jednomyslně o nepravém Mcssíáši, jenž vydávati
se bude )řed ídy za Messiášepravého. A to jest další jedno
myslný výldad Svatých Otců, východních í západních; na při
klad: sv. Cyrilla lerus., lŽjraema, Řehoře Naz, Kelíoře stens.,
lana |_)amasc., lrenaea, (_Íypriana, leronýma, Ambrože a Augu
stina. A pravděpodobnost tohoto názoru vysvitne nám, uvážíme-li,
že Kristu jalešnému by se ncdostávala prvá podmínka úspěchu,
ncbvl-lí by z domu Davídom: že Židé Čekají ještě na příchod
jeho; že se stali pro podvod cítlhýmí ukřižovánim Messíáše pra
veho, -—a odtud to, že Svatí Otcové vykládají o Mcssíáší pravém
i nepravém slova svatého pavla k Soluňskýmf'“ iprotože neiojali
lásky k pravdě, aby byli spasení, proto pošle jím Bůh půsolmost
klamuftakžc uvěří lží.Ž

lá pak mám za to, že nikdo neíííůžc pozorovati rozptýlení a
provídencielní zachování židů mezi všemi národy světa a nezní»
čitelnou životní sílu 'e'ích rasy, aby nměřil, že uchování jsou pro

nějaký budouci akt Lelío soudu i jeho milosti. To opětovně vySvítá z Dísma svaté 0, na řiklad z epištoly k Rímanům (kap.
9. a H.) a ke Korintským (l Kor. 15.—51.).

3. Z toho dále odvozuje se třetí vlastnost Antikristova, že totiž
nebude toliko odpůrcem, ale náměstkem a soupeřem pravého
Messíáše ; a to činí ještě pravdě odobnějším okolnost, že Messiáš,
jaký jest od Zidů očekáván, vž(y byl světský osvoboditcl, obnovítel
'ejich světské moci, čili jinými slovy: politický a bojovný kníže..
lest také zřejmo, že at kdokoli je v budoucnosti přijatým cha

4' 2. Sol. 2, 10.



rakterem jejich Messiáše oklame, pravě tím i popříti musí Vtělení,
cokoli předstírati bude jako svůj nárok na charakter nadpřiro
zený. Vlastní quu osobou bude ú lným popřením vší křesťanské
víry i Církve; nebot kdyb byl essiášem pravým, musil by
Kristus nás, křestanů věřících, býti nepravým.

'My snad nečiníme si dostatečně představy o tom, jakou oby—
čejnou a historickou osobností takovy odvodnik asi bude. lsme
tolik proniknutí ideou a zjevem pravé o Messiáše, tolik zaujati
slávou jeho Božství i člověčeerí, jeho božských skutků, jeho
utrpení, zmrtvýchvstání i nanebevstoupení a královskou jeho mocí
nad světem i Církvi, že si nedovedeme ani pomysliti, jak by mohl
jakýsi nepravý Kristus řijat býti za pravého. proto řekl Dán nás
v posledních dnech: ; ovstanou falešní KristOvéa falešní proroci,
takže by v omyl uvedeni byli, kdyby možno bylo, i vyvolení,'5'
to jest: nebudou svedeni tito, ale oni, kteří ztratili víru ve Vtělení;
na příklad racionalisté a pantheisté mohou snad býti uvedeni "v
omyl jakousi osobnosti o velké politicke mori. jež by židy uvedla
opět do země jejich a lerus n ještě jednou zalidnila syny pa—
triarrliovymi “l'akovouto komb Ci nic v )oliticke situaci svetove

nečiní nemožnou: ba stav Sy . a „lak na \ýclíod' evropské
diplomacie dodávají tomu zdůvodněné pravilěpodobnosti.

4 Ale proroctví připisují osobě Ántikristově (*liaraklei \ire
protipiiiorvny lest líčen jako ten. jenž působí neprmč zá—
zraky neho piítomnost bude podle působnosti Satanovv, 5 ve—
skerou inor í, .s dny a zámky lživýini, a s veškerým podmdt'rn
nepravosti pro ty, kteří zahynou,?

Zde musim dotknouti se podivuhodné aněny, která stala se
ve světě. ještě před padesáti lety vysmívali se ti, kdož pohrdali
křesťanstvím, víře v kouzla jako pověře, a v zazraky jako hlou
posti. Ale v nynější době daleko překonal svět víru křesťanskou
svojí lehkověrností. livropa i Amerika zaplaveny jsou -- spiriti
smem.7' Nevím, kolik set či tisíc spojovacích článků existuje mezi
námi a světem neviditelným. právě ti, kteří měli za to, že nelze
mluviti o Čarodějnici Endorské nebo kouzelniku Elymovi bez zžira
vého posměchu, věří v klepání stolků a jejich pohyby, v jasnovidství
a sdílení se duchů, kteří vyvolání jsou ze světa neviditelného, na
písma duchů, na schopnost změniti vzduchem své místo, na zjevo
vání se rukou a i osob samých. Zjevení o stavu mrtvých a o ta-'
jemství živých, delší a opětovné rozmluvy se zemřelými, — v to vše
nejen se věří, ale ustavičně, ba denně se koná. (Pokračování)



gosef glanák:
myšlenkový vývoj anatola grance.

(pokračování.)

Toto kredo tají se a proniká ve všech jeho dílech básnických
i prosaických. Na jaře r. 1873 vydal první sbírku básní pod ná
zvem ;Doemes dorésf, kterou věnoval: iLeconte de l_islovi, autoru
rBásní antických? a rBásni barbarských' na důkaz živého a stá
lého obdívu' ._

Á skutečně, nikdy nebyla nikomu odůvodněněji věnována kniha,
'ako tato Lislovi. Co France napsal později 0 Coppéovč sRelia
kviáříf, platilo plnou měrou o něm samém. ;]méno velmi milo
vané, velmi ctěné, jméno Leconte de Lisla jest na sáno na práhu
tohoto svazku. Autor, než vstoupil na lod, učinil) jej svým ma
jákem, aby jej, i jiné, ochránil banálnosti a konvence. péče o
formu, úcta k poesii, která jest věcí Svatou, hle, za to jest díky
zavázán mistru I'

A. France jeví se v této sbírce mistrem verše, t'ejž — jak dí
Giraud -- ciseluje s' virtuosítou a technickou dovednosti )ravélío
umělce.? Dominující vlastností 'eho veršů jest jemná něha, ne
zřídka poněkud mdlá, která však místy dostupuje velké živosti a
působivosti. —

a ukázku uvádím \ prosaickéuí překladě několik veršů z bás
ně :leleníiz

iÁž posléz jeden z jelenů, jejž příroda
jen slabě vyzbrojila k půtkáru budoucím,
)ln pěny, krve padne s hříchem \yhiezlým.
bc zrakem kalným lizal Čelist zlomenou.
Á smrt již přichází za rosy, Červánků,
bv zvolna uklidnila supající hrud!

již v této první sbírce prozradil France svou nezkrotnou ne
návist ke. Kristu v básni :S Bohemf. Básník vstoupí na Velký
pátek do chrámu a s atří zde modlili se s chmurným zanícením
ženu, kterou miloval. F0 jej tak pobouií, že “propuká v tyto rou
havé verše:

tlak p|áče_ nad seb0u, v myšlenky ponořen,
ó krásný Zíde, poznávám, žes uloupíl mně jí.
O králi, jehož rusý vlas byl trním spiat,

Bože, panny moudré, panny bláhovél
jest psáno: Navždy skončiš sám
ty lásky nejkrasší, jež začnou v našem objetí.

a_ věky až ty naše Magdaleny ,
na nohy tvé své urny ještě plné budou lít!



Vrcholným dílem France básníka jest báseň iKorintská svatba',
vydaná r. 1876, v níž nám líčí protivu umírajícího pohanství a
rodícího se křesťanství. Zajímavá je předmluva, poněvadž jí vy
jadřu'e své/mínění v náboženství.

r\/ této knize se dotýkám věcí vznešených a něžných, věcí ná—
boženských. Obnovil jsem sen věků víry; vpravil jsem se do
illuse živých věr. Bylo by příliš známkou nedostatku smyslu ro
soulad, pojednávati bez zbožnosti o tom, co jest zbožné. Eo
vám k věcem svatým upřímnou úctu.

Vím, že není vůbec jistoty mimo vědu. Ále vím také, že vě—
decké pravdy mají cenu jen tehdy, dojde-li se k nim methodami,
které k nim vedou a že tyto methody jsou lidu nedostupný.
lest myšlenkou málo vědeckou věřili, že by jednoho dne věda
mohla nahraditi náboženství. Dokud člověk bude ssáti mléko

ženy, potud bude osýčcován v chrámě a vyučován nějakému
božskému tajemství. gude sníti. A co na tom, že sen klame, je—li
krásný? Není to osudem lidí. aby byli )oliřiženi v ustavičnou
illusi? A není tato illuse. podmínkou samého životař'

Á přec jak dostál básník slovu i \“ této knize ?
l'lippias, jsa rozloučen se smn snoubenkou nerozumným sli

bem její matky, pronáší tyto kletby

IBMŽC Galilejským—li, nehledal jsem tebe!
(_) přizrakul ly se tvčíš na mych krocích,
tv zvedáš proti mně svou ruku krvavou.
Slyš, knize nečisty, racy neblahé . ..
Znám te konečně, Duchu plný závisti,
pííšero, jež přit'liázíš kalit Statek života,
zlý démone, ozbrojený proti rodu lidskému,
jenž na své cestě vlečcš zpěvy smuteční
O kníže smrti, jehož moc mrazivá
umi jen \“ led měnit dívky v naší náruči!

Rozumí se, že kletby ty pronáší ústy Hippiovými France sám.
je nápadno, že po této jinak znamenité básni dramatické za

nechal veršované poesie a věnoval se prose — kritice, románu a
konečně politice a dějepisu. Učinil tak bezpochyby jako i jiní
básníci z toho důvodu, že. kruh čtenářů básní je vždy nepatrný
a že jedině prosou jest možno se dostati do styku s širším obe
censtvem.

Do jeho činnosti kritické spadají předmluvy a poznámky ke
starším arcidílům rancouzské literatury, jež připravoval k tisku.
Nevynikají však ani loubkou, ani spolehlivbstí. je však sice možno
hlouběji proniknouti život a myšlenky Chateaubrianda, Moličra,
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abbé Drévosta, Racina a jiných, než to učinil France, ale snad
nikdo by nedovedl vylíčiti příhody jejich života vtipněji a živěji
než on. jeho bibliografické studie jsou vlastně malými románv.
jimž věnoval všechnu svou obraznost, všechno ' své básnické
umění. France umí znamenitě reprodukovati a napodobiti mluvu
osob i dob, jež líčí, dovede ji zabarviti historicky. Se shovívávým
úsměvem a jemnou ironií vypravuje o jejich chybách. jeho sklon
ke smyslnosti jej svádí, že vypravuje historky velmi choulostivé.

Tyto, abych tak řekl, životopisné románky vábily jej k románu
samému.

Drvními jeho knižně vydanými (r. 187.9) romány, vlastně no
vellami, byla ilokasta' a iHubcná kočka', jež byly přijaty chladně.
Měl již tehdy 35 let. Ale v psacím stolku choval román, na
psaný již r. '1872, který však, důkladně jej přepracovav, vydal
až r. 1882 pod názvem: iTužl)y lana Serviena.' Román jest,
'ak již bylo zmíněno, z poloviny autobiografií Francovou. jest to
bolestná historie syna řemeslníkova, jenž odbyv s prospěchem
studia a maje hlavu plnou tužeb a snů, nemůže se nijak při
způsobili pOžadavkům, jež mu ukládá praktický život a umírá.
jsa zasažen za kommuny kulí do hlavy.

Vzpomínky Servienovy z dětství a mládí jsou vlastně vzpomin
kami Franceovými z jeho mladého věku. Forma románu jest úscčná,
má spád (\ věští pravého umělce. Áč byl román kritikou přijat
jako dílo neobyčejné hodnoty, u širšího obecenstva neměl zvlášt
ního úspěchu.

ok před tím vyšcl román |Zločin Sylvestm Boniiarda, člena
lnstitutu', pocténý cenou akademie. Kniha nc velká objemem, ale
ilnu jemné něhy, dojala srdce tak mnohých čtenářů. Sylvestr
bonnard, člen akademie nápisů, jako 'inoch se nešťastně zami
lu'c. po létech shledá sc s osiřelou vnučkou Kleuicntininou, jež jim
k ysi opovrhla. dá ji na vzdělání do pensiona'tu, jehož správou
jest odírán, zasnoubí ji nadějnérnu znalci starých listin a aby jí
mo | dáti věno, prodá i svou vzácnou knihovnu, kterou ořizo
val s takovou láskou. Tot prostý děj románu, v němž France
uplatnil všecky své přednosti a uvaroval se všech svých vad,
v první řadě posměšného tónu, mluví-li o náboženských věcech.
jsou sice i v tomto románu "eho sledy, ale velmi řídké a třeba
je pozorně hledati. Román končí slovy_iBůh vás žehnej, lano,
vás i vašeho manžela ve vašem potomstvu co nejvzdálenějším.
Et nunc dimittis servum tuum, Domine,' _"chž Lemaítre, jak se
doznává, nemohl nikdy přečísti, aniž blbá dojat k slzám.

po Sylvestru Bonnardovi v dal rozkošnou báchorku cVčela',
zajímavé dojmy z cest po lsasku sEn Alsace' a posléze iLe
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livre de mon ami', rozkošnou kytici vzpomínek. ze svého mládí.
Těmito knihami si zjednal obdiv znalců literatury, ač širšího obe—
censtva jimi nezískal.

Roku 1886_by|a mu v časopisu sTempsf svěřena stálá kro
nika, napřed iZivota pařižskěhot a potom fZlVOtd literárníhof.

Sláva, o níž snil jako dítě, nyni mu zakynula. Stal se po
dvacetiletém intervallu nástupcem Sainte-Beuvovým, jenž byl ide
álním vzorem kritika. France nepojímal však svého úkolu jako
jeho předchůdce sse svědomitostí benediktina'. Svou činnost kri—
tickou karakterisoval nejlépe sám slovy: sNemyslim, že měsiční
přehled knih by mohl býti něčím jiným než rozhovorem, který se
nese tónem, jejž vyžaduje předmět, který však jest prost každého
Systemu, veškeré theorie!

Tato methoda kritiky hodila se duchu Francovu, tak těkave'mu,

tah jĚájo přesnému, a hlavně jeho stylu. Aby vyjádřil své dojmy,u svých causeriích formy oetické. okouzlující, zvláště jed
ná li se o karakteristiku básníka. Šak na př. Coppc'ův sRclikviář'
msnzuje těmito slovy: iCo "pst mu vlastní, jest cit sladké me
lancholie, který jako mlha halí sražené tkanivo jeho poesie. pan
Coppe má řídký talent, že kt'esle výjevy a krajiny velmi svědo—
mitě, je těrkuje iiivalmě nevím čim; jest to kouzlo a jest to sen
-—něm tak podmaňujícího a sympathického, že za Četby se nám

zdá, jako l)\' to vycházelo z nás, jako bychom to my vyzařovalí'

Anebo [,(lltnll tZemif karakterisoval výstižně tgeorgika opilství'.

litam—,eje básníkem a m: kritikem v pravém smyslu slova a
jeho posudky jsou zcela subjektivní, podmíněny dojmy a náladou
okamžiku.

Odtud zcela různé mínění jeho'o témž spisovateli neb () též
věci. '

jednou napíše: iještě dlouho budu slyšeli ve své paměti za
znívat Ie Deum, které svolává Boží požehnání na bárku rvbá
řovu! jindy zase vstupuje jako obhájce řeholnic, biču'e jana—
tismns ;radikálů, se tářů, kteří chtějí vypuditi jmeno lňoží ze
školních učebnic a vypovídají boj ideálu tak mnohých úcty hod
ných lidí, boj zlomyslný, hrubý, hloupý!

Dřiznává se, že jest horlivým čtenářem iNásledování Krista' a
sděluje nám, že v jeho exempláři této írozkošné knížky jsou
stránky, jež se samy otvírajít.

Týž France však brzy na to se vyjádří: ;Mám mnoho výtek
proti mnichům. Raději hned řeknu, že jich valně nemiluji! A o
sv. Antonínu napíše: ;Ten člověk sám velí nesčetné armádě,
armádě poslušné, nevzdělané, divoké, třikrát nepřemožitelnéf
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O mučednictví soudí, takto: Je třeba mučednictví ponechati
těm, kteří neumějíce pochybovati, mají omluvu své umíněnosti jen
ve své prostotě. lest jakousi drzosti, dáti se spáliti pro domněnku.
Mučedníkům se nedostává ironie, a to jest vada neodpustitelna',
nebot svět bez ironie by byl “ako les bez ptáků; ironie jest \e
selost a radost z moudrosti. Čo vám mám ještě říci? Obviňuji
mučedníky z jakéhosi fanatismu; tuším mezi nimi a jejich katy
'akési duševní příbuzenství a domýšlím se, že by se stali rádi
Lat, kdyby jen byli silnější.!

lato slova Francova jsou nanejw'š cynická. Mohl by s nimi
souhlasiti jen ten, jenž zavrhuje veškeren heroismus, jenž se
domnívá, že vlastní zbabělost mu dává právo opovrhovati těmi,
kdož měli odvahu, pěstovati mezi lidmi kult nadzemských ctností.

Osmnácté století chválí France, že iOSV()l)O(.lil0duchyi, že sou
častnici Voltairovi dovedli se zbaviti imarných strachů'. tlaké sto
letíl — zvolá. — Nejhrdější, lásky nejhodnější, největší“

Dodohnč jest měnivý jeho úsudek o směrech literárních a jejich
rcpresentantech. Nejdříve odsoudil symbolismus, pomalu se s ním
však smířil, až konečně labužnicky chutnal verše Mallarméovy.
Tepal bez milosti —-vyjma Maupassanta — naturalisty a o Zolovi
napsal: IlCllO dílo je špatně, a jest jedním z těch nešiastníků,
o nichž možno říci, že liv bylo lépe, kdyby se nebyli narodili!
Než pomalu si zvykal izápachu stájů Áu iášov'ch, až konečně
vzdal sprmedlnost jeho talentu a brutálšiií jeho epope'i, plné
velkolepých obrazů a nad lirolmmi jej nazval isvědomím lidstva'.

(pokračování.)

,7. gr. Orlov: CVpokúšeni.

lak Iiino stala —-plna vnady -
jak anjel rajskej zo zahrady

Tvar se jej skvela krásou — c'arom,
jak večná lampa pred oltárom.

Ramena mala do zobjatia
a vokol plno c'aru — zlata.

Á oči žiarne — ohňorudé

a krv jej vrela v túhy prúde.

Lež ta sa srdce k nebu vzňalo —

a vo mne čosi zaplakalo —
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Gm.masák: jako hrušeň v poli.
. (Pokračování)

Než obavy o Rudolfa zatlačily brzy nové událostí. Ohlášena
určitě očekávaná již biskupská vísítace. Měl jich již několik
za svého působení, ale při žádné nepamatoval takového
shonu a připrav ve všech farách. již po několik měsíců koloval
v děkanství zvláštní sešit, plný poznámek a návodů, vyšlých prý
od sekretáře, jak nejvhodněji všechno připraviti pro vznešeného
hosta doma ve faře a v kostele, jak ho uvítati, jaká jídla rád
ji, co pije atd.

| k laroši přišel s ním sousední mladý farář a doplňoval
'eště různými poznámkami a zkušenostmi, jež sebral po diecési.

kroš věděl ovšem již dávno, nač biskup při visitaci nejvíce dbá.roto ho ani nepřekvapovalo, že všichni se strachem očekávají
osudného dne a konají horlivé přípravy . .. Ale když viděl nyní
ony poloúřední rozkazy, plné malicherných drobností, přece se
rozčílil. l'lořkost, jež dávno již plnila jeho duši, vybuchla prou
dem sarkastických poznámek, že. se soused až divil starému
knězi . . .

iCo má člověk tady vo. vsi dělatP' omlouval se nesměle.
íÚdporem a násilím se nic nespravi. Lépe trochu se zapříti, něco
)it'konsnouli, nez niíti potonr vistnry. nnzutosti a tire-basi trestv.
hlavne uvítání |C hlavní věc. jeutánr hudbu, zaplatím chase.
pivo, sednou na koně, pojedou hodinu cesty naproti . . . Obejdu
si obecní výbor, postaví brány, vystrčí prapory . . .,

iÁ jeho Milost bude se. nsmívati blahosklonně, přesvědčena
jistí-. že. to všechno vyšlo z vnitřního popudu, z náboženské úcty
a lásky k církevnímu knížeti, že tedy celá jarnost je výborně
spravována a uvědoměle katolická . .. Ne, bratříčku, nechejte si
svého sešitu. nebo raději uložte jej do archivu, aby také bu—
doucí věděli. jaké to u nás bylo na očátku dvacátého století.
Bude. to jistě velmi zajímavý kulturní urokument . .. Ale já vy
konání své podle nejlepšího vědomí a svědomí a nebudu nikdy
pokrytcem ani otrokem“

]iž kněze, kteří se sjeli z celého okolí, překvapil ve Vlkov-ě ne
dostatek zevnčjších připrav. Nebylo tu slavnostní brány ani ban—
deria a okázalého ruchu, jaký panoval v ostatních osadách; jen
u kostela a u silnice stály hloučky lidu a před školou řadilase
mládež. ipostavil sí blavul' šeptali si kněží a starší pak do—
mlouvali ]arošovi.

Dráždilo jej to, vida, že nakazili svými obavami i Fi'antišku,
všecku zmatenou a úzkostlivou. Ztrácel klid a když pak skutečně



dostalo se jemu i'osadníkům v kostele veřejně ostrých výtek,
boje se. aby sám nevybuchl hněvem, opustil kostel. A v téže
chvíli ozval se vzadu výkřik, pád a šum: to Hedvika, jež od
běhla aspoň na chvíli z kuchyně do kostela, vidouc pohanu
strýčkovu a polekána celým hrozivým \ýjevem na svatém místě,
omdlela a klesla k zemi . . .

Sympatie celé osady byly ovšem nyní při faráři. l v pokroko
vých novinách objevil se článek, kde postaveny do nejkrášnějšího
světla všechny zásluhy a dobré vlastnosti ]arošovy a vylíčen pak
jako mučeník klerikální tyranie . . .

Když se dostal |arošovi článek do rukou, byl již skoro docela
uklidněn. Věděl, že duchovní jeho činnost ve farnosti, jíž věno—
val téměř celý svůj mužný věk, jest ukončena. poslední akt do
padl, pravda, smutně. Aspoň na venek. Ále konečně nejvyšším
soudcem jest Bůh a svědomí. Ani Kristus Dán nevyhověl všem.
Ostatně byl-li skutečně vinen neúspěchem — ustoupí nyní mladší
síle, jak si urnínil již dávno. Zapadne za ním opona veřejnosti,
ukryje se slídívým lidským zrakům a věnuje zbytek sil vlastní
duši i blahu duší nejbližších. Beztoho dosud při starostech o
jiné na ně skoro zapomínal . .

Do těchto uklidňujících uvah vmdl pojednou dopis od Ru
dolfa. Mladý bohoslovec oznamoval stručně faráři, že právě vy
stoupil z alumnátu, poněvadž necítí povolání ke kněžství. Ví, že
by byl nespokojen a neštasten; proto přetrhává násilně všechny
ohledy a zarninky, jež jej tam přivedly. Aby byl samostatný a
nepůsobil rodičům nových výloh, dal se zapsali na učitelský
ústav; připravoval se již delší čas, takže ještě letos bude hotov
se zkouškami . .. Na konec )ak žádal kněze, aby působil na
rodiče, by se smířili s touto skutečnosti, které nelze 'iž změniti.

aroš si s počátku skoro 0(l(CCl1l. Vzpomínal. jak se loučil
)řed několika měsíci s Rudolfem, a pravil si: ;Dobře učinil. Ne

byl by s okojen. Lépe nyní než až po dvou, po třech letech.
Ale učitelem chce býti? Ukojí se tím jeho ctižádost? Nezako )e
se také na venkově? . . .f Začínal se zase starati, zvláště k yž
druhého dne čekala naň po mši sv. matka Rudolfova a neza
stavujíc se v kuchyni, jak dříve činívala, vešla s ním do pokoje.

čem spolu hovořili, farář nikomu neřekl, jen bedlivěji od té
doby pozorOval Hedviku, zejména když všeobecně se rozšířila
zpráva o skutku mladého Lukeše a kd ž konečně Rudolf sám
přijel z Brna na prázdniny již bez kolárku jako učitel

Brzy začínal ]aroš věřiti domněnkám rozhořčené matky: zdálo
se mu, že Hedvika jest po příchodu Rudolfově 'aksi znepokojena,
časem zamyšlena a zase jaksi podivně rozradostněna... Ne
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zklame se děvče ve svých citech? lest tak nezkušena světa, dů
věřiva _ a nitro Rudolfovo dosud jak uzamčená kniha. Vyhybá
se lidem, nesvěří se nikomu. Má přímo se ho otázati, co zamýšlí?
Ztratiti pak pravděpodobně Hedviku? půjde za krátko do pense,
Františka chřadne, dozrává — oba budou potřeb0vati svěžích, ale
také laskavých rukou. Hedvika, sirotek, byla tu jejich nadějí, ne
vvsloxenou sice, ale samozřejmou . . .

Než má právo brániti dívce, aby šla za hlasem srdce? Ne—
lwlo by hříchem ničiti je'jí štěstí? její radosti byly dosud tichy,
nevinnv, více duchovní — nenastane přirozená reakce? Ceho jí
poskvtnou v osamělém životě světu odumírajících pensistů? Kvě
tinč. jež zatoužila po slunci? Stromku, jenž pocítil potřebu pevné
oporv? A co by ji zaručili po své smrti, jak by se postarali o
její hudoucnost? Stála_\bv tu sama, nezkuše ', se skrovným jměním,
\“ přívlastkem staré panny a s výčitkami duši . ..

Nc, nesmí býti sohceml Bude-li Rudolf skutečně vážně chtíti,
wda mu Hedviku a pak sami s Františkou někam zapadnou »
vždvt je rád. že Bůh zachovává mu tak dlouho aspoň této, trpě

luskv (ll'dhé . . . *

Ale i do těchto starosti zasáhly svou mocnou rukou světové
události válečné a přetrhaly jako jemnou pavučinku všechnv
plány jež se snuly ve start" hlavě i v mladém srdci pod jar
skou střechou.

llned na počátku války povolán Rudolf l_ukcš, orlvedcný na
jare, k vojenské službě. A brzy na to farář laroš byl v zván,
.|l>v odvolal svou žádost o pensi a setrval ještě, možno—li mu,
\ duchovní správě: odešlo! hodně mladších kněží do pole, takže
dávný nedostatek ještě se zvýšil. Skoro současně pak jmenován
biskupským radou.

i\lálo jej to potěšilo, ač věděl, že biskup chce takto jen na
praviti poněkud svou unáhlenost. Cítil se unaven a vyčerpán,
neschopen již takové činnosti, jaké by vyžád0vala právě přítomná
těžká doba. Viděl s počátku, jak tíseň a úzkost pudí lidi do
chrámu i ke zpovědnici; tušil, jak duše jejich lační po slovu
útěchy a lásky; a zase pozoroval, jak jiná bolem rozervaná srdce
u adají v propast nevěryj zoufals'tví — to všechno volalo k němu,
ukazovalo velikou odpovědnost, ale také probouzelo dávnou, zkla
márími a trpkostmi otrávenou lásku k trpícím farníkům i k uprchlí
kům, jichž několik rodin ubytováno ve Vlkově.

Zůstal, utěšuje se jako všichni ostatní přesvědčením, že válka
bude brz ukončena. Učil se kdysi jako bohoslovec polsky — nyní
obnovoval své vědomosti, kupoval polské knihy a časopisy, cvičil
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se s Hedvikou, aby mohl zpovídati vystěhovalce, těšiti a poučo
vati. přicházeli brzy na faru jako domů, plni vděčné radosti, že
mohou s Hedvikou polsky si ohovořiti, zvěděti n0vých zpráv o
válce a s ní chvěti se o osud) nešťastné otčiny...

Farář zapomínal svého stáří, podněcoval všechny své duševní
síly k nejhorlivější činnosti v kostele i v soukromí, podroboval se
i různým novým povinnostem, jež ukládaly úřady církevní i svět
ské — ale po takovém napětí následovala přirozeně ochablost a
skleslost. Tíha kříže, jejž vložila léta i povolání, začala se zná
sobňovati. _

Á pocitoval ji tím bolestně'i, čím více a krutěji se prodlužm-ala
válka. Lid si na ni zvykal. koro lhostejně přijímal zpráw o ra
něných i padlých, když se týkaly 'iných. Možnost velikých vý
dělků zbystřovala u mnohých smysly a otupovala cit, kdežto jiní
zahloubávali se zase do otázek, _na něž jejich rozum nestačil.
propasti rostly mezi lidmi a na dně jejich jako by zahučcly
občas neznámé, zlověstné proudy ..... l jaroš je slyšel, až ke
mřížkam mlčelivé zpovědnice dolehl jejich zneklidnčný šum. lekal
jej a plnil starostmi o budoucnost.

íRCligiodepopulataP' ptával se často sám sebe, pozoruje mnohé
zjevy v osadě a prázdnící se zase kostel . . . rReligio depopulatal'
tvrdil si, jsa nucen předčítati s kazatelny nejen válečným duchem
se nesoucí pastýřské listy, ale i různá vládní nařízení. íSvatv otec
maíně vola! myslil si Často. ikdyž ho neslyší ani jeho přední
zástupcouě... Ále systém je v tom, systém ke zničení církve,
jemuž pomáhá lidská pošetilost a senilnost . . .' Á hlas mu obv
čejně slábl, neorhážil se mnohdy ani podívati se dolů na ná
padně skloněné hlasy žen a star-ců, pod nimiž cítil )ohledv plné
údivu i hněvu rproč nám to Čte.H ptají se asi v duchu. (Dost
se nám toho nakazuje starosta a Četnici, chtěli jsme aspoň v
kostele zapomněli na chvíli, oddechnoutí si, povznésti duši — a
zatím zase o válce tady Čte, krveprolévání schvaluje . .. již i kněží
tak jako páni, kazatelna tak jako nminy jsou proti nám . . .1

Rozum i srdce bouříly se mnohdy starému knězi, když o tom
Uvažoval a 7vlástě když si ještě vzpomněl, že tam zrovna na
proti na kůru sedí četník, jenž nyní neobyčejně pilně chodí do
kostela již na kázání... Spehují mne, co mluvím, chtějí níne
chytiti za slovo měně opatrné, do žaláře přivésti . .. Budu mlčeti
raději, tak jako mlčí mnozí větší páni, kteří jindy měli plná ústa
Svobody a vlastenectví . .. A komu bych pomohl? Zotročili nás
úplně a káží, abychom ted sami na sebe pletli nejostřejší bič . . !

Toto stálé napětí ducha a množící se rozpory tísnily a vysilo—
valy laroše i tělesně. Chřadl a usychal. Františka dlouho jej již



pozorovala starostlivýma očima a konečně požádala lékaře z mé
stečka, aby navštívil svého dávného přítele jakoby náhodou a
prohlédl jej.

:Všeobecná slabost! řekl jí potom, iinu, stárneme, stárneme
všichni . .. A pak válka a starosti . .. Bratříček by potřeboval
hlavně klidu. pro staré lidi, jako jsme my, je nejlepší lék svaty'
pokoj. A jen tak z dálky a s povýšeného hlediska. jak se říká:
sub specie aeternitatis, divati se na to lidské hemžení i potýkání.
Ále takto jsme oba nuceni proti své vůli hráti nevděčnou roli,
po níž nás režiséři odhodí do kouta stejně jako ostatní loutky
ze světové komedie . . !

:Ncrozumím tomu, pane doktore! zarazila se Františka jeho
nahořklým tonem. ije tedy zle s bratrem.“

Nebojte se, Františko, smrt není v takových případech vždycky
tak náhlá. Ále neškodí, je-li člověk na všechno při raven. Ostatně
mnoho by tu dokázala také dobrá kuchyně. ť/ím, že velebny'
pán nebyl nikdy labužnikem, ale i tělo žádá svého A zde na
\enkou'- dostanete přece spíše něco koupiti. než my nbožári ve
městě!

l.)ostala, pravda, mnozí lidé sami již také si všimli kněze, jak
lllll)(:llí. jak k zemi se kloní, litovali a přidali, když přišel kostek
nik, čeho by jinému neučinili, ale stav jarošův se nele)šil.

ilste nemocen, velebny pane.-“ ptalo se ho několik starych
sousedů. když zase m dlouhé době vyšel si za pěkného jalního
dne na procházku (o polí. Vzduch byl pln slunečních nsniěvů,
lt'IHÍ' \oněla jarem a mládím, ale jaroš lialil se zimoinřivě do
svého \yrudlélio pláště. iZchudl 'ste jaksi! dodávali trochu ne
směle. vidouee. jak kněz si prohíži jejich pevná, svalnatá těla,
již bez kabátů, s košilí na prsou rozhalenou, jak jim bylo teplo
při jarní práci \ osluněnéni poli ..

:lnn. stáří a válka! odpovídal. Ale za to vy, sousedé, jste
\Šcu'k omládl a ožil od doby, co jsem vás neviděl. Opravdu,
jako mladík .!

;Děkný mladík se sedmi křížky na zádech! usmíval se zálibně
sedláček a vzpřimoval přece jen poněkud nahnutou postavu.
;Vždyt jsme stejně staří, velebný panel Ale to dělá práce! Syn
na vojně, vnuk v zajetí, musil jsem se chopit zase hospodářství
a jde to! Áni by si člověk tolik netroufal, kdyby sám nezakusil.
přece my staří výměnkáři jsme ještě k něčemu, a jsou rádi, že

nás mají . . ! j
Ano, ano! pokyvoval farář, ale myslil na sebe. Srovnával a

záviděl skoro tomu výměnkáři, jenž probudil se téměř nad hro
bem k novému životu v radostném vědomí, že je k něčemu, že
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nežije zbytečně, že může uplatniti ještě ostatek svých sil, pomoci
SVým aspoň radou nebo dohledem . .. je jak lípa tuhle u cesty
— pomyslil si. Vloni blesk ji srazil, kmen má skoro úplně vydout

ml a spálený — a přece letos puči znovu a snad i pokvetc ..
Úklídnil se a vzpružil tímto setkáním. proč by klesal na duchu?

Nežije také zbytečně na světě. Koná, co může, a Bůh jistě ne
žádá, co by bylo nad síly člověkovy. jen o sobě svěřené bude
se starati, vyplní Své povinnosti, za ostatni atodpovídají ti, kteří
mají otěže v rukou . . .

Vracel se domů, vdechuje plněji vůni zorané země a radost
něji děkuje za pozdravy dětí, jež přiháněly právě k vesnici stáda
žlutých housátek a nějak náhle ukončily, jakmile jej spatřilv. křir
klavou vojenskou písničku;

levá ruka uražená, pravá noha utata,
pojd, má milá, podívej se, jaká je ta vojna zlá.

Na věži rozhlaholil se jasně zvon, pokoj a posvátné ticho
ukládalo se na celý kraj, jako by ani tam kdesi za horami ne.—
břměla )rávě děla a neurníiali \ hrůzách tisieové.

:Dá óón Bůh, nastanou nám zase lepší časy-,* myslil si jaros,
když dokončil \ečerni Ánděl páně. Kráčel již vesnicí, viděl před
sebou jako cíl svůj kostelík a zdálo se mu náhle, že jej \ola
k sobě, že jako bíla vidina nějaká až k zemi se kloní svou se
divon hlavou ověnčenon korunami lip a na to zase s\ou \ČZI
až k nebi se v'ztvčuje a ztrácí kdesi \ jemných jarních paracb,
rSlmnostně zase rozlioupou se tve zvonv, radostně le Deum
vvplní tve. prostoly a sjednotíš \ sobě \seclmy, kteří pietnali
hroznou bouří. l když \yvrátila mnoho stromů. přece jen píočí
stila také \zdnclí. Nezničila nás a již nezníčí, protože v nasun
lidu je zdravá životní síla . . .'

?. se podivily ve faře, když jarář se objevil u večeře všecek
oživlý a skoro rozradostnělý. Neclíápaly, co se děje v jeho duší.
když tak se zájmem vypravuje u sedláciclí-výměnkářich, o děterh
a polích, ale obě těšily se v duchu: ilaro jej uzdraví, bude zase
lépe." a "ako by jim tím balsámu do srdce nakapal.

Ále zk amaly se. Krátké jaro uprchlo 'ako sen a na počátku
léta seslábl farář tak, že na svátek sv. l3etra a Pavla nemohl
již ani ukončiti mše sv. Hedvika sedící s Františkou v lavičce u
sakristie viděla, jak se potácí u oltáře, chytá se křečovitě desky
a otevřenými ústy lapá úzkostně dusný kostelní vzduch. Dřiskočila,
zadržela kněze a pak s třesoucím se kostelnikem více zanesla
než dovedla do sakristie, kam skoro současně jiné ženy přinášely
omdlelou Františku . . .
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To byla poslední larošova cesta od oltáře, jemuž sloužil skoro
padesát let. '

V polovici srpna klidně. skonal. Kostelem zašuměl všeobecný
pláč, když kazatel líčil dojemně lásku, s jakou zesnulý obětoval
nejlepší léta svého života zdejší farností bez naděje na odměnu,
bez touhy po vyznamenání a po lepším místě, vždy spravedliv
ke všem, přímý a neohrožený. Ano i v poslední vůli pořízené
krátce před smrtí pamatoval na dobro svěřených duší : věnoval
skoro celé své jmění. jež ušetřil při ne'výš skrovném životě. na
fundace, z nichž maji býti konány ve |larnosti pravidelné missie
a kromě toho každoročně o vánocích má býti poděleno deset
chudých hodných dětí dobrými knihami . .. (pokračování,)

Gugen g(laudíus g(letus:
Jvítání do tmy.

i\le srdce souží žal. Smutná je minulost, těžká je přítomnost
a strach zatemnuje budoucnost. Neodmítej mne, Kriste, když duši
žíznívou přináším k Tobě. Co je, láska pozemská ? Své srdce
složil jsem k nohoum \yvolene, (loulaje \“ lásku za lásku. OZ(l0l)ll
jsem srdce upřímnosti a věrnosti, a přece neušel jsem zklamaní.
(iu je lasku pozemská ) proc pííclíá'lím k Tobe. Kríste? Má
duše žízní po klidu a po smíru llroto pí'ítltazím k .l'()l)č.

je mnoho věcí. kteíe nepochopí unsl lidská. jak je to možno,
zr za pravdu citů dá nám lidstvo rány a ponížení, jak jen to
možno jest? Když přicházím k lohč, Kriste, jdu s důvěrou k
lolič, že povzneseš srdce me nad bahno světa. Trpím, ale ne
proklínám. Což ses nemodlil za nepřátele své, Vznešený? Ne
loulam. Mohu le milovati. Nesu svítilnu doufam před S(',l)()lla
nwabloudím \' temnotách zoufalství.

\eí'ííií \“ božství live, Kristel Dal mi život (íolgathu a potu m"
ki'iž ponížení a utrpení. Tam, kde jsem šlechetnost a řátelštví
hledal. tam uzrávaly zrada, nečistota a crzoložstvi. klamání
drtilo duši inou. počínal jsem již slábnouti. Hle, musil jsem se
vrátiti k Tobě, Kriste. Musil, nebylo možno jinak. Neboť Ty ]si
pramen, jediný pramen, ze kterého mohu píti sílu a vůli odpouštěti.

Na vysokých horách neroste jehličnatý strom. Ledovce koru
nují útesy skalní ebyla to chorobná pýcha, když sebevědomí
z domnělého štěstí prostupovalomne? Zrada spustošila zahrady
mých představ aomých nadějí. jsem opuštěný uprostřed víru světa.
Ále Ty, Kriste, Dane a Zacliraniteli můj, Ty mne jistě neopustíš.
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Štěstí pozemské míjí jako bludný dubnmý paprsek slunce. jak
jen mohl jsem budovati na štěstí pozemském? Což člověk ne—
ruší v lehkomyslnosti své lehce i povinnosti nejsvětější? Může
býti žena božstvím mužovým? Ani svatost mateřství nezachrání
ženu lchkomyslnou. Kriste, sili duši mou, je mi r0vnováhy tolik
zapotřebí.

Loko liána se vine ke pni palmy, tak duše má zachycuje seTe e, Kristcl Bez Tebe klesl bych \“ prach všednosti a ve zkázu
ubití se. Veliká je žízeň má a hlad můj, bud chlebem mým,

'Kriste, abych ožil niterně. Má duše vyzdobena je koberci dou
ání a růžemi žhavých něh milování. Uvítám Tě, Kriste miláčku,

zpěvy svého srdce a touhami čistými jako jsou přání dětská.
pojd a posvět mnel

Bože, odpust ji: Neví, co činí. Odvrat ji od cest bludu a od
závrati rozkošnictví, at najde srdce své. Necht svod lehkomyslné
hýřivosti nezlomí jí úplně.

Kriste, dej sílu a dej velkomyslnost. Bud mi světlem \'e tmách
osudu.

grantišek Zýbal:
á'la'va na výsostech šachu...

Andělské sladké zvuky
dnes lette do daleka
a lidské ztištc muky,
tak mnohé srdce čeká!

Nad zemi znějte sírou,
v svět zvučte vaše hlasy,
zazvoňte \' srdcc vírou

na lepší lidstva časy!

A v cestu jeho bědnou
svit záře hvězdy sladká,
dnes tváře děsem blednou,
svit, hvězdo lezulátkal

Ty Svaté Boží Dítě,
slyš rajských zpěvů znění,
spi, tiše provázej tě
sen lidstva 0 spasení!



(9kna.
Bedřich Konařtk-Bečvan: Judita. Kresby z východní Moravy.

Knížnice rEvý" svazek lll. 1917. Strana 125. Cena 2 K 40 hal.
V Konařikovi roste svérázný povídkář a — což nejdůleži

tější — povídkář uměleckých kvalit a uměleckých aspirací... již
před lety upozornil na sebe románem ;Dalilaí. Tenkráte byl to
ovšem více motiv a prostředí, jež budilo zájem a rozruch, byla
to více palčivost nadhozených problémů 'než umění autorovo.
V přítomné knize právě naopak: právě umění, umělecké zpraco
vání je to, které poutá' a zavazuje... je to především povídka
+Tatíčkova nemocí, která uměleckv stojí nej\ýše, umělecky je nejzladč
nější, nejharmouičtější. Zde právě viděti nejlépe, co z jednoduchého,

rostého motivu dovede vytvořiti pravé umění . . . Výčitk)l Svědomí !
Qrah, který tajnou, kdes v cizině, v pravoslavném Rusku spácha
nou vraždOu zjedná si bohatství, zjedná si pohodlí -—ale připraví
se o dobré svědomí; a ku zděšení manželky a dítek dostavuje
se inemoc tatíčkovaf t. j. strašné výčitkv Svědomí, které vždy ve
vvroči vraždy propukají s příšerně neuprosnou pravidelnosti a
silou opravdu živelnou -—tot přec motiv jednoduchý, prostý, motiv
tisíckráte využitkmaný a zpracovaný; ale jak ojediněle, jak vzácně.
s jakym uměním, s jakou jemnou psychologií kreslil svůj obraz
Konaříkl Krcslil pevně a solidně, harvarni zhuštčnými a výraz
nvmil .. Ovšem nejsou všechny povidkv \ knize na stejné
výši. Áni uvodní ultrdita', podle niz nazvána vela-kniha, ne
dosahuje \vše ilatičkový nemoci' . Avšak i v těchto ostat»
nich povídkách nalezneme leccos, co chytí, nalezneme momenty,
které zaujmou a u outají. lak na př. účinně vyhrocené pointa
smrtícího děsu v il'lionkově pomstě' neho ěkný náběh ku zdařilé
charakteristice svérázné dívčí postavy, v il evičcet. Fr. Dohnal.

Folklor — umění. před Časem dostalo se mi do rukorr těchto

několik řádků: iNCjClC nátn tak o folklor jako o uměleckost
v první řadě. liuak jest práce jistě zajímavá a najde už bez )ečnč
svého umístění.! Do řečtení lístku toho miruovolně vyvstala mi
v mysli otázka: ;]e Folklor uměním? Má povídka folkloristická
uměleckou cenu? proč se však uměleckost národopisu upírá ?5
A mluvila jsem na to o národopisu s dámou důkladného literár
ního vzdělání a snah opravdu uměleckých a hle, zase rojeven
názor, že folklor neodpovídá uměleckosti, a zvláště prý lianácké
nářečí nebo vůbec duch lidu hanáckého, tak materielně založený,
není prý s to, by dal podnět k umělecké tvorbě, a nelze rý
si představití ušlechtilou, krásnou myšlenku vyjádřenou obhrub ou
hanáčtínou. Tak soudí se tedy v kruzích literárních o folkloru,
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tak soudí se o něm v kruzích vzdělanců! A jako v odpověd
na tyto soudy táhnou mí myslí pojednou pestré obrázky UprkovvÍ
Frolkovv, Gardavské a j. Rázovitost a umělecká cena jejich jsou
plně uznaný. V čem však leží výše ceny jejich, včem leží
velikost jejich umění? Odpověd ku otázce této/jest nasnadě. —
Zahledme se jen v tý tváře šohajů a starců, zahleJme se v tváře
dívčí a dětské, zahledme se ve vráskv Slováckých stařenek na
obrázcích Uprkových a každý tah, celé držení těla, ba i každý
záhýb šatstva projevuje nám duši lidu v jeho citech nejvzneše
nějšich ivášnich nejhrubšich, z obrazů těch mluví duše lidu
ponořená v slastech, srdcírn lidským nejdražšíc, i trudv a
starostmi dne těžce (leptaná. jsou díla ta velkou básní epicko
lvrickou, vypravující nám o lidu naši Moravěnký a pějíci nám
o duši jeho píseň lásky i píseň bolu, bouřící vášní a zase vv
znívající mocnými akkordý v hymnu věřící duše. Á hle, pro
tuto nejvnítrnějsí cenu děl těch nikdo nenamítne ničeho. na
zveme-li je nejzdařilejšírni a nejkrásnějšími národopisnými dílv
výtvarného umění. Cim však je nár'odo is v literatuře? jest to
opravdu jen suchá ukázka dialektu—ká? fsou to jen střízlivě po
pisy lidu a kraje a studie slovesných tvarů? Což zdařilá'povídka

[olkloristicka není obrázkem slovním lidu a kraje? Ci nenítomu třeba vznětu uměleckého, řekla bych téhož stavu duše.
vjakém ocitá se výtvarný umelec, hoře dílo, abv spismalcl
vvsliltl v nejplnčjšírn slova srnvslu každý zachvčv strun duše
lidu A jak různí jsou kmenové v národě, tak různv jest projev
stavu dušemího v lidu. Předobíe dá se srovnatí tento stm se

zvukorvnri odstínv nejrůznějších hudebních nástrojů. jako na
ríiznvvh hudebních nástrojích týž ton má různou barvitosr, tak
různí knrcnme narodni tvz. vit, tvž duševnr stm různě projevují.

jako jest uměním zpodobnění stavu duševního v hudbě
orchestrální různými hudebními nástroji. tak jest uměním \v
stilrnouti povahu lidu, jeho rázovitost a zobrazili je tak. že
každé slovo, každá věta. každá fráse, ba i jednotlivá slova a
slabiky tvoří důležitou část obrázku Člověka, raz jeho povahv,
kraje, z něhož vzešel atd. Ze k takovému věrnemu obrázku lidu
třeba užíti toho kterého nářečí, netřeba dokazovatí. Neujímá-li
však ceny umělecká křiklavost barev na obrázeích Slovácka ne
ujíma dílům literárním ceny zdánlivě tvrdý i hrubý dialekt. jako
jest však nezvratnou pravdou, že každý obrázek Slováka, neb
každý obrázek llanačký není ještě dilem uměleckým, tak'jest
pravdou neomylnou, že není každá povídka psaná dialektem
opravdovým dílem národopisným. psaní díla folkloristského vy
žaduje důkladných studii psychologie lidu a pak zvláštní do
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vednosti k zachycení rysů jednotlivých i celku, v nejjemnějších
odstínech kmenových i individuelních zvláštnosti, kteréž právě
mluvou se zrcadlí. lest třeba vložiti se cele v náladu lidu, kraje
i doby a toto vše zajisté vyžaduje jistou potenci uměleckého
cítění. Uvažujice takto docházíme znova a znova k názoru. že
národopisné tvorby rázu heletristského s adají v rámec umění,
že dialekt není jim nikterak na ujmu, to naopak, že dodává
jim pravé živosti a rázovitosti a že. názor redakce, píšící na
počátku uvedené řádky, není a nebyl správný a že dokazuje
pouze jistou míru jakés předpojatosti. Kdo miluje náš dobry
českoslovanský lid není a nebude se stavěti proti beletrii rázu
jiolklor'ístíckého. naopak dovede z ní vždy'vyčísti poesii duše lidu a
zamilovati si jej, cítiti s ním a pracovali pro něj. M. Pavlíčková.

FilosofiCký problém národa. est řirozeno, že v naší době
ií'ikročilo se u nás k řešení ilosojřcke'ho prohlenm národa.
bOSÍOI'dlů se o to rFilosojická jednotaf v Draze, která pořádá
kurs o problému podstaty národa a národnosti. Mluvili dosud
lh. Ant llhlíi, s jehož filosofickýminázorv nemůžeme souhlasili,
notoZC směr (;Ítirrtteírv považujeme za dávno překonaný, a docent
)r. Dvorský o tematč márod a půda', kterv přednesl celou řadu

novvch lrlcdiska porovnání Mezi jinymi ocenil velikyvýmalelorovv,
která přírodou je dána an centrum politickémoci. Proto také |)vla nej
dříve velkomormská říše a teprve později vůdčí roli iní-lv Cet'liv. ||.

Slovenský básnik J. Čl. Orlov, ac. má už za selrou statnou
knihu veršů a neobyčejně-. pilně-_přispívá skoro do všech časopisů
a pulrlikatí slovenských. je v Cechách \ícc int-ně pokrokovou li—
terární veřejností uplně přehlížení a ignorován. Přešel ho na př.
lí. ltrvdecký, který vydal u .l-opiče antlrologii z básníků slovcn—
ských od jána Hollého po dobu nejnovější, rl'llas 'l'otrv'. (žádný
kritik toho Frydeckéniu dosud nevytkli), přešlyho iNárodnft'istyf,
lvdvž uspořádaly svého času slovenskou nedělní literární přílohu,
a důsledně jeho jméno zamlču'í všichni kritikové. kteří. píšíce
o prvé knize jiného mladého slovenského básníka Martina Rá
zusa. zmiňují se o nové generaci básnické na Slovensku (|. Krasko,
Vl. Roy, Vl. S. Hurban, Gall, Hájornil, lesenský). pro všechny
jako by vůhec ]. G. Orlov neexistoval. Co toho příčinou? Vadí
snad uznání básnického nadání ]. Cl. Orlova v Cechách jeho
katolické kĚřství? Byla by to věru srnutuá skutečnost — rub
našeho horování pro Slováky! 0. L.

Měsíčník „Der Mensch" počal letos vycházet v Brně. jest to
orgán ro kulturní sbratření lidstva. jsou tu příspěvky(básně a essaye)
od [channem Urzidila, Otakara Březiny, sonety Leona Reissa,
Antonina Macka, 'j' K. Branda, K. Čapka, Fried. Billa, Dra. Qui
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doua Gliicka, E. Feigla, Á. Gríinešvalda, \ll/. Fůrtha, petra Bez—ruče, |_. Lieglera. Te y většinou Židé a Kromě' několilneší.

výstřelků sensualistických je tu patrný sklon k idealismu" a mysti
cismu. Stůj tu aspoň začátek básně Urzidilovy:

chykoupený zpívá v noci.
již nemohu uniknout slovům svým, ó Bože,
jdou ke mně po mostech, pojících večer a den,
rty nemohou svírat ta nádherná slova jak poklad.
že každý se chápe jich, drže

_ e v oblasti svého rozežírajícího světla.
h/šcchny výtvory mají svá jména,

každý mluví svou řečí ve všech jazycích země;
ba ani ty, Bože, neobejdeš se bez Svého s|0va.
já ale nechci těch, co tu hlučí a společna všem jsou,

já zápasím, abych z mřižoví jejichsvé z ačnčlé ruce vytlačil výše, abys mč učil
všechněm těm věcem, jež bez slova jsou a nezrozenv
a nevnořeny v čas vznášejí se mezi Tebou a mnou.
Á hlas můj zaznívá u bran večera:
jest to šumot Tvých úst či štíhlost mé milé,
že jako nádoba jsem a bez studu před každým kvpím?

o jest, co plní mne jako tvář a nedovedu
to vySvobodit zpěvem svým, by žilo a chodilo?
Viz, hledám Tě, ože, za vodami lidskými,
v posuncích věcí, abys mi odvětil,
a hrozím se, že bys moh náhle
na moje bloudství vvhrnout lavinu B\eho smíchu.

tt.

Splsek JUDr. R. Trauba ;Záp-ts
českého národa o universitníod
kaz arcibiskupa dra. Th. Kolínal kri
b'suje zmaření Kohnova odkazu vládou
a stanoví důsledky : toho vy lývající.

iní tak s trojího hlediska. rvní, se
kterého se zmaření ono beztoho jevi
nám všem jako skutek libovůle, neli
úmyslné urážky a )otlačování. nalézá
sice ve spise Traubově přilehavého a
nepokrytě vysloveného výrazu, ale jen
zkrátka, takřka jen jako řečnické orá
mování toho, čím autor chtěl před
stavit věc ze dvou stanovisk jiných.
Druhé. totiž rávní stanovisko, vlastní

oména Vynikajícího znalce a čilého
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)l'dCU\'llÍl(d prámického, jest ovšem
hlavnim jádrem spisu. Rozebírá všech
ny námitky, jež proti odkazu Kolmovu
by se byly mohly vyskytnout s hlediska
práva, a ukazuje, že žádná z nich
není oprávněná. přesným stanovením

ojmů, neznásilnčným výkladem zá—
konů a především odvěkým praktiko
váním. četnými obdobými příklady z
dob starších i z doby nejnovější.
u nás i v čmecku, ukazuje autor,
jakého křiklavého bezpráví se tu na
nás dopustili. Zajímavým jest zvlášt
rozhodnutí (rovněž z r. 19171) v zá
ležitosti odkazu Gustava Lustiga na
nadaci pro propagováni cílů volno



myšlenkářských (str. 40 násl.). práv
Úcké vývody autoron jistě si zjednaji
pozornost znalců a dou ejme. že snad
přece někde i sprave lnost věci. 
pro nás v kulturním listě jest však
nejzajímmčjším stanovisko třetí, jak

se totiž autor. nezůstávaje jen suchým
prámickým doktrinářcm. nýbrž činč
hojné a účelné odskoky na pole kul
turní. stmi ke kulturním snahám církve.

Autor, muž rozhodné pokrokový a
žádný klerikál, o čemž svědčí nejen
známé jeho vystupování a literární
činnost jeho ostatní, nýbrž iv tomto
spisku mnohé jeho narážky a záliby,
nezadatelné to již dědictví všech na»
šich pokrokářů — přece dovedl se v
celku postavit na takovou objektivní'
\ýši úsudku, na niž se s ním rádi
setkáuirne. llčinil tak zvláště v při
po|rncrn článku : :erný milionl rc
plirt na stejnojmennou studii Gani
nro\u. ad řiulou a potrrpou (e
lenni n-iindu způsobenou jásá hlasatel
no\é t'lllikw praví a ochlazuje
lrorkokrcurčlro lrotlilcle několika po
málnkanrr. \r—lrrnpokrokmýrni a úplně
\'-'0l)()ll0|llj:ulllýllli. jsa toho picsvěd
\rni. žl' by lir-bylo na Škodu. idl))'
aspon rrčklr-n' urriursitni stolitc osa
/o\ár_r\ byly učenti k\alit sice nespor
ných. od jichž působnosti bylo by se
\ěak lze naditi, ž( pojímání katoli
\isrnu a náboženshí \'ciibc uvedeno
bude na pravou nríru' (str. 72).
korrrujc slaurým iiry\kenr / Palatkélro
rNčkolika slov o náboženství a vířcl

(která by neměla býti urnlčována,
nýbrž také jako \POslcdni s|o\a| z r.
|873! národu na parnčt uváděna —
bylo by toho \'čru třeba!), Zají
mmým jest také. co dovomjc autor
o stanovisku, ja 15 by církev měla
zaujmout k odkazu Kolrnovu: rK po
čínání vlády kruh církevní nemohou
zůstati netečny. (lždyt zmaření od
azu Koltnova odporuje dávné praksi

života církevního . . . rávo'nadační,
iež ve službách chudinství a péče o
nemocné vyrostlo na půdě života cír
kevního, přejato bylo... pro účely

veřejné spra'\y. právem vznáší se pro—
test z čských kruhů katolických prot
tomu, aby správní libovůle otřásala

pilířei'n instituce. kterou cirkevnčpra'vnív0jdaroval sta'tu. —Odkaz arcibisk.
lžlohna vzrostl na rodných láneclr
olomoucké arcidiecéce at . maření

odkazu arcib. Kohna dotýká se tedy

i ústavně zaručených práv katolické
církve. — V době, kdy vylučuje se
theologická fakulta ze s olečenství
národní kultury, podal arcibisk. Kohn
svou závětí skvělýcin obran katolické
cir e. důrazňujc- lí l'l'er en \č
domí, že národní a osobní svoboda
vyrůstá 7. jednoho kořene a to je
vzděláni, kdežto hierarchii \ždy na
tom záleží, aby lid byl co nejméně
osvicen. přezírá patrně, že aspoň
arcibiskup Kohn svojí závětí vztýčil
rovněž prapor vzdělání. »- Oclruzeni
o jeho odkaz bude pociťována) jako
projev ncvážnosti k idovým Živlům
v cídni . . . Bylo-li zřízení České trni
versity korunou dila obrozenskčlto,
pak arcibiskup Kolin snahou o zřízení
druhé české universitv projevi la
všechnu české kněžstvo solidaritu s

národními ideály. 7—Zde nastal
konflikt mezi láskou a státním násilím
a nemůže lrýti pochybnosti, na či
straně iná státi cír ev.l

Dr. l:. Odvalil.

Lucyan Rydel, jehož smrt lolik

přikvapila -- b\l )ásnikcnr "COJYH
čcjnč svědomité a \ysocc cstlrclicky
vzdělané kultury literární a umělecké,
virtuosem ornry, \ níž se mu ne\-y»
rovnal snad nikdo z erade' polsky'.
Narodil se 17. května r. 1870 \ Kra—

kově. jako syn profesora ja ellonskó
university Dra. Lucyana Rytňa. slav
ného oku isty. Po universitních studiích,
promován r. 1894 na doktora práv,
studoval dále literaturu a dějiny umění
na universitě berlínské a pařížské,
r. 1898 byl amanuensem universitní
knihovny krakovské, načež stal se
profesorem všeobecných literárních

ějin v : useu jména Baranieckéhol
v Krakově. Krátký čas byl také ředi
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telem tamního ntěstskélto ditadla. Za
války uchýlil se na nějakou dobu do
Čech. kde byl již dříve dobře znám,
chápaje vždy opravdově naše kulturní
i národnostní snahy. Smrt stihla jej
8. dubna t. r.

Největších úspěchů došel Rydel na
poli dramatickém. Talent jeho projevil
s! již v prvních scenickýclt útvarech
rMatka' a zvláště rDies irae'
(r. 1893). jest to velkolepě založené
mysteríum, kde —- jistě také pod vli—
vem Maetcrlinckovým — vc viděních
plných hrůzy kreslí obrazy posledního
soudu. Na jeviště dostala se brzy
dvč jednoaktová dramata rNa mar—
ne' a rZ dobrego sercaí (1897).
Uplně pak již zvítězil svou )ětiaktovou
dramatickou pohádkou rŽac za to
wane kolo' (1899), jež se stala
na dlouho nejpopulárnější hrou na
polských jevištích a došla úspěchu
i u nás. ásník spojil tn velmi ohratnč
dva tak odlišné polské světy: šlech
tický a selský, k nimž druží se ještě
svět nadpřim/ený. lantaslický. Po—
(lolmč ncoljyčcjné trimnjy slaxila a
slaví dosud vánoční vlastenecká hra
rBetlejem polskie' (1905), Rydel
)řcnesl děj na polskou půdu ke Kra

kovn, odkud káže tastuškům jíti za
Kristem; na dvořt' llerodmě pozná—
váme všechny ty zlé síly, jež utisko
valy Polsku-. konečně v posledním
obraze putují do ltetlemského chléva
všichni polští králové, hohatýři a mu—
čeníci. vše to za zpěvu ohlíhenýdí
koled a vánočnídt písni.

Vlastenecké, časové motivy mají
i další dramatické práce Rydlovy:
rjer'tcy' (Zajatci), vynikající více ly
rismem než dramatičností, rNa za—
wsze' (Navždy. 1903), smutný obraz
poměru ruskopolskélto po r. 1865,
rBodenltaim! (190b), kre5lícíživot
'edno to z uchvatitelů polské země v
boznaňsku, rpan Twardowskí'
(190b). Nad tato umělecky slabší
díla vysoko nikla historická trilogie
rZygmuntvŠtugust' (1913), zdra
matisovaná'epopcje zlatého věku pol

ských dějin. velice poetická i divadelně
působivá, prodchnutá silným citem
vlasteneckým. Lyrický živel, jenž vy
značuje často dramatické práce Ryd
lovy, uplatnil se ovšem nejvíce v men
ších, pečlivě vyciselovaných básních.
obsažených ve třechsvazcích rpoezyíl
(I899, 1902. 1910). Zde 'projevuií
se také nejlépe všechny složky jeho
umělecké duše: jest to vedle jemného
smyslu pro nálady přírodní hlavně
kult klasického krásna. kult domácí
lidové poesie. podle níž zpívá své
překrásné lyrické písně, erotické i re
jlexivní, v cyklech :Mojcj Z'onief,

rHania', |procesya'. rBajka o Kasi
i Królewifzu1 -— a konečně i kult

náltoženský. Rydcl netajil se. nikdy
SVÝIIIkatolickým přesvědčenítn a upří
mnou zhožností, provanul jim i své
draruatické práce a věnoval konečné
celé nádherné dílo národní 5\'čtici

nlskc' královně Hedvice: |Krolo \\ a
radwiga' (1910), S použitím stře
dověkých legend i nejnovějšího lm
dání opěvuje tu křesťanskou hrdinku,
tnuí'enici na trůně polském. jcž oliě—
tovala své osohní štěstí, ahy povznesla
polsku na základě víry Kristovy k tav
kové moci, jak toho nedokázal žádný
jiný panovník mečem. Svou zálibu a
své nadšení pro život antický ukazal
Rydel kulturně historickým románem
il'creni e i peisidoros=(1909),
bohatě vypraveným obrazy a líčením
života starověkého lidstva, a pak také
překladem Homerovy rlliady', jejž
polská kritika uznala svorně za mistrný.
Kromě toho překládal i z literatury
francouzské a psal divadelní kritiky
do krakovského rCzasu'. V katolickém

měsíčníkurprzeglqd Powszechny'(1909
a d.) jsou uloženy také jeho cesto

isy a kulturní studíeoRecku. rSou-'
[;orněvyšlo.Z greckiego s'wiatal
(1910). Z jiných překladů v krásné
úpravě vydán Apuleiův rAmor i

Ps ehe'. Konečnšpromládež na
psal básnickou povest v 18 zpěvích
rMadejowe Lože! (1909) Do
čcštihýyřekládal Rydla první. pokud



; poesie

mi známo, Alois Svojsik: myste—
rium :Dies irac' (Vlast 1895). pak
lzra utíšek Kvapil ukázk' drobných
básrí: =Vstaň. písniP. \\) uspaném
lese, :Z poli'. zMčsíčná noc', \Ve
červ. :V )arku' (Slov. přehled 1900);
from. óohnal: (pane, () paneU
(Non' Ži\ot 1901) :Večcře pa'nč'
(Nmý Život 1907), Em. Masak:
uKřiž_kralo\n\ Hcd\ik\ (Meditace
1910). / dmmatick ch prací přeložil
l r.Voud racek dobréhosrdce!,
|Na\ždý= a ;Začarbmné kolo'. pak
roma'u zřerenikc | peisidoros' pod na
nem :Matka a sý'n (1910) :Árcba'
přinese )ozdčji n0\č ukázkýz l rické

livdmy. m.Zblasák.
Čtyřicátln dožil se 1). dubna 1918

h("tlřítb Konařík—Benan, kaplan \ Bru
mo.(- na Vla'řc. Po rušné. činnosti \

prostí-mu“ odebral se do Kuní-ic pod
Radhoštěm. kdež založil a vedl lé
cebuu alkoholiků a rozvinul v tomto

obolu It)/„'\állluu působnost. kterou po
něm převzaa va' a. rátil se tedy
k literatuře. které tak slibně. se řed

h-t\ oddal románem „l)alilotť'. tcrý
u/lurdil znacnou pozornost. Nektere
apitolj', na př. líceň pekla. jsou

n\luatné a nemusil by se za ně stýdit
l lo.stojcvský. letos vydal Konařík „|n
tluu'l sbírku zdařilých obrázků valašn
ských a v „Našiuci“ počd vycházet
roman: „Hospic u zlaté hvězdy“.
Kouařík (bysta též velkou anthologii
[ katolitkých literatur. Další činnosti
přejeme mnoho zdaru.

Jano Kohler stále ještě vojančío
což ovšem na jeho tvoření do ada
jako můra. Výmaloval voenskou [kapli
\Brnč, pracuje v Mor. !Třebová a v
(Jrimmeusteinu v Dolních Rakousích.
při tom robí ůvodní kalendaře a pod.

oslcdnč nakreslil omamentalní vý
zdobu pro knihu „Květiný",
K. Dostála Lutinova.

Básník Fr. Hrubý Bukovec pra
cuje na básnické knize„Rytíř Smrt

ojnovic ',z níž uka'zkuuveřejnil
\e velikonoční příloze „Našeho Slez
ska“. Bude to pokračování knihy „Pán

básně

přicházi". Pa'n přišel a obrací list v
dějinách lidsha. Postavou knihy bude

mrt v uniformě důstojní a. a ni
nava'zana budou líčení hrůz světové

války. Ted' jakýsi „tanec smrti".
eda eneš uchlovan vydal

pozoruhodnou knihu básnickou: „Pra

strýce jachvma Beneše cesta na zku
šenou.“ Něco tak svěžího, |id0\ébo
a při tom dosti dclikátního nevjskj
tujc se často v literatuře. V písních
a ballada'ch v líčen \andr bouslařského
tovaryše ze Slbvacka. jeho dobrodruž
ství s loupežník) a lásky a lítost nad
zradou milé, která ho čekala. neš
\\'ško|il se na překladech z Przyby
szewske'ho a ic . ehmcla a naladil

svou l_vru ryze lidově, mormsky.
ma'n v písních nalézáme u Sv. echa.
l'lcydnka, Baumbacba a jiných, ale
lze mormskc' zbarvení je tu uovum.
lčapitolc 2. () \črném tomryši \\padá
aksi z rámce, nedopo\ídá.\oza(.a|a.
lorma jo mist) nepravidelná. Origi
uelní je \ýzdoba: Místo linek zdobí
knihu napisy kreslené ozdobným pís
mem Knihu \ýdal „Přerovský obzor“
(.rna 280 K.

Jednotný kancionál česk' kmý
chysta Obecná mrilska jednota \
praze, musí být dílem důkladným.
sice byl by )rací zbytečnou. K |). |.
navrhuje \ „Našinci'l aby se napřed
sebral a vydal „poklad veškerého du
chovního zpěvu českého" s poznám
kami o původu (\ změnách písní. a
z toho teprve aby se po nč'akérn
rocc zkoumání sestavil zpčmík pro
lid. pro \-ýbirání pisni stanoví K. I). L.
sedm zásac.

moravsko-slezská revue Ot. Ský
aly zah 'uje v Brně 12. ročník.

Klepřinašl příspěvků belletristickýcb,
nýbrž ouze věcné člán \ a zprávy
Vít. oudek, anáček a Preissová.

.Úprka). rnči je mírně okro
koa po nenavistném pokrolka'ství
není tu už stopý. Ač je revue menší
než. rcha, obnáší roční předplatné

korun.

Stlmmen der Zell (bývalé Stimmen



von Maria-Laach) vydává Herder ve
Vídni v 48. ročníku. Revue jest sána
vesměs od jesuitů ippert, íer
cinski, R. v. Nostitz- Rieneck, Lauren
tius, Reichmann, Kreitmaier, chlanc
a i). Obsahuje rozhledysociální theo
logické. literární. Stojí na výši doby.

posledním číse doporučují se ba
revná okna jeho válečné pomníkv.
Mluví přímo k uši.

Museum bohoslovců českoslovan

lských počalo tisknout S\ůj 52. ročník|Obziny ve Vyškmě. Úprava je
pečlhčjší než posud. Redaktorem jest
nadějný literát Dominik Pecka, jenž
vtiskuje novému ročníku svůj ráz. Za
hajuje ročník \ellonovskou causerií
„Metafora Kristova". \ niž jedná o
umění 'a switostech. Ad Kej\a| (od
kud ?) išc o státu a jeho territoriu.
E. Skull o mám a jeho vzniku,
Absolon o \ěroučm'eh bludech ad
ventistů a jiných. Na konci referát)
o ato. a'snicích a zprávy .) rue u
v seminářích. Museum bylo odjakži—
\a kolébkou našich spoluprmmníků a
těšíme se 7. jeho neutuchající činností.
Nemůžeme jen schvalovat, když i ka-
tolicke' publikace píšou „boži“. Boží je
starý přismjmmi geniln od Bůh a
nutno je psáti s \elkým B. kd koli\
se mimi o Bohu jediném. l)erl\řville
(lotus, \oluntas Dei \íše se cesky
\\ůlc Boží. e „Národní Listy" a s
nimi mnozi čeští spisovatelé píšou
důsledně „bůh" nebo s Macharem
„pánbn“, je zatvrzelost nebo frivolnost.
která neslouží ani národu Husovu

C Cíl.

0 Karlu Steckerovi piše \ „C)
rillu" r.Cyr. Sychra: „Nase církevní
hudba prožívá krisi těžkou a \lekl0u:
produktivnost 7 ní mizí. Staří a dobří
piacouiíci vymírají (Skuherský. loer
ster st.. ešvera), mladší přestávají
komponovati (Dicka. Tregler. Douša).
přirozeno. že za takových poměrů
rána jako Steckerova smrt znamená
počátek konců. Ve Steckerovi odešel
nejlepší český církevní skladatel." Autor
lituje, že se nedáuí Steckerovo nej

|e ši dilo, vpravdě církevní i česká
b'lissa solemnis.

Literární poznámky \\ korektury.
V minulém čísle „Archy“ v poznámce
o „písních tvorů“ vypadlo za „Skři
\ánčí píseň": a „Píseň člověka". jež
je snad nelepší parafrasí Otčenáše.
—-Kritik „ vonu" — pa -- ( . . Dro

cházka) nepochopil. co znamená po
známka. že ísně tvorů “sou psány
„in margine \v'álečn'ch kronik".
Nejsou tedy a nechtějí být válečnou

ocsií z roku 1904, tu mohl číst p.
Brocházka ve sbírce .,Šlehy a něhy“,
kdež \ kapucinském intermezzu mluví
autor zcela přímo o boji s Drem.

ohnem. Zcela nemístné jsou te y
jízlive'poznámky o opatrnosti. „Písně
tvorů' jsou pouze rcllexem te' doby,

sány na okraji, vedle kronik bojů.
i(ritik zcela nes rá\ně vztahue ne
které básně na )na. ohna. \)ztahují
se na přátele básnikovy, z nichž ně—
kteří jej \' těžkých dobách opustili.
Rádi bychom si 'cli ty gramatické
chyby. které dle Rocházky 7atemnují
smysl. jen \e „Večernim zpč\u" \\
padlo a (on \hcc jen ml .: rdousn).
[ cele knížk hbi se p. procházkmi
jen. Píseň bolesti (kterou kritik„Míru'“
ma za nedokonalou , „píseň krůpčje",
„píseň čer\'“a a „ íseň zrazeněho .
Za'immo jest, že každému z pnsa
\adních klitiků zamlouvají se čísla
jina', takže 7, nich bude brzo kniha
ce &. -- \'. jelínek r. 1908 vydal
knihu Deklamovánek pro mládež.
Omylem 'připsal báseň „Dívčí zbož
nost". nlor se této básní nehlásí.

Bylo by zajímavo zvědčt. jak p. jeli—
nel: ktomu připsání přišel- proj.
\'ojt. Martínek v Mor. Ostravě počal
\\dá\at noví „Moravskoslezský Sbor
ník". Přináší básnč jen o „morm

ských" básníků: Machara a Vrcchlického. Od p. Martínka je v 1.
pamflet na Družinu literární a umč
leckou. Opsal jej z Ostravského de
niku. kdež \'yšel — před rokeml Tím
je charakterisován program revue a
úroveňredaktora.

Nákladem Družiny. Odpovědný redaktor Eduard Čmeirek. Tiskem lar. Strojila \! Přerově.
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? »Musourn.a Roč. 52.. č. l. a 2.
Řočnč 5 K. Brno, Híndenbu ova IS.

»Mor -síozaký sborník.- oč. .,
E. l. a 2. Ročnč 18 K. Redigule dr.
V. artínek.

» ervenm Tendenční čírnáctidenník.
“lové umění. Příroda. Technická doba.
šoclalismus. Svoboda. Roč. 1.. č. l.-5.
Ročně 24 K. Nakl. F. Borového v Praze.

„Duchovný postřeh" asopís katol.
muzstva Red. dr. [. V. Buday. Roč. (.
E. l._-6. Ročně 12 K. Ružomberok.

,.Uhor." Krííícká revue věnovaná li
cntuře pro mládež. Red. 0. Svoboda,
učííel v Habrech. Roč. Ví., &. 1.4.
řočně 5 K 2011

os. Znansívenn revila Lconove
Iružbc. Letnik Xll.,1vezek l.—2. Ljubl—

an.-nikam. & K. Uredník dr. A. Uše—
..Víaot" Řídí Al. Dostal. Roč. 34.

č. 123.1. Ročně 12 K. Praha-ll., žitná

„Modotni Revue“ pro literaturu.
umění a život. Red. Arnošt Prochlzkn.
Svazek XXXIII., č. l.-2. Ročně 18 K.

Knihy redakci zacla-č.
Jan Šanda: Zdrávas Královnu.

31 májovgcuufromíuv. Příloha .Knatolny“v vě ov. XXII. Cena ?
Jos. L. Brondí: Modívakííž. Báje

z dob kněžny Dragomíře. Edice um—
pyrís". Sv. l., seš. I..-7 V. oírhn
v Praze.

Druhu Inertní . vnučkou ' Olomouci,Dol-i.in. 11
vydlla & nabízí íyío knihy: ,

(. Dostál Luílnov: Slohy : nohy. Sn
tyrlcké verše. Cena K I'BO.

&. Dohnal: Zklamané touhy. Básně.
Cena K 210.

hb. Ronal: V móotčr Slovlcké drama.
Cena K 170.

Roíoloot olivová. Poíččni kníikn pro
voíáky l nevojáky. Nem. K 110.
viz. K 4'-—-.

|. Vyhlídoln: Znáš ton kul. kdo ín—
nůckó palmy kvetou? . ]. ííoíera:
Povídky : Kopnnlc —-ísou maminy.

ldi-laloku“ „Al-plny“v Olomouci,Dolni nil-lili 11
nabízí, pokud lisobn stačí. za sníiené ceny:

!. ročník ,Archy'
ll. ročník .Archy“

III. ročník _Archy“
IV. ročník .Archy“
V. ročník .Archy“

(Přiložený ]oou _Píonč tvorl'.)_

V hišnlcl .Evy“ vily:
. wmk'ůab. Ronal: Pane. amllul se nad námi. básně. Cenn K 210.
&uvazek Fr. Střížovský: Půlnoční světla, básně. Cca. 90 hal.
. svazek B. Konařík—Bečvan:Judita. povídky z východní Moravy. Cen !( 210.



„ÁRCHA“s přílohou „ARCHIVLITERARNÍ“
' vychází měsíčně vždy 15..dne.

.Archu' řídí redakční rada: K. Dostál
Lutinov, Dr. Fr. Hrachovský, Fr. Stří
žovský a Ladislav Zamykai. Redakce je
v Olomouci na Dolním náměstí č. 17. —
„Archiv literární“ rediguje Vilém Bítnar

plácí ročně K ll'—, půlietně K 560,
čtvrtletně K 280. jednotlivá čísla jsou
po. 1 K. — Administrace a expedice
„Archy“ je v Olomouci na Dolním ná
městí čis. 17. — Nepřijaté rukopisy vra

v Praze—V., Valentinská č. 22.
Na „Archu“ is .Archivem“ se před

címe tehdy, byly-li přiloženy známky.
— Za vydávání odpovídá L. Zamykal.

\ Číslo 6. vyšlo dne 15. června.

Obsah „Archy“ 65.10 6.:
Frant. H Bukovec: Z knihy „Rytíř Smrt : Vojnovlc'. — Fr. Zýbal: Dante. -—

'Faye: Citát. — Em. Masák: jako hrušeň v poli. (Pokr.) — Karel Dostál Lutí
nov: Z cizích zahrad. — Ludvík Fuček: Záblesky. — Kardýj, E. Manning:
Antikrist čili Nynější krise Svatého Stolce ve světle proroctví. (Dokončení) —
Eug. Klaudius Kletus: Návrat. — jan Šanda: Z nových básní. — František
Dohnal: Problém Krista v moderní krásné literatuře. (Pokr.) — Kepler: Citát.

Josef Hanák: Myšlenkový. výwj Anatola France. (Pokr.) — Okna.

Redakčníudána.
V příštím čísle, které vyjde 15. červ

vence jako prázdninové dvojčíslo 7.a 8.,
otištěny budou příspěvky ]. Karníka, dr.
;. Hejčla, dr. ]. Kratochvíla, ]. Šacha,
Pragense a jiných.

Dnešní číslo vychází pouze o 2 ar
ších, bez „Archivu literárního-', ježtojsme
chtěli umož1iti, aby trojčíslo „Vychova
telských listů“. které byly také do tis
kárny Strojilovy přeneseny, mohlo za—
včas vyjíti a tento náš pedagogicko-filo
sofický orgán opět se dostal do pravi
delných kolejí. Dosud trpěl nepravidel
ným vycházením velice. „Archiv literár
ní“ vyjde proto až při čísle 7. a 8.,
které bude míti 6 tiskových archů.

Nehodí se nám: Dubenecký(redakce
,Evy“ je ochotna. některou z básní
otisknout). — Prosa , těstí“.

Spisovatel Josef Šach vydá letos
dvě knihy a sice „Ve vichřici"I (z vá

přlšelna ústupu vSrbsku r. 1916. Z práce '
zůstalo pouze torso. :

František Zýbal, spolupracovník„Ar
chy*, má v rukopise sbírku povídek a
humoresek „Ze Slovácka“, „Slo
vácké pohádky a pověsti'asbír
ku básní „Pěl ptáče k . . .“

Jan Šanda. který už vydal dvě bás
nické knížky, chystá do tisku sbírku
„Legend“.

Zprávy admigistrace.
Nepřehlédněte! Archa stojí 11 korun,

ale pouze pro předplatitele. Lhůta k
předplacení trvá do 31'. července. Od
l. srpna zvyšuje se doplatné na 14 K.

Příští měsíc vyjde šestý svazek
„Knihovny Družiny“, obsahující Masá
kovy literárně-historické studie ,K bra
nám věčnosti'. DJufám-z. že odběratelé
„Archy' stanou se i odběrateli naší
knihovny. — Podporujte svépomocný



RočníkVl-CÍSlO5- ARCHA Červen —1918.

grant. 91. Qukovec: _,
Z knihy: Qytíř (Smrt : cVojnovic.

Stroj, k letu řed hangarem připraven,
'ak bujné, hříbě zachvívá se celý 

len skočit vpředl Z těch lidských rukou ven,
jež u země „jej drsně zadržely.

Á rvzhůru, vzhůru I' motor žadoní,
drát každý napiat jako nervy v těle,

když myšlenka ku činu zazvoní. - - l
Stroj sténá: ;Pusttel Nemučte mne délelf

Naň used' rytíř Smrt a pokynem
pout snímá vazbu . .. ptáče obrovité

Řž svobodno se houpá v živlu svém.raj pod ním “tone v roušce mlhovité.

A motor hučí: sproto lidský duch
mně silu dal, by říší přes hranice
se národy vždy “v užší semkly kruh
a k výši spěly v dobrém zavodíce!

A v drátech stroje píseň větru zní:
rVýš ke slunci, kde není zloby stínů,

rach všední kde snah čistých netřísní ..
llch plody bratřím zanes, země/ synu I'

Dloch nosných plátno harmonicky hrá:
sK e bída hrozí, láska ku pomoci
hlel pospíchá a slzy setírá,
spputala živly čarotvornou mocí!

Smrt rytíř z Voinovic se šklebí ign,
ty zvuky icmu protivným jsou zpěvem,.
svou obět hledá, k zemi nachýlen,
kde, válečným krai rozechvěn je řevem.
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Zakroužíl strojem . .. Na to znamení
střel černé hejno přiletělo z dáli,
dopadly k zemi, v jejich lamení
se lidská těla trhají a pálí).

A rytíř Smrt se drsně zachcchtal —
Nad město stočil větrné o oře, '
kde letěl, ohně stopu zanechal,
jak dětské hračky řady domů boře.

Hlel Bod tam cizí v modrém blankytu 
Tot soupeř! Rytíř, lačen krve, plesá . ..
Rachotí puška . . . Hlavu robitu
sok v chvilce má a střem lav v kouři klesá — —

Do křídel 'stroje vzdor se zaryje,
pohřební písní zašuměly dráty,

gk pes na hrobě motor zavyje — —še marnol pevně sedí jezcec klatý . ..

A v jízdě vzteklé dál se řítí, dál,
zmar vůkol seje, oheň, hrůzu, lkání,
pod jeho rukou stroj se vrahem stal,
jenž člověku měl přinést požehnání.

*

pod horou řídký les a paseka v něm malá,
jak bílé družičky ji olísmupíly břízy,
květ na květ do trávy sem \'csna rozsypala — —
Kdo ví, kdy posledné sem přišla noha cizí?

To bylo z večera -- A ráno jaká změna!
Tíchounké zátiší je křídlem l)ouře sváto,
bříz štíhlých, bělbstn'ch jíž řada poražena,
les plný vojska je — Řvčt, trávník zdeptán v bláto.

Uprostřed mýtíny Smrt rytíř dělo staví — —
Nestvůra ohromná, jak modla dávných věků,
si těžce usedá, nad sluhů čnčjíc hlavy,
a jícnem zčernalým ždá občt po člověku.

Tak sedí posupná a smělcí hrozí trestem,
kol ní se hemží dav, 'í každé splnit přání,
zved' 'tíř z Vojnovic d aň velekněžským estem,
a _m la velebně se k svojím sluhům s láníl



Iiž střelu přiiala a zase šíji zvedá 
Do prachu, sluhovél Zda snesete hlas ieií?
Blesk! Hromu dunění ,v hor biie čela šedá
a zhouba letí v dál, kde lidé již se chvějí.

Ti bloudil Mínili, že životem jsou jisti,
' do skal se zaryli a ocelí se kryli — [

en úhoz iedinýl Déšt trosek k nebi svistí —
(lo údy sesbírá, iež : lidských těl tam zbyly?

Zas duní hromu hlas. Dál hrozné dělo bbří.
Vzduch pláče úděsem, až ve všech mrazí kostech.
Smrt rytíř z Voinovic se modle svoií koří,
že v krutém běsnění _mu lidi hubí po stech . . .

Byl lesík pod horou, v něm víly kře čívaly
na malé pasece, kde v kruhu stály břízy,
a buiné ve trávě se květy ušmívaly,
jak v srdcích lidských mír Všc zničil netvor cizíl

grantišek Zýb'al: munte.
V Tartaru sídla ponořil se bledý,
zřel snrut_ý los, jcnž stihnul zavržené,
i prudký g'ír, jak oheň věčný žene,
v ráj rozkošný stoup' nohou naposledy.

A o svých cestách podal zprávu pravou_ 
vznešenou slokou, která srdce jímá;
u nohou ieho lidstvo v žasu dřímá
a kráčí za ním cestou narnáhavou.

On, gcnii věků, ozdobil svou hlavu
vavřínem slávy, která neumírá,
zákusiv zášti nevděčněho avu.

Myšlenky gigant, málo přízně vážil,
iei do věčnosti provázela víra,
nic nedbal světa, po Bohu když bažil.

Popírati Boha bylo by tolik, iako s nebeských "in 5 adnouti '
celou tíhou na zemi — — Není pravda, že by byk: věd; sama
vedla k tomuto popírání. ' Faye.
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6m. Masák: jako hrušeň !; poli.
(pokračování.) “

||.

Ve shonu slavného pohřbu, při pohledu na dlouhou řadu
kněží v bílých rocl'ietách seskupených kolem oltáře a na zástupy
lidu, ,jenž sešel, se i z okolních farností, málokdo si všiml
dvou bled'ch žen, jež se. choulily v přední lavici. jen když
kazatel mluvil o lidumilném odkazu zesnulého, nejednomu
z vlkovských zatanula na mysli otázka: Kolik pak asi jim,
zanechal ?

Na čas ožily pověsti a dohady o velikém jmění šetrného
faráře, ale brzy lidé zavaleni stále novými vlastními starostmi
zapomínali na faru a její osiřelé obyvatelky. Vídali 'e zase jen
v neděli, když přijížděl do Vlkova sousední farář, který tu již
za nemoci larošovy \ykonával duchovní správu. Mnohý politoval
Františky, když drobná, suchá, třesoucí se jako věchýtek šla
kostelem ke své lavičce. Rídké vlasy jako by jí byly za posled
ních měsíců ještě více zbělely a čelo zvráskovatělo. eště že má
Hcdvlku, myslíli si lidé. Co by si nyní počala? ůstanOU na
jaře či se odstěhu'í jinam?

Brzy se dověděli. íFarské slečnyl hledaly si bytu. Ve Vlkovč
nebylo jich nikdy mnoho, a které byly, obsadili za války mrch
líci polští a pak i italští. Hraběnka, patronka kostela, přijala 'e
i do domků vystavěných při velkostatku pro služeb ictvo. i\la
štěstí odstěhovala se odtud rávč jedna polská rodina do svého
osvobozeného domova a hraběnka sama zpravila o tom Františku,
nabízejíc jí uprázdněný byt.

. a rnlhavého podzimního dne šly obě naň se podívat. Bylo
nevesclo v postranní zapadlé uličce směřující k severu a celé
jaksi sešedlé blátem i stínem košatých, ale holých již kaštanů.
Z blízkého zámeckého parku vanula dusívá vůně hnijícího listí
a vlhký dech malého rybníku. Zachvěly se chlademi ředtuchou
umírání, jež budilo celé smutné okolí. Mimoděk ohlédly se zpět,
odkud přišly: nad stromy a domky usmála se na ně jako stará
známá kostelní věž . . .

íÁs oň kousek jí'budeme vídati právě z okna,? zaradovala se

Lledvilťa a lehc'eji vkročila do nízké “síňky, jež oddělovala dvayly.
V otevřených dveřích levého bytu objevilo se několik dětských

'hlav. Hledčly udivenč na obě ženy, ale vtom již volal 'e polský
hlas zpět do kuchyně. Chtěly ode'íti, ale Hedvika \skonila se
již s účastí k nejstaršímu asi osmiletému chlapci. V modrých
1LA .



očích nechvěla se bázeň jako u ostatních dětí, ale zářila v nich
nevinnost a dodávala bledé, skoro chorobně bílé tváři výrazu
andělského.,Usmál se na ni. Áno, vždyt se znaji trochu, chodíval
také někdy na faru s ostatními vystěhovalci, dokud strýček 'ne
stonal.

tlak se jmenu'eš, hošíku ?5 ptala se polsky:
:Stáša Dawelski!

ipravda, zapomněla jsem již. Maminka je doma Pt
Dřicházela právě, přivábena polským hovorem. Mladá, pří

jemná tvář její nesla zřejmé stopy prožitých utrpení a ustavičných
starostí. Zaradovala se slyšíc, že budou sousedy. Umí sice již
česky, i děti brzy _se naučily, zvláště Stáša, který tu chodí skoro
dva roky do školy, ale přece nejupřímněji si pohovořila v 'ma
teřštině. Dostala nedávno rvní psaní o své o muže, oplakala
jej, přes rok o něm nevěděla, nyní píše ze zajetí. je v Sibiři,
napomíná, aby dobře vychovávala děti, a zvláště na Stášu se
vrptárá _ býval vždycky jeho miláčkem . . ._

tNeni churavP' tala se Hedvika, hladíc kučeravé vlásky
hot-how. tMá tak blldé líce . . .'

rlluké se bojím. ráda bych mu přilepšila, ale kde to vzíti?
lidé. zde nejsou zlí s počátku dosti jsme dostali, ale ted cítíme
stále více. že 'sme jim na obtíž jako přiživníci . .. Oh. kdyby
pán Bůh dal, abychom se mohli vrátiti již (lomů, ač jen
=. uzkosti vzpomínám na domov, jak to tam asi vypadá . ..
Býmli jsme až blízko ruských hranic a oboje vojska prošla tudy
několikrát .. Takovou pěknou zahrádku jsme měli, stromků,
květin i včel mnoho, napracovali jsme se i natěšili v ní — a
ted z našeho malého ráje je snad poušt . . .!

llcdvika nevnímala již dalšího nářku hovorné polky. před
stavila si pojednou živě myslivnu prostřed haličských lesů. kde
naposled a nejdéle bydlili s otcem. Viděla v duchu nízkou
dřevěnou světnici \'yzdobenou parohy, Frantina hází smolnaté
pařczi do krbu,. kde to vesele praská, a ona sedí s otcem
u stolu, čtou, vykládají a vz omínají. Venku ve stromech hučí
a skučí vítr, ale světnicí rozllčvá se lahodnél' teplo a vůně ry
skyřice . .. Ovanulo ji na chvíli kouzloz domova, ale hne se
rozprchlo. Dawelská umlkla již a otevírá dvéře protějšího _prázd
ného bytu,

h, uvědomila si rychle Hedvika, vždyt jsem vlastně bez
domova, neštastnější než tihle uprchlíci. Vrátí se zase domů a
třeba i našli poušt, začnOu znovu, posíleni věrou v lepší časy
a nový život, protože na svém. Stará myšlivna je snad také
rozmetána a spálená, a stojí-li přece, nikdy jí nespatřím. - jsem



vyhoštěna i z fary, kde jsem nalezla druhý domov a stojím tu
v cizím příbytku, studeném a prázdném . . .

Otřásla se chladem. Těžký vzdučh lnil malou nevětranou
světničku, holé, dole otlučené stěnyi od aha nesly stopy dřívěj
ších obyvatelů. Dvěma nízkými okén hleděl sem mlhavý den.

:Dodívala se na Františku; také ji ovládl jistě trudný, zasmušilý
pocit cizoty a prázdnoty. ,

iÁž si všechno upravíte, bude to zde docela pěkné, malé sice,
ale útulné,' snažila se pawelská zahnati chmury.

Ano, malé, velmi malé. Nebylo sice ani ve ,fařevmista nazbyt,
ale tato úzká světnička připadala jim jako opuštěné \'laŠlOVČÍ
hnízdečko. Zahřejí si je, upraví a oživí jeho smutnou prázdnotu,
ale jest patrno, že mohou vzíti s sebou jen nejnutnější věci. Snad
dovoí nový farář, aby ostatní složily zatím někde ve faře.

Dovolil ochotně. přijel brzy na to prohlédnout si far.u a při
pravit stěhování. Byl to náhodou onen kaplan, jenž před více
než třemi roky na pastorální konferenci tak nešetrně \yzval ja
roše, aby šel do pense. Mrzelo 'ej to dosud a cítil se vine"
před Františkou, třebas byl přesvědčen, že mlčelivý kněz nemluvil
s ní o tom. 'Schladl již také ve své spolkařské horlivosti d zku
šenosti naučily jej dirati se prakticky na svět a lidi. ,

;Donechal bych si vás tu rád, abyste mi hospodařily) pravil
Františce, když )odala mu třesoucí se rukou svačinu a přednesla
svou prosbu, iale mám otaké starou maminku i mladší sestru a
obě se již na to těší. Otec. nám zemřel, jsou také samy, na
venkově v podruží, a k vůli nim hlavně hlásil jsem se o tuto
faru. Však jsem byl skoro sám vážnějším kOmpetentein a myslím,
že sotva tu vydržím tak dlouho jako pan rada . . .'

ipřes čtyřicet letl Také bych si nebyla pomyslila, když jsem
se tehdy sem stěhovala . .. Šla jsem skoro nerada, nelíbilo se
mi tu v horách, a přece jsem zvykla!

;Obětovala jste se ro bratra!
Nebyla to obět, vclěbný panel Kdo ví, co by mne ve světě

bylo' očekávalo? Nemám takové povahy, abych dovedla bránili
se zlému, chtěla jsem vždy zlé přemáhati dobrotou — a takovi
lidé" obyčejně ve světě mnoho trpí. Ále bratr nikdy mi neřekl
tvrdého slova, nikdy přísněji nepokáral, ač jsem leckdy zaslou
žila, dokud jsem byla mladší. Taková dobrá, svatá duše to byla.
A přece mnoho vytrpěl. Od lidí i od pana biskupa tenkrát a
pak v nemoci! Už nemohl sebou, chudák, nijak »vládnouti. mu
sily jsme jej často obě obraceti na lůžku . .. Oh, v takové ne

—'moci člověk nejlépe vidi, jak jest ubohý a nepatrný. . .“ Á vždycky



si říkám, že Dán Bůh měl bratra přece rád a všecko dobře tak
ved ,

“tlak to myslíte?,

rDříve nikdy bych se nebyla nadála, že přeži'i bratra. Bývala
jsem vždycky taková slabá, chatrného zdraví, jak osika jsem se
třásla mnohdy nad hrobem, a bratr zdál se vždy pevný jako
dub a utvrdlý jako skála. Zatím Bůh usoudil jinak, a je to
dobře. jak by se mu vedlo, kdyby měl býti obsluhován v takové
nemoci od cizíchř'

;Však pan rada se jistě za to o vás postaral, ab ste n ní
netrpěla bídy a mohla si ve stáří odpočinouti. Byl vžcl'ycky k
opatrný a šetrný . . .f

Františka se jaksi útrpně usmála.

iVelebný pán také asi slyšel, co lidé si vykládají o našem bo—
hatství. Nevím, proč bych zapírala. Od bratra jsem nikdy peněz
nežádala, vždyt jsem věděla, jaké tu ma' asi pří'my, a znala
jsem jeho vášeň pro knihy i jeho dobré srdce. .o tu ušetřil,
věnoval vlastně zase osadě. Ále přece i sám pamatoval na mě
a odkázal mi obnos, na který byl ojištěn. K tomu ma'rn uložen
svůj nevelký podil po rodičích, na tcrv jsem dosud ncsáhla. Za
tolik let přece vyrostl a snad tni stačí ke skrovnému živobytí
pro tu chvíli, co tu ještě budu, abych nemusila na žebrotu. A
co jest mé, jest i Hedvičino„ !

:Va'lko mnohdy zmatc všechny výpočty,Í loučil se již kněz.
sale přeji vám oběma. abyste užily po smutných starostech po—
sledních měsíců hodně klidu ve své samotě. A moje fara bude
vám vždy otevřena. Doufám, že se spřátelíte i s naší maminkou,
třebas je jen prosta 'podruhyně... Nábytek a ostatní vaše \'ěci
již někam uložíme; bylo by věru škoda nyní jej prodávati a pak
po válce snad draho kupovati nový ...5

Tak se odstěhovaly do malého domku jen s nejnutnějšími
věcmi. Byl již konec listopadu, poslední dny před adventem.
Casný mráz setřásl zbytky listí se stromův a zbělil vlhkou travu
v parku i před okny jemným jíním. Od rána již topily v kam
nech, 'aby prohřály nepříjemně syrový vzduch. Čistě \ybílená
a pečlivě upravená světnička opmvdu zlahodněla. l Stášovi a
ostatním dětem se tu zalíbilo, několikrát za den _přiběhly za
matkou, jež pomáhala v úklidu, prohlížely všechno, vyptávaly se
stále a překážely.

(Pokračování.)
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g(arel Qostálfutinov: Z cizích zahrad.
EDGAR ALLAN POE: HAVRÁN.

Bylo jednou v půlnoc charou. Nad knihou jsem dumal starou,
lncu bájí dávných časů. Znaven byl jsem, sláb a chor.

[l:k jsem klimal, .skoro dřímal, klepání jsem jakés vnímal, \líku světnice kdos jímal, jakby stál' tam u závór.
rjakás ná\štěva,* jsem mumlal, rkdosi klepe u závor.

jenom to — a žádný vzdor!

Ano. Dobře pamatuji: V prosinci, kdy vichry dují,
na podlahu vyzařuje z kamen duši tlící _bor.
Toužebně jsem čekal rána. Marně duše, ut'rána,
chtěla býti uhýčkána ze svých smutků po čenpr —
po ztracené dívce zářné, zvané anděly Lenor.

Beze jmena zde ten tvor.

Hedbávné 'tu divné šusty, jimiž hnul se závoj hustý,
snuly ve mně zmatek pustý, netušených příšer chór,
takže, abych ztišil buchot svého srdce v temnu hluchot,
říkal jsem: To žádá průchod návštěvník tam u závor,
návštěva 'en žádá průchod pozdní u mých u závor.

Tlo jest to — a žádný vzdor.

Duch můj zas naliývá síly. Neváhaje pak ni chvíli:
tl)dllť,' zavolám, rČi panil promiňte můj nepozorl
Stalo se, že jsem si zdřímnul. Než jsem spánek z očí vymnul,
tluku jsem si sotva všimnul jemného tak u závor.
emně tak jste zaklepalil Nuž, jen dále ve. prostor“ —

šude tma -- a nikde tvor.

Dlouho stál jsem, upíraje oči do nočního kraje,
žasna v hrůze, zabrán do snů, jakých nesnil člověk skok.
Nic však ticha nerozválo, mlčení se neozvalo,
'edinč jen slůvko válo, šepotané v tmu: iLenorlf
Ifo jsem šeptnul, ozvěna pak šeptla nazpět zas: rLenorlt

jenom to — a žádný tvor.

Vrátil 'sem se do pokoje. Zahořelo srdce moje,
zase siyším zaklepání hlasitější nežli skor.,
rlistě,' pravím, cjistě kdosi v mřížce oken mých se hlásí,

dívám se, kdo to asi? Taj ten děsí na úmorl
m'chvilku bud, srdce, tichol Nelekej se na úmorl

Vítr to - a' žádný tvor.!
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Prudce zdvih' jsem okenice: Rozkřídlcn tu do světnice
vážný, statný havran kráčí; starých bohů matador.

cze všeho upeipání, bez úklony, bez postání,
jako lord neb velká aní sed' si dveří nad otvor.
na pallady bustu sedl, nade dvéře, nad otvor

usadil se divný tvor.

Ebenový pták se "choval vážně tak, se naparoval,
že mi úsměv vyluzoval, trhal mého smutku Hor.
rChocholJ dím, rmáš ostříhaný, jistě nejdcš za havrany,
za chmurnými za' satany, co se rodí 2 noci hor.

Ovčz m' své lordské jméno z Dlutonovy noci horl —
rgluji Nikdy - Nevermore.l

Zachvěl jsem se celý žasem nad tím zřejmým lidským hlasem,
ač mi nebyl zcela jasen toho ptáka odhovor,
to však přiznati jsem musil, málokdo že asi zkusil,
by se nade dveře spustil v pokoji mu taký tvor,
pták či zvíře by si sedlo nad Dallady snivý zor

s divným jménem: rNevcrmore!

Ale havran osamělý sedí na mé sochy běli,
jedno slovo kráká smělý celou duší v jeden chór;
\ll slov ani n'ezapípnul. Rozmach jeho křídel schlípnul,
tak jsem usměškem jej Štípnul: rliných přátel zmizel sbor,
píchly sny — i ty se zítra, hrachu. vrátíš do svých horl' —

le pták dí: ;Nevcrmorei'

Zasna, že tak trefně umí odpovídat na me dumy,
pravím: patrně, co mluví, naučil se tento tvor
u jakéhos neštastníka, 'ejžto sklála sudby dýka,
takže jeden refrén vzlyká všechnčch jeho písní chór,
takže. pohřbiv naděj, říká jeden refrén na úmor:

rMarný vzdor je. Nevermorel'

Smuten jsem, můj starý hošku, ale smát se musím trošku,
usedám si na lenošku, k hustě, ptáku zvedám zor.
Ponořiv se do sametu, myšlenek svých pásmo Bletu, _
badám, hádání, co as chce tu zlověstný ten starý tvor?

0 os příšerný ten, zlobný, vyhublý chce říci tvor_
krákoraje: rNevermore?' ' \

Íak tu sedím, badám, hádám, ani slova nevykládám

Ětáku, jenž, co na dně duše spřádám, vrýv_á tam svůj lesklý zor.'ak tu sedím, sním a _badám, na aksamit hlavu skládám;
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na polštář svit lampy Cpadá jako vzpomínkový flór,
v polštář sametový (pa a' místo Ní jen smutku jlór — —Ona — nik y! Nevermore!

pak jsem cítil dým a vůně. Rostly v kaditelen lůně,
jimiž máva! neviděný Serafínů letmých sbor.
rUbožákuJ volám křiče, randěly Bůh seslal s výše,
da! ti pít z Nepenthy číše zapomnění na Lenorl
Vypij číš tu milosrdnou zapomnění na Lenorlř

Havran však: rNe! Nevermore“

rprorokuli dím neocháble, rvěštče! ptáku! nebo dáble!
At tě pokušitel náhle vrh' sem nebo vichor z hor,
kdo tě zavál sem až ke mně do té nehostinné země,
kde dlím skličen, ne však zničen, kde jde hrůza na obzor:
Rci, zda najdu v Gileadu balsám ran mýchřl jsem tak chor!
' Havran zase: rNevermoreI'

rprorokul! dím, rhouřliváku! At už da'ble nebo ptáku!
Při nebi, jež klene dálku, při Bohu, jejž vzývá tvor:
Rci mé duši, nahlé k pádu, zda!i.najclu v dálném Hádu,
zda to svatou dívku najdu, zvanou anděl rLenor',
zda tam obejmu tu za'řnou, zvanou anděly ;Lenorří —

Havran krókl: !Nevermorelí '

rDosti! Dost už toho slova!I křik' jsem. rptáku, dable, znova
vrat se tam, kde plutonova říše tmí se v noci hor!
Nezanech tu pírka ani na amátku svého lhaní!
Ncruš mého vzpomínání! Sétni s bust za obzor!
Vyjmi zoban z mého srdce! Klic! sc (lolů za obzor!l —

Havran krakl: rNevermoreI'

Bez pohnut! havran sedí, tiše sedí, slova ncdí,
s bledě Dallady dá! hledí nade dveřmi ve prostor.
Sedí jako v hnízdě svém on. Oči. jak když hledí démon.
Lampa' nad ním vrhá temno jeho stín sem ve prostor,
na podlahu stín Se vrhá. Zpod stínu můj duch„tak chor

nevzchopi se - nevermorc!
*

poznámka překladatelova.
Nejgeniálnější básník americký Edgar Allan Doe (1809-1849)

po vzrušeném dobrodružném životě zemře! třicetiletý. Fantasií až
děsivě tvořivou vykouzlí! řadu duchových hrůzostrašných novell a

.zanechal i hrst básní, poutajících bezpříkladnou hudbou verše.
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Tato démonická tvůrčí síla vyniká zvláště v básních inon t(T he
Bells), rÁnnabel Lee! a ve světoznámém rHavranu' (The aven).
Báseň tato vábila k překládání mistra Vrchlického, ale překlad
jeho'ma' jednu osudnou, základní chybu: Stálý refrén rNeverq.
more!, napodobující krákorání havranovo, překládá Vrdtlický v celé
básní cvrlikavým: rNikdy víc!

A přece Doe zbudoval celou báseň právě na tom konečném
rór'l Napsal o tom celé pojednání, jak skládal tuto báseň
(Filosojie tvorby básnické. Vyšlo ve rChvilkácht jos. Pelcla).

Napřed si stanovil délku básně: hranici jednoho posezení,
tedy asi 100 veršů. při lyrické básnij totiž určitý stupeň trvání
jest naprosto nutný, má-li vůbec nějaký dojem býti vzbuzen.

Dále si stanovil dojem a látku, která by jej způsobila. Musí
to býti krása, a melancholie jest nejoprávněnčjší všech básnických
tónů.

Nyní hledal klíč, pilíř ku stale' básně a zvolil k tomu
rejrain. íScsíliti, zvýšiti dojem jest účelem opakování. Rozhodl
jsem se, že přidržíru se pouze rnonotonnosti [\'tllttl, kdežto
myšlenku že budu stále měniti.'

Rejrain musil být krátký a zxučný, schopný prodloužení a
důrazu. Rozhodl se pro dlouhé or.

Napadlo mu slovo mevermoret (čti nevrmór). jelikož opako
vání lidskou bytostí by působilo nudné. zvolil havrana '

.lllČ vytvořit báseň nejdokonalejší, hleda ještě uejpoetičtější
pícdrnčt a nejsmutnější. Nachází: Smrt milovaná krásky, o niž
truchlí milenec..

A tak zkonstruoval děj básně:
rl'lavran, 'enž se naučil jedinému slovu |Neverrnore', unikl

svému majitei a jest donucen krutou bouří hledati si o půlnoci
útočiště u okna, které dosud je ozářeno, u okna studentova,
který napolo přemýšlí nad svou knihou, napolo sní o mrtvé
milence; když uslyší údery na okno, otevře, a havran vletí či
vchází do pokoje. Usadí se na sošce nade dveřmi a student
žertem táže se ho po jméně, nečekaje odpovědi. Havran však
odpovídá naučeným slovem, které nachá'zí ihned ozvěnu v za
rmouceném srdci studentově . .. Student ovšem tuší pravý stav
věci, ale lidská touha po sebetrýznění a z části půlnoční pověra
přiměje jej, aby kladl havranu takové otázky, které by “mu pů
sobily-nejvčtší rozkoš zármutku předvídanou odpovědi rnikdy víc'.

le-li v které básni třeba vystihnout překladem i zvuk rýmu,
jest to tedy tato.- A jen proto pokusil jsem se po Vrchlicke'm
o překlad nový, jejž tu před ládám. Pomoh jsem si tím, že
jsem (a právem) Nevermore pojal jako vlastní jméno havranovo
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a nemusil ho překládati. Tak isem mohl zachovat rým lól', or'
v celé básni. Místo vnitřního rýmu občas užívám jen assonance.
Originál v té věci také dovoluje si licence. K vůli srovnání
kladu sern ukázky z originá|u, z překladu Vrchlického a z pře
kladu německého: Stance první zní v anglickém originale:

Once upon a midnight dreary, while | pondcred, weak and weary,
Over many a quaint and curious volume of forgotten lore —
While | nodded, nearly napping, suddcnly there came a tapping.
Ás of some one gently rap ing — rapping at my chamber door.
iThis some visitor! | muttere , itapping at my chamber door —

nly this and nothing more.!

Poslední sloka zní:

And the Raven, never Ětting, still is sitting, 'still is sitting,
On the pallid bust oí allas iust above my chamber door;And his eyes have al the seeming of a demon's that is dreaming.

And the lamplight o'er him streaming throws his shadowHon theoor;
Ánd my soul Irom out that shadow that lies floating on the ['loor

hall be lifted »- nevermorel

Do němčiny přeložili básně Doeovy Hedda a Arthur Moeller—

Bruck. Básnikův retain na iór' nezachovali \'e sloce ani jedinépřekládají hodně li ovolně:

1. Eincs Nachts aus elben Blattern mit verblich'nen Runenlettern
Totc Maren suchencř sammelnd' von des Zeitenmeers Gestaden,
Miide in die Ze'len blickend und zulctzt im Schlafe nickend.
Hórt' ich plótzlich leise klopfen. leise, doch vernehmlich klo fen
Und fuhr auf, crschrocken stammelnd: ilÍitiei' von den Kameraclen',

»Einer von den Kameraden.'

Další sloky končí slovy: Leonore, Kameraden, Leere, Lenore,
Regentropfen. majesta'tisch. Nimmer, Namen, Nimmer, allerorten,
7 dalších nimrner.

poslední sloka zní:

Und auf meinem Thůrgerůste, auf der bleichen pallasbíiste
Unverdrossen, ohn' rmatten sitzt mein dunkler ast noch immer,

Sein Damonenau e íunkelt und sein Schattenriss verdunkeltDas Gemach, scEwilt immer ma'chtger und wird immer grabes—
_ thtger —

Und aus diesen schweren Schatten hebt sich meine Scele'nimmer,
immer, nimmer, nimmer, nimmer.
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A nyní ještě aspoň dvě sloky z překladu ]aroslava Vrchlického:

S žasem na toho zřím ptáka, A tak Havran neslét, sedí,
nemehlo, jak jasně kdáká, stále sedí, na mne hledí,
ač z té jeho odpovědi Pallady dál sochy bílé
nemoh' jsem si vybrat nic. — černým křídlem cloní líc ;
Však to dlužno uvážiti, jeho očí zář mne svírá,
zřídka se to stane v žití, takto snící démon" zírá,

ptáka že je možno zřítí, .lampy zář jej obestírá
jenž by sletěl s okenic, jeho “stín kol vr ajíc,
ptáka, nebo zvíře, které a má duše z toho stínu
na sochu si sedajíc nevzchopí se, zoufajíc,
zvalo by se: rNikdy vícl' nevzchopí se — nikdy vicl

:Havranl stal se jaksi básní časovou. Svůj překlad dopsal jsem
v prosinci 1917. Dne 25. května 1918 vyšel nový překlad —
slovácký ve Svatomartinskkh tNárodních- novinách'. Nejmenovaný
básník slovenský V. R. píše tam: tDOC je virtuozom a klassikom
veršovej techniky, preto je tak tažko preložit jeho svetopovestnú
báseň: The Raven. Už od rokov zapodievam sa myšlienkou,
že ju preložim do Slovenčiny . ..

Najprv muselsom psychologick rozobrat osobnost a poeziu
pocn'u a i sám zažit niečo z jeho neštastia, až potom sa mi
odkryl tajný smvsel jeho podivnej básne. prvej musel som na
základe rečových štiidii pochopit celu duchaplnú stavbu rllavrana',
hudbu reči, \lnenie zvláštneho rytmu, a až po rokoch podarilo
sa mi po bezprostredných zažitiach hrúz vojny, pod palmami
cudzieho sveta, často vyrušovanému rachotom anglických graná
tov, aspon približne odzrkadlit podivnú, exotickú krásu póvodinv.

oja práca chce být povzbudenim pre iných, povolanejších . . .!
Autor překládá dosti obratně, ale patrně nezná stati poemy

o této básni, v níž klade takový důraz na tým tól'l, který se
celou básní má ozývat, neb nedovedl si pomoci, a až na jednu
dvě sloky užívá rýmu cert.

Ukázkou opisují sem sloku 1., 2. a 8.

1. Dolnočné už slietly tóne. mysel v tažkej dume tonie,
Hlavu klonim ponad listy dávných spisov - starých vier.
Sen už temer siadol v riase v rišer plnom nočnom čase,
Zrazu šuchot-klepot v hlase čuclhom'znie od mojich dvier.

tDozdný host snácl — myslim ztajma — tápe hen u mojich
Tol'ko len a nič viac ver) dvier —

2. December Bol práve chmúrny, čarodean divobúrny,Uhel _s krbu odblesk šmurný vrhal _vó o| v tóní sbor. 
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Túžil som za rána svitom, za srdcom od mieru sýtom,
Nie od smutku, bol'u spitom, — mysel zvedal k raju hor' —
Kde iLenorouf mřtvu milú menuje anjelov chór —

V hviezdnom kruhu žiaden spor.

8. Zasmial-som sa, shora-dcla, ked som skúmal čierne stvora.
Ked som zbadal vážnost vel'kú načechrených břk a pier:
iBárs si búrkou okmásaný, smelý's, bárs aj nie sí zvdny',
Tvore, bludných duchov druhu, ošarpaný ani ker - .
Riekni, jak ta zvú tam 'Dole, pod svetia kde králi mierlf

, avran veti: iNikdy ver,!

.Cudvi'k guček: Záblesky.

Snažíme se pohlížeti na věci dvojíma očima: okem vědy a
okem víry;... nechceme se zavděčiti stranickým kritikům at'
z tábora vědy, at z tábora víry, kteřížto člověka s dvěma očima
pokládají za obludu. Balfour-StewartTait ichiditelný vesmír'.

lest třeba, bychom, rádi či nerádi, stanuli vůči novým pro
blémům . . ., jest třeba, bychom popatřili na skutečnost vědeckou
v celé její velebnosti i v celé hrůze její.

E. Caro v časopise iRevue de Deux Momles'.

Kdo z nás nekochal se již mnohokráte divadlem tak často
vyličovaným, jež poskytují za jasné nocí tajemné hlubiny nebeské
nesčíslnymí hvězdami poseté? Kdo z nás nepocítil uchvacující a
okouzlující, zároveň však i zdrcující téměř síly tohoto prostoru
bez hranic a mezi, jehož zdrcující dojem výpočty moderní vědy
ještě zvyšují? . .. Klekátko a kruciÍíx v prosté svatyňcc otevírají
duši obzory mnohem obsáhlejší a zjevují jí pravdy nepoměrně
vznešenější. F. Duilhé de Saint-projet, Apologie.

Ád lucem per crucem_. — O kéž bys, vlasti má, milovati chtěla
Boha, jenž otcem jest všeho, cokoliv ti drahým jest, a klesnouti
na kolena před křížem jeho syna ležíše Krista, vykupitele světa|

Lacordaire.

iV bibli i přírodě patrny jsou šlépěje Božíf
Pecci, arcibiskup Pcrugijský.

Nechat jen člověk sama sebe zkoumá, nechat jen rozebírá bytost
Svou a v sebe se zahloubá —a brzy-zajisté pozná vznešenost bytosti
vé, postřehne existenci duše své a přestane snižovatí se; on uzří

po'eďnou, jak nekonečně veliká jest vzdálenost, jež Bytost nejvyšší
položila mezí něj a mezi zvířata. _ Buffon.



g(ard. 3. G. man-ningf anti/„ist
čili Wynější krise Jvate'ho (Stolce ve

světle proroctví.
Přeložil Fr. losafat.

(Dokončení.)

Není mým úmyslem zde nyní blíže posoudili tyto' zjevy. Stačí,
řekneme-li, ženám, kteří věříme ve svět neviditelný a na pří
tomnost i zápas duchů, dobrých i zlých, nečiní takové věci
nikterak obtíží. Nejsme pro to, skutečnost jich popírati k vůli
klamům a' podvodům, jež se na ně věší. lest to právě to, co
Církev vždy zavrhovala a zakazovala pode jménem: čáry a kouzla,
v nichžto se 'eví skutečná působnost protipiirozená, spojená
s mnohým poc vodem. Drodlévám u této věci, ano jest jisto, že
jsme obklopeni řádem nadpřirozeným, který dílem jest božský,
dílem pak dálmlský. Ále takfo připraveni jsme na onen podvčd,
o němž mluvi svatý Apoštol. Doba dozrála pro lakmý podvod.
V zázraky Svatých věřili nechce, ale zjevení spiritislická polyká
(hutě a hojně Medium náležitě způsobilé. a úspěchy se honosící
mohlo by se zcela dobře svými protipřirozenými dary vydávali
za zaslíběneho Messiáše, a divy o falešné zázraky mohly by se
v nadbvlku díli následkem vlivů, jež už ve světě jsou rozptýlený.

5. poslední vhamkleiistit:kou známku, o nížlo chci mluvili,
mchopiti jest mnohem obtížnější. Svatý pavel mluví o ičlověku
Iřít'llul, isynu záhubý'. jen? se vzpírá a zdvihá nade vše, co

sluje Bůh anebo co božské pocty dochází, takže usedne ve chrámě
Božím a bude si počínali, jako by byl Bohem." Tato slova Vý<
kládají Svatí Otcové tak, že bude Činiti nárok na poctu božskou
n sice-ve chrámě lerusalémském. Svatý lreneus praví,' že
Antikrist jako odpadlík a lupič žádali si bude klanění jako Bohu a
že. se pokusí ukázali se jako ůh.2' l_aelantius dí, že ise bude na—
zývali bohemia“ SpisovatelÝ de jménem svatého Ambrože píše:
itvrditi bude, že je bůh'. Svatý leroným ak píše: izváli se
bude bohem a žádali, aby všichni se mu klanem" Svatý Ian
Chrysoslom: iwdávati se bude za boha všech, bohem se bude
zváti a jako takový ukazovali,*.5' A stejně vyjadřují se i Theodoret,
Theof lakt, Oecumenius, svatý Ánselm a mnoho jiných. Suarez
vykláclaje toto místo, praví : ilest pravděpodobno, že Antikrist
sám nebude věřili tomu, čemu jiné bude učili. Nebol i nemluví-li

" Z. Sól. 2, 4.
2- Lib. V. 29.

3' Dezdiv. instil. lib. Vll. c. 17." ln ach. c.
5' ln st. loan. Horn. 40.



s počátku židům, že_jest Messiášem a od Boha poslán, a bude-li
i předstírati, že věří, že jest zákon Mo'žíšův pravý a muší býti
zachováván, přece činiti to bude toliko : pokrytectví, aby je
oklamal a dosáhl nejvyšší moci. potom však zavrhne zákon
Mojžíšův a popírati bude Boha, jenž 'ej dal. proto mají mnozí
za to, že na oko a lstivě zničí modloslužbu, aby židy ošidil. lak
velikou bude jeho vědomost, a čemu skutečně o Bohu bude
věřiti, domysliti se nemůžeme. Ale pravděpodobno ješt, že jest

atheistou, že popírati bude jak odměnu tak i trest v budoucímživotě, a že uctívati bude to iko rotipřirozenou bytost, od nížto
se naučil umění klamu a podvodů a nabyl bohatství, jimžto do—
sáhne nejvyšší moci.'6'

l_ze však se domysliti, jak se protiviti bude Bohu jakožto
protivník Kristův, jak se pozdvi ne nade vše. co sluje Bůh a
čemu se božská octa vzdává, poněvadž sám se postaví na
místo Vtěleného Boha, napodobuje pravého Messiáše. Také
není těžko se domysliti, jak ti, kdož zavrhli pravou a božskou
ideu Messiáše, mohou přijati falešného, a zaslepeni velikostí
politických i válečných úspěchů, nadýmajíce se pojmy pan—
theistickými a socinianskými o důstojnosti člověka, vzdávati budou
osobě Antikristově poctu, kterou křestane' vzdáva'í Messiáši
pravému. Dotkl jsem se toho proto, že svatý Dave to zvláště
zdůrazňuje, liče Antikrista, a protože tendence nevěry, ve světě
přibývající tou měrou, v jaké ubývá \íry, zřejmě připraví lidi na
podvod jeho.

lest to z nejpodivuhodnějsích výkladů Otců, že na konci
světa obnoveno bude zase pohanství. Měli bychom
to aspoň pokládati za nemožné, třebas nikoliv z jiného důvodu,
tedy )řecb k vůli plnému rozkvětu moderní nevěry; a přece
nevládla nevěra nikdy více, jako v oné době, kdy Zjeveni
v první francouzské revoluci bylo prohlášeno za vylhané a na
místo jeho postaven kult rozumu a bohyně Ceres. Á skutečně:
když stávají se vyšší rvzdělanci' pantheisty, budou prostí lidé
brzy polytheísty. Ti nutně potřebují smyslnější představy nežli
jemně vzdělaní nevčrci, dávajíce předmětu své pocty tělo nejprve
v myšlenkách a pak i ve formě osobnosti. A co je to jiného
než prostě a holé pohanství? . Ovšem o tom se šířiti nemohu.
Ve druhém svazku Gaume—ova díla o francouzské revoluci,
zvláště v kapitolách 12., 13., 14. naleznete obšírnou zprávu
o pohanství před padesáti lety, — a v rKatechismu positiv
ního náboženství„ v'oddíle ro veřejné a soukromé modlo
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službě sbledáte ú lne' vyznání náboženského kultu člově
čenstvi, směřujícího k souhrnnému tělu sezbožněných lidí,_což jest
právě přirozeným základem náboženství starých Řeků a Rímanů.

Nepravím však, že by nemohlo býti úžasnějšího a proti řiro—
zenějšiho zjevu nežli manifestace a osoba Antikristova. \)šecky
dějiny jako by nás vedly u nás k tomu, bychom to čekali, všecka
proroctví jako by to předpovídala; velké periody božské působnosti
ve světě předem to naznačují. Cílem mým neni zbaviti budouc
nost nadpřirozeno, nýbrž ukázati, jak se nadpřirozeno misi do
obyčejného běhu světa, ba takořka do něho vplíží, a my toho
nepozorujeme. rKrálovství Boží přichází bez nápaclností;' jest
uprostřed nás v plné přítomnosti a moci za zevních poměrů,
které nám se zdají zcela obyčejnými a všedními, ale v běhu
lidského jednání, při národnostním proudění, v olitice vlád a
v diplomacii světové pozorováno není. Tak jako Eristus při svém
příchodu považován byl za syna tesařova, tak nemůže Antikrist
zevně a viditelně býti ničím jiným, leč štastným dobrodruhem.
l jeho protipi'irozený charakter může býti pokládán bud za projev
šílenství, nebo jako klamání jeho stoupenců a lichocení. lak oslepí
mlhou duchovní zpupnosti oči své svět sárn. Naprosto to neod
poru'e charakteru 19. (či ZO.) století, když osoba jakási ze ži—
dmskelro kmene, naturalisovaná u některého národa evropského,
povstane jakožto ochránce židů, kteří jsou peněžniky a žurnalisty
evropských revolucí, a od nich uvítána bude jakožto vysmboditel
ze sociálního a politického ')anství křestanů, obklopena jsouc zjevy
protikřestanského a protikatolického spiritualismu, a hlasitě hlásajíc,
že jest více nežli Mojžíš nebo Mahorncd, to jest: více nežli
('“lověkl

lěm, kdož nikdy nepoznali konečnou jednotu v )rincipu a
v působnosti )ravdy s 'cdné strany a lži se strany druhé, snad
se to zdá zvkáštní, při ládá—li se velký význam události, jejižto
oborem zdá se býti rasa židovská. Ále těm, kdož jsou toho
mínění, že svět může se rozděliti na křestany a protikřesťany, na
katolíky a protíkatolíky, — nebo jinými slovy, v řad přirozený,
který se zakládá na chtění a jednání toliko lidském, a v řa
nadpřirozený, který spočívá na božské vůli a Vtělení Boha:
těmto bude ihned naprosto rozhodující, ba bude se jim to jeviti
jako největší otázka životní. 

oufám, že později dokáži, že antagonismus mezi dvěma
osobami jest 'soupeřením dvou společností, a že, jako Pán náš
od počátku jest hlavou a representantem všeliké pravdy a spra
vedlnosti ve světě, tak bude Antikrist hlavou a representantem lži a

všelikého bezpráví, které se za osmnáct set let nahromadilo v hae—



resích, v sociálních zlořádech a politických revolucích protikato
lického hnutí světového.

Tak vypadá velká hlubina, na nížto spočívá křestanská světová
společnost. 5 od času ozdvihla se proti řirozenou silou a
zachvěla a v kolísání přiveda křestanský řád" vropy. Tak zdálo
se, že zase upadá v klid. Ale nikomu, kdo jest bystre'ho zraku
duševního, nemůže u'íti, že nyní jest' hlubší, mocnější a rozšíře
nější nežli kdy dosud. e tato protikřesťanská moc nalezne jed
noho dne svoji hlavu a na nějaký čas domůže se nadvlády nad
tímto světem, to jest z proroctví zcela 'isto. Ale to není možno,
dokavad. rten, jenž zadržuje', nebude odstraněn. A to bude před-'
mětem další úvahy.

Gugen g(laudius g(letus: Wávrat.
Áž při'de večer života mého, přijdu k Tobě, Kriste, abych Ti

duši vrátil. Nebyl jsem vždy dosti silen, ale vůli jsem měl. lá vč
í'ím, že budeš milostiv poutniku.

Nebojím se smrti. Tehdy rozpadne se přede mnou pečet její
a doufání má v Tebe, .Radostný, uzrají v plodech věčnosti.

Když svět se svody svými jde mimo mne, necítím vůli přiblí—
žiti se k nim. V mém srdci je smír i rovnováha tam 'est, nebot
áska vyšší v nitru mém králuje; tot oddanost jest má k llobě, ležíši.

ny mé proměněny jsou v ráj i přes hořkosti a přes utrpení
tohoto života. Zář věčnosti vysílá mi klid do smutných okamžiků
přitomnosti.

Když vyznávám se Ti, Kriste, z lásky své, tu soulad naplňuje
mne a touha po věčnosti radostí rozkvétá ve mně před smrtí.

gun Janda: Z nových básní.

ČERVNOVÝ VEČER.

Slunce jak stažený Směje se matka Noc,
knot lampy krvácí (má vlasy spuštěné)
za horou stajenou smě'e se Večeru,
už mlhy závojem. hladíc jej rukou svou - —

Ptáci už nechtí pět, A srdce v hrudi mě
a Večer natažen — beránek obětní - .

naznak jak “silný muž za hříchy trpí dne,
si dýchá unaven. neb duše vyčítá.



LEGENDA O SV. IANU.

Dlničké paprsků se ráno probudilo...
omladlé rosou roziásalo listy 
vše Tvůrce všemocného velebilo dílo.

Na ranní procházku ve vzduch tak vonný, čisty'
si vyšel biskup lan, kmet čilý,
miláček Kristův, strážce Danny iisty'.

Vždy světlo lásky v oku, zíral na obilí,
jímž větřík. běžel po zraiícím láně,
a „všecky květy k němu hovořily.

Na lásku k tvorům vzpomínal si Páně.
na Kristovo o kvítí přirovnání,
jež nepřede a Bůh se stará za ně. —

-- V tom ptačí vzlyk se ozval znenadání.

u lana nohy koroptev se třese,již znšlápl by má em \' zaclumání.

Ulek' se biskup... k ústům vzhůru nese
pozvolna koroptcv, iež krčila se v trávě,
a líbal zkrotlé ptáče, něžně hlatlit jme se.

A nevidí, že lovec s lukem právěse blízko zastavil na jeho hcdě počínání
a usmívá se starci shovívavě.

;Divím se. Otče, sníh je na tvé skrání,'
tak lovec praví náhle biskupovi,
to ty se veselíš tu v dětí planém hránÍP'

Mírnými biskup táže se ho slovy:
:proč luk tvůj tetiva, hle, nenapínói"
:Oh brzy bych si pokazil luk nový.

en zvěř když stíhámi tetivaduk spina,
uk při síle tak zůstává dál svěží,

a proto vidíš, tetiva dnes líná.Í

íMá duše — tetiva, jež práce ve stěžíaž do umdleni časem páče '
a stále napiata by vydržela otěži —'*

s úsměvem biskup děl, dál hlqdě ptáče.



LESY.

Těmi lesy hlubokými, potkat dítě — — v uzlu houby,
těmi lesy k nepřejití potkat babku s krosnou Chrasti,
chtěl bych dneska vesel jíti, utrhnout si modrý zvonek,
jich se vůní opojiti. zapomenout světa strastí.

o životě v nic

Zavýsknout si v prostřed lesa,
slyšet ozvěnu jít zpátky - —

opíjft se zpěvem ptačím . ..roz ořené míjet hrádky.»

Nad jich tesknou romantikou O paních a o rytířich,
vesele se časem zasnít, ' o jich vroucím milování,

celou malou epopeji () plesech a o turnajích,si sbásnit. o \ítězněm šermování

za jedin' dívčí úsměv,
za ostruhy snad i zlaté
a stuhu snad na přilbici,

již dá srdce touhou vzňaté.
N

Bože, tahle křižovatka, A ten hrob zde, kdo tu dřímá?
kam as vede do pohádky? Zbujník tady leží mlád"
Ncpřijdeme ku chaloupce, bez kříže a bez pomníku
na níž roste perník sladký? jenom mechem krášlen všadý?

Ci tu leží ve molíyle
starý kníže v celé slávě
s komonstvem svým, se zbraněmi
a přilbicí na své hlavě —?

Mladá srna v lesa loubí

tiše na louce se pase,
celý les hrá na .varhany,
celý zpěvem ozývá se,

.a mně srdce v těle skáče

p/ři té božské harmonii . ..lesích hlubokých Bůh ukryl
čistou svatou poesii.



9rantišek90hnal: froblé'm g(rista
v moderní krásné literatuře.

\ (pokračování.)

jako výtečný znatel ruské společnosti a sycholog par excellence
ukazuje Merežkovskij chorobu ruské spolDečnosti a analýsuje pří
činu jeji. je to dle něho ona iposlední mez celé současné evropské

ulturý — positivismusf, je'ž charakterisuje těmito slovy: iŽádných
tajemství, žádných zahloubání a vzletů k jiným světům! Vše je

roste, ploché. Nezničitelný zdravý rozum, nezvratná positiv-nost.
re to. co jest, a nic nad to -— ničeho více není třeba! Proti
atheismu a nihilismu Bakuninovu horuje: ile-li Bůh, jest člověk
otrokem! — tvrdí Bakunin. proč? — ptá se Merežkovskij a dí
dále: Věta Bakuninova: svoboda jest negace všeliké vlády, a
Bůh jest vláda, kterou má Bakunin za axiom, byla by skutečně
axiomem, kdyby nebylo Krista. Kristus ukázal lidem, že Bůh není
vládou, nýbrž láskou, ne zevně'ší sílou vlády, nýbrž vnitřní silou
lásky . . . Dokonalá láska, tot (okonalá svoboda . . .!

Ale. jak už je Merežkovskij měnívý a nestálý, za nedlouho vi—
dime novou změnu v jeho názorech. přichází revoluce —-a Mc

režovskij mění opět své máboženství'. thrnhivi již o příštím
Messiáši, nemluví o třetím zákoně; pravoslaví, jehož poslání
v ipetru a Alexeji' tolik velebil, není mu již ítělem křestanství',
samodržaví není mu již mtvrzením člověko-boha', naopak je mu
ted od antikrista, od modly, která se stala bohem. Krista smě
šujc % Marxem, křesťanství se socialismem a náboženství s re
volucí, nebot dle něho máhoženství je revolucí a revoluce nábo
ženstvím! . .. jako dříve.,oni velicí pohané, Iulian, Leonardo, petr,
byli lnu blíže pravému náboženství, tak nyní jsou blíže tomu
pravému náboženství revolucionáři, kteří chtějí vytvořili nový, lepší
život — tedy rávě to, oč náboženství má. usilovati . ..

jakýmsi po račovánim trilogie Kristus a Ántikristus' je další
obsáhlá trilogie Merežkovského iCGI'SWOzvěrja' — ale ta již sem
nepatří, nebot problém její jest jiný, než jaký sledován v této
studii . . . 

Zcela jiným snem o příští třetí říši je G. Hauptmannův
tDotopený zvont.

vonařský mistr lindřich žije v malé vísce v údolí, na úpatí
vysokých hor. Má dobrou ženu Magdu, má dvě hodné milé.
děti, zvony 'eho zní po údolí, sláva jména jeho jako mistra
umělce je veliká - a přece mistr lindřich není šťasten. Duch
jeho nese se výše, po něčem velikém, neobyčejném ; jemu ne
stačí,_že zvony jeho zni po údolí: 'tam nalhorách musí také
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znít, tam na horách, v říši r_usalek a vil, skřítků a trpaslíků, v říši
zlobného' skřeta a Vodníka a ]ežíbaby, v říši všech těch tajemných.
duchů, kteří před vítězným křížem nuceni byli prchnouti do těch:
vysokých hor a tam skrytí před lidským zrakem v neprostu nýchi
lesích,'v bezedných roklích, ve skalních slu'ích a horskýc by
střinách mají své království . .. Á mistr lindřich ulije zvon, který'
má zníti na těch výšinách, v tom království těch tajemných duchů,.
kteří vládli tam dosud sami a nerušeni... Ále duchové hájií
své království, svou dosud nerušenou doménu . . . Když zvon osmii
znavenými koňmi dopravován na horu, kde zavěšen měl býti nat
nově zbudovaný chrám, jeden z lesních duchů, zlobný Skřett
(v něm. orí inále rWaldschrat') srazí zvon s příkrého srázu dor
'ezera na Žně propasti — a za zvonem řítí se dolů i mistr
líndřich. Ale ten nedopadne až na dno; zachytne se na štěstí
0 vyčnívající skalisko na strání a těžce zraněn a vysílen klesne
nedaleko chatrče ležibabiny. Tu setká se s podivným, kouzelným
zjevem: zpola dítě, z la dívka, nejsPanilcjší z Elf — je to scho
vanka ležibaby, vila Egutička (Rautendelein), jež celou silou své:
volné, ničím nepoutané duše zamiluje se do něho . .. polomrtvého
mistra najdou konečně po dlouhém hledání vesničané, odnesou
2 či domů do údolí, do jeho domku, mistr procitá z mrákot —
al)e je tak sláb, tak sláb: cítí, že blíží se konec, že musí umřítí.

l kdyby se uzdravil, musi urnříti. Byl jedenkráte na horách, okusil
zcela jiný horský vzduch a proto nelze mu již žíti v údolí
tím obyče'ným \'šednim životem, zahyne touhou o těch vysokých
horách, k e mohl kráčeri nad mořem mlh, kte byl tak blízko

unci a svému ideálu, kde poznal, jaký hlas musí míti zvon,
aby byl dost melodický a zručný, aby byl dokonalý...

— — -- — Služba údolí

mne více neláká, netiší klid
jich již kypící krev. Co ve mně je,
když na hoře jsem stál, chce stoupat vzhůru
a v jasnu kráčeti nad mořem mlh
a díla tvořit ze sily vysočin!

V tom přichází k němu Routička, ta, s kterou se setkal tam
na horách u chatrče ]ežibaby, přichází nepoznána, v podobě ves
nické dívky prodávající jahody. Kouzelným nápojem a polibkem
uzdraví na smrt nemocného — a mistr lindřich, zdravý a sličný
jako bůh slunce, plný radostného pocitu vlastní velikosti a no—
vého nadšení a nově tvořivosti, opouští ženu a dítky a odchází
s Routičkou do 'hor žít nový život, nový kult, nové náboženství . .' .

am na horách chce zbudovati nový chrám, daleko výše nežli
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stál onen kostelík vystavěný obcí, chce zbudovatí ne chrám Páně,
ale jakousi velkolepou svatyni, která má b'ti pomníkem myšlence
lidské a lidskému geniu, svatyní, k níž iS unce poutníci ku hodu
potáhnouf, svatyni, v níž on, [indi-ich, bude bohem a _knězem
zároveň . . . -Pro' tuto svatyni chystá své arcidílo, jakousi zvonovou
hru, která přehlušití a umlčeti má všechny chrámů zvony a která
hlásati má do světa světla nové zrození . .. Člověk roste v ti

tana . .. Nyní teprve zdá se mu, že nalezl, co hledal kdys pln
bezejmených muk. Nyní teprve cítí se mistrem a cítí se štast—
ným .

Marně řichází za ním do hor kněz z.údolí, farář vesnice,
ve které (ťuhdy žil lindřich a který nalezl ho tenkráte s' jinými
vesničany v bezvědomí po neštastne'm pádu, se stráně. Tento
kněz, který je zosobněním víry, víry prosté, ale silně jako smrt,
chce zachránit duši zbloudílcovu, chce přemluviti líndřicha, aby
vrátil se předešlému životu, do staré církve, k o ugtčné ženě, k
Opuštěným dítkám . . . Ále marny jsou domluvy dobrého kněze . . .

Ty slzy, kdybych je mohl osušil —
jak rád bych učinili nelze však!

Neboli — - — — -- _-- — -— ,_

Kdo spáry sokolí za prsty má,
což ten má hladil děcka vlhkou tvář?

Zde pomoz Bůhl .

Vida, že marno vše, odchází kněz, ale odcházcje předpovídá
lindřichovi, že jedenkráte příjde den, kdy bude toho všeho lito
vati. kdy bude proklínati sebe a svět a všecko, že jedenkrátc přijde
zase lítost a výčitky svědomí, že zazní zase ten zvon potopeny
v jezeře . . . ' .

A skutečně: od té doby láme se cosi v duši mistrovč. po
malu přichází rozčarování, 'emuž nezabrání již ani umění ani
láska. Nadlidskě dílo, které hotov-í za pomoci šesti trpaslíků, se
nedaří. A z hlubin jezerních začíná zníti zvon . .. Zvon minulo—
sti. výčitky svědomí pro zlomený život, pro neusmířenou vínu . ..

A jedné noci spatří podivný zjev: dvě malé dítky, bosé, v ko
šilkách — jsou' to jeho dítky, které opustil. Nesou cos těžkého
ve džbáně, že sotva ho vlekou. rOtče, maminka vzkazuje tě po
zdravovatH Měsíc svítí, z jezera slyšet zvon...

iCo máte ve džbáně, milé dětiřf
“wSlzy maminčiny!
; kde je maminka? Mluvtel'
rMezi vodními lílijemí . . .!
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Zvon z hlubiny zvoní silněji a silněji . .. lindřich chápe: Magda
se utopila . .. 

A ted splní se, co kněz předpověděl. jako příšera z půlnoční
tmy vyvstane náhle před lindřichem vina jeho. V srdci to hryže
a bolí. Hlas potopeného zvonu ,nedá se již utlumíti . .. A lindřich
v zoufalém bolu proklíná sebe;" proklíná Routičku, nazývá ji dá—

licí, zavrhuje ji, zavrhuje všecko, své hory, své dílo, své slunce,
svou lásku, svou velikost, své nadlidské mety . . . jako šílený prchá

ryč — a sestupuje do údolí, vrací se domů . . . Ale pozdě již. . .
omov v údolí jeho vinou zničen, cesta do údolí pro něho za

vřena, ani k svým dítkám nemůže... jednak pro nepřízeň/lidu,
který ho nechce znát a přijat opět mezi sebe, který nechte mu
od ustit, protože nemůže ho pochopit a nemůže mu porozumět . . .
ledhak nelze mu již vůbec žití v údolí, když jedenkráte j'Í okusil

, ovzduší hor... Vrací se tedy na hory. — Ále, běda! Šni tam
není již pro_něho místa. Kdo neměl síly, aby na horách vytrval,
kdo ve své polovičatosti slezl zase s hor do údolí. ten 'iž nikdy
nebude moci žíti na horách! Na horách nalezne limlřich již jen
dílo zkázy a zničení. Mezitím, co byl dole, Waldšchrat (\ ne
přátelští duchové zničili mu dílnu jeho, zničili Svatyni, kterou

stavěl ___. Obrovský požár označuje místo, kde stálo dílo jeho.
dílo genia, dílo, které ted rozpadá se v popel a prach . .
Routička? To zosobnění jara a poesie? l její selanka skončena!
led, kdy mnou vichry podzimní a kdy umění ztroskotalo, ani
pro ni není již místa na zemi . .. přinucena provdali se za sto
rého vodníka, žabího' kra'le Nickelmanna. jen za měsíčních noci
\ chází ze svých paláců pod vodou a zpívá své teskné písně.

dyž setká se s indiichcm, nepoznává ho; teprve když neštastny
mistr v divokém )olu volá jméno Magdino, žárlivosti probuzena
ze svého ledOvého (hladu spěchá k němu, aby písní a posled
ním polibkem ukolélmlo umírajícího ve věčný sen .. . poslední
slova lindřichova jsou: iSluncc. . .. Slunce přichází! — Noc je
dlouhá.! . . .

Celá ta pohádka Hauptmannova, celá ta podivuhodná, kou
zelně působící směs křestanstvi s pohanskou mythologií, s ležibabou,
RoutičkOu, Vodníkem, Skřetem, s vílami a trpaslíky a se všemi
těmi duchy horských lesů, rokli a vod je se stanoýiska čistě este
tického skutečné arciclílo. A je to dílo tak zcela nové, tak zcela
moderní a zcela svérázné. (Pokračování)

Doznati pravdu vědeckou, tot jest tolik, jako v mysli své
opakovati myšlenky Stvořitelovy. ' Kepler.
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flosef giana'k:
myšlenkový vývoj anatola grance.

(Pokračování) '

Zdálo by se,' že France je skeptikem a skepticismus od vídá
také nejlépe přirozenému způsobu jeho myšlení a cítění. ám se
chlubil svým skepticismem. Ale ani jeho skepticismus není dů-,
sledny. Ostatně to i on pozoroval a proto také napsal: rVyzná-l
vám, že jsem nejedenkrat pošilhaval po absolutním skepticismu,
avšak nikdy jsem tam nevkročil. Ba'l jsem se 'oložiti nohu na
tento základ, jenž pohltí vše, co se na něj dá. šál jsem se slova
strašné prázdnoty: pochybuji. jeho moc je taková, že ústa, která
je jednou řádně pronesl jsou na vždy zapečetěna a nemohou
se otevříti. Dochybu'e-li se, jest nutno mlčeti; nebot vésti jakýkoli
hovor znamená tvrdití. Á poněvadž jsem neměl odvahy mlčeli,
zřeknouti se všeho, chtěl jsem včřiti, věřil jsem. Věřil jsem í'i
nejmenším ve vzájemný vztah věcí a v posloupnost zjcvů'. lelío
smvslnost, která jej válííla ke všem Iormám života a umění a
u uith všech hledala rozkoš v nich se tající, vedla jej spíše k
všeobecnému dilettantismu, k hlahovolnč shovívmosti. kterou dává

na jevo lidem i dílům, kteří příliš nenarážeji na jeho osolmí
tendence, vedla jej k usměvave'mu skepticismu, jejž předstíral
\í'ui \šcm naukám—a jejž projevoval > takovou obratnosti, že lrvl
dlouho pokládán za význac'ny rys jeho mravní fysíognomie.

Než před tímto usměvavým skepticismem líroncnvýnl třelra se
Illíll na pozoru. Neodporuje-li IZC zdvořilosti' myšlenkám, jichž
nesdílí, nebo zdá-li se dokonce, že je sh0vívavč, mnohdy s ironií
přijímá za své, není vyloučeno, že později je bude co nejostřeji
potírati a že bude ha'jití mínění zcela opačná.

lť\l se nám tedy hned v postoji shovívavého, usměvaveho skep
tika, hned zase v postoji neupl'osného. nesmiřitelného straníka.

_ lakou posu zvolil France, když v. 1889 vydal paul Bourget
rZa'kaf, jenž tak vzrušil všechny myslící duchy? Kdežto kritik
Brunetiere postavil se rozhodně na stranu Bourgetovu, France,
cítč se zasažen tendencí díla, zaujal příkře stanovisko nepřátelské.

Napsal: rNeustanu věřiti, že myšlenka má ve Své vlastní s[fřeprávo nepromlčitelné, a že každý systém filosofický může ýti
oprávněně vykládán. lest právem, řekněme lépe, jest povinností
každého učence, 'enž si utvořil svůj světový názor, jej projeviti,
at jest jakýkoli. lídokoli se domnívá, že má pravdu, má ji říci.
Ide tu 0/čest lidského ducha. Práva myšlenky převyšujívše; jest
slávou člověka, že se odvažuje všech myšlenek. Co se týče způ
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sobu života, nesmí záviseti na transcendentních naukách filosofů,
ale má se opírati o morálku nejjednodušší!

A v druhém článku, v němž zaútočil přímo na Brunetiera a
v němž proti theoriím kritika moralisty postavil theorie své, pro—
hlásil: rNeznám pro čistou myšlenku horší vlády než vládu mravů.

emluvme příliš zle o vědě. Zvláště nemějme nedůvěry k my
šlence. jsouce daleci toho, podrobiti ji naší morálce, podrobme
jí vše, co jí není. Neobviňujme nikdy čisté myšlenky z bezbož
nosti. Neříkejme nikdy, že jest nemravná, nebo ona se vznáší
nade všemi morálkami. Podříditi filosofii morálce znamená chtíti
samu smrt myšlenky, zkázu veškeré duševní spekulace, věčné mlčení
ducha. A to znamená zaraziti touž ranou vývoj mravů a roz
mach civilisace.l '

Když mu Brunetiere odpověděl svou řiznou a přeSvědčivou
replikou, dovolával se proti němu, aby podepřel své vývody, zna-
menitého psycho-fysiologa, jehož ne'menoval. Tato polemika však
probudila a pobouřila jeho dávné [lilosofidtě přesvědčení, o němž
se mohlo mysliti, že se ho vzdal, nebo že je aspoň zmírnil uhla
zeným eklekticismem.

Isa ohrožován, jak se domníval, všemi těmi ireakcionářskými
křiky' ve své plne svobodě mysliti a psáti podle své diuti, jest
od té doby daleko neústupnějším proti movým mystidtým' ten»
dencím, jež se jeví v soudobých proudech rnvšlenkovýdt.

Daskála nazývá fanatikem a obviňuje ho z nmřátelství k )o—
kolení lidskému. Konečně v článku rChoroba lidského dudm'

prohlásí: rByli jsme přesvědčeni, že dobrými zkusnými metodami
a důkladným zkoumáním (los ě'eme dosti rydíle k utvoření uni»
versálníllo racionalismu. Á nebyli jsme daleci víry, že osmnáctvm
stoletím začíná doba nová. Věřím tomu ještě.'

Dudi jeho babičky zvítězil nade všemi vlivy. Správně napsal
lules l_emaitre v článku o Ánatolu Francovi: apo několik roků
jsme pozorovali u něho vzrůstati to, co bohoslovci nazvali duchem
zloby, bezbožnosti. jsme poněkud sami vinni tímto vývojem nej
pánovitějšiho z našich kritiků. jest to Brunetiěre, jenž káraje France
jej—donutil, aby projevil celé 15. století, jež měl v krvi!

jeho kronice rŽivota literárního? jest stento duch zloby a
bezbožnosti ještě poněkud tajen, zastírán, zato však v jeho po
vídkách bují zcela volně. povídku a novellu prohlásí za mejvý
bornčjšíí nejúčelnější a nejjistější prostředek zalíbiti se lidem
duchaplným, kteří jsou zaměstnání a znají cenu času. Neni přední
slušnosti spisovatelovou býti stručným? Zde může shrnouti mnoho
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smyslu v málo slov. Dobrá-novella jest požitkem pro znalce .:
us okojenim pro lidi vybíravé, jest elixirem, jest kvintessencí, jest
brazámeml '

jest to opět mínění úplně subjektivně. Novella se hodí talentu
jecho nejlépe: V ní mizí jednotvárnost stylu i myšlenky, nedostatek
tv'ůrčí inspirace, ledabylost skladby. V novelle může nejlé e u lat
niti své přednosti, svůj obrazný styl, svou ironii, svůj sklbn lí fi
losofování. rance je krátce miniaturistou a nikoliv malířem vel
kých pláten. Zde sluší hledali příčinu, proč tak velebí novellu.'

V letech 1859-93 vydal tři sbírky novell nestejné ceny. jsouce
čteny souvisle, unavují svou monotonností přes rozmanitost námětů,
kdležto jednotlivě velmi získávají na zajímavosti. Některé stránky
působí přímo podmaňující silou. Nemohu si odepříti. abych ze
iStudny sv. Kláry' nepřeložil tyto podivuhodné věty:

Šel jsem vstříc mlčení, samotě, sladkým údčsům, jež rostly
přede mnou. příliv noci zaplavoval nepozorovatelné krajinu. Věčný
pohled hvězd mžikal na nebi. A v přítmí světlušky zaclívívalv
nad houštím 5\ým zamilovaným světlem.

.l- to oživené jiskry pokrývají za májových nocí celou pláň
římskou, umbrijskou, toskánskou. Viděl jsem je kdysi na cestě
Appimč kolem hrobu Cecilie Metelly, kde již tancují 2000 let.
Shledal jsem se s nimi zase nad krajem sv. Kateřiny a Die
z lolomea u hran Sicnny, města tak truchlého a )í'lvalmólío.

.a celé mé cesty vířily ve stromech a křoví, hledajíce se a
často, na povel touhy. rýsovaly mým letem nad cestou plamenný
oblouk.: (Pokračmání)

Úkna.
ňktlvismus nejnovějším směrem. Doba válečnájest dobou tec h

“ i ky. Kulturni snahy jsou odstaveny, protože ohromu' zápas roz
dvojeného lidstva nedovoluje odbočiti od vytčeného cile, který obě
skupiny sledují za nesmírných obětí na životech a jmění. Cílem
obou skupin jest vítězství. Kdyby chtěly dohodou ukončiti válku,
netrvala by tak dlouho. ež k vítězství té nebo oné_ skupiny
dojde, bude míti technika možnost dostoupiti vrcholu, překročiti
zenit svého rozkvětu, takže mír nalezne již techniku v úpadku.
Vykonala své poslání, proto může, ba musi odstoupili. Geniální
mužové již nyní ve 4. roku války pozorují jasně, kam věci do
spějí; Proto i Hans Natonek ve rFrankfurter Zeitung' pouka
zuje na rodící se směr aktivismu, který bude vůdčí hvězdou.
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lidstva po válce. Ák'tivismus jest obrození světa duchem,
který tuto přeměnu chce provésti na národohospodářském poli,
ve Blosoňi, v politice i v umění, zkrátka v celém kulturním žití
lidstva po válce. Zajímavým jest, že tento nový směr počíná u
Němců, kteří právě svoji vyspělou technikou porážejí nepřítele za
nepřítelem. Vojensky 'sou Němci dosud nepřemožitelní, zač ručí
jim jejich vyspělá tec nika a osvědčená organisace, která při je—
jich kázni a sebevědomí vede k vítězství. Ale na druhé straně
cítí Němci nejmocněji. stinnou stránku moderní, válečné, jedno

nné techniky, proto také u nich prvních rod_í se nový směr
aktivismus. Světová válka potře militarismus; zásluhu o to ne
bude míti dohoda s Amerikou, která stále hlásá boj pruskému
militarismu, nýbrž militarismus sám. Každá struna jsouc přetažena

raskne, a tak praskne i dnešní militarismus nesrnírnými obětmi,
terých si vyžádal na životech a majetku národů. Áktivísmus jest

čistě přirozeným a psychologickým směrem, který byl vyvolán ne—
smírným rozpětím technik válečné. předbojci tohoto směru u
Němců jsou" Kurt Hiller, lindřich Mann, Fr. Werfel, Ludvík Ru
biner, Heřmann Kesser, Walther Hasenclever, Ál red Kerr, Frederik
von Ceden, Max Brod, Gustav Wyneken, Ál red Lemm, Hans
Bliiher, Leonhard Frank, Rudolf Kayser, liříSimmel a Max Sdieler.
Tato řada mužů dokazuje jasně, že aktivismus má hluboké ko
řeny právě v německé společnosti. prozatim opojene' vítězstvím
válečné techniky. ldea aktivismu nemá za cíl obohacení ducha
krásnou formou, nebo rozmnožení tak četných již teorii o jednu
další, nebo vyplnění knih a brožur, v nichž tak mnohé ideje
končí definitivně. nýbrž její poslání 'est -- učiniti svět lepším.
Mravní světový i'ád 'est však jen tenkráte možný, když idea přejde
ve skutek a když duch stane se moci. Sklon tímto směrem nastává.
nebot ve filosofiimechanicko—nůralistické pojetí světa a'suclíé svste
matisování a registrování faktů nemá nám už co říci a i v umění
.a literatuře chladnými nás nechává naturalismus i impressionismus,
poněvadž duši ukojiti může jen expressionismus, na poli politi
ckém pak vystupuje se proti politice moci, která zavinila celé
nynější neštěstí evro ského lidstva. Politika nesmi vyrůstati z oka
mžitých nápadů a konjuktur, jak to vidíme u tak zvané rreální

_politiky' dneška, která olupuje lidstvo o pravé štěstí svým me
chanismem nacionalistického a národohospodářského e' oismu,
jenž znemožňuje a oddaluje pravý cíl olitiky, ležící v gobrotě,
v rozumu a ve štěstí duše. je z toho viděti, že za války se pře
hodnocují pojmy, a že technika slavící triumfy na poli válečném
ustoupí aktivismu v míru, který bude hleděti skutkem zlepšiti svět
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tak, že ho produševní \e všech směrech a oborech. Duše a její '
štěstí hlásí se mocně o své právo, a právě v době materialistické
a hedonistické razí si cestu aktivismus, což musí každý myslící
duch jen přivítati. Germania docet nejenom organisací a vnitřní
silou zu války, ale bude učiti i v míru svým aktivismem, který
ibez diktování dohody zlomí nepřiměřený militarismus s jeho
V) Čerpóvajícr lCCl'lnIltOU.

Knihou? lyrických průbojů na2\al
K. St. eumann své i ové zpčvy',
Ale neprobíjejí nic nového, dou slo
pami Verhaerenov mi Walt hitma

novými a mladické knihy autorovy
rSatanom slam mezi nami'. Ne
ubráníte se dojmu, že autor se nutí
do sta'lé chvály předmětů ma'lo poe
tických: rotačky, cirku. stavby vodo
\udu. Černucha hromotluka a j.a
lihujo si \e \ýstřcdníeh thoulka'ch,

na př. autor chce být místo|pohřbeníroznesen hmyzem. žádal )oha (,I)
dahla. sílu a lnnolu, ahy zabili tmářc
a rad. Kniha nereaguje na nynější
\t'llmu (lulnl. it'iíllt tttlýt'lmllýlll hym
ruim schazí sen a tichvatnost, jak
vytýká kritik :llráva lidu' a jejím \ol
n\nr \eršůrn schází ut'ltnčna hudba
a pravidelnost, jak vytka Arm Novak
ve enkovun \IK Krejčí píše:
i(.hodil takto ži\otem jako nevyčer
patelným panoramatem, vidět jen
krasu věcí a zapomínat smulků lid—
ských, to! dnes zhola nemožno. Rav
dostné )ohanství básníkovo nemůže
nalézt o lasu v době. která vzbouřila

v našich duších v celé jejich bolest—
nosti prvky křesťanské.? přes svou
bezútěšnost znamená kniha oplodnění
literatury, nebot je výrazem ducha
inteligentního a našla výraz přiléhavé
český pro mnohé myšlenky neb hspoň
představy. e ru ost obrazů nevkus
ných a hledaných, ale též dosti při
lehavých a n0\-ýc.

Fr.Taufer. Horská zahrada. Autoi
pěti básnických sbírek (poslední rZemč
mílostná') učitelTaufer zmizel na voj

nč u Lublína. jeho přítel Dr. Sedlák\ydáva' jeho pozůsta é prósy. jsou to

Dr.F.H.

zajímavé pokusy a rozběhy nadaného
talentu, který úsilnč si razí cestu. .o a,
Gorkij, Dostojevskij, Maupassant, Bře
zina a i. se tu ozývají, ale autor snaží
se jít samostatně, tvoří ze svého okolí
a pracuje o čistý hudební výraz. Bo
hužel jest je o světový na'zor nízký,
materialistieký. Zcela chladně dekla
muje, že rduch je tělo (\ těo je
tlttt'lll. )odceňuje nahožcnshí. hlasa _
volnou la'sku atd. Autor 'o rodákem

z Němčic na Hané, ale lana ozývá'
se v jeho pracích jen nepřímo. l)ra
sticka' až l)l'l|lt.iltlíje povídka rÁntoš'.
úvody jsou r0'/\ leklé. kotnposice ještě
slabá, Ah- tisih' jazykové a psychologi
cké mohlo lu mnohému autorit sloužit
ld vzor. lšro Četlm lidovou se toto
nezralé ovoce nehodí.

Dvě nová česká dramata přešla
za potlesku a ovací prkna Národního
divadla v praze. Ohě z české historie:
Rudolf ll. od. jiřího Karáska a Pře
lnyslowi od Otakara iisc hcra. (dhč
dramata silno odchylují se od histo
rie, což samo v sobě je vadou bo
lestnou, neboť je to swídění lidtr od
historicke pravdy. Kdo chce pstít po
há , at volí si reky pohadkové a
nekaí historie, pro kterou m)
chové mám: tak palčivý zájem. Poe
tická licence nesmí jít tak daleko,
aby úplně zkreslovala charaktery. —

aráse v tom o C(LI nezac 623

tak daleko. jeho Rudolf je hamle
ot\ský snílek bez hluboké Hamlet0vy
psychologie. Fischer líčí hněv Vacla
va lll. proti otci Václavu 'N. a boj
tohoto proti císaři a papeži, ač obé
neexistovalo a není v dramatč zdů
vodněno. Ovšem, kde se ha'zí frázemi



v boji proti Římu, tam dnes je snad
no docilit potlesku nemyslicich davů.
Drama Fischerovo vsak má více dra
matické krve než Rudolf Karáskův.

Irrealtsmus, tak byl nazván nový
umělecký směr . . . před sto lety roz
vinul se romantismus, jenž řírodu
idyllisoval a světil (Schwind, udwig
Richter, Áleš); po romantismu —
vstal realismus, jenž chtěl přírodu
rlat co nejskutečnčii a zašel až do
naluralismu Vercščaginova; po rea—
lismu \ynořil se impressionismus, jenž
chtěl podávat ne skutečnost, ae jen
zářivý dojem z ní; po im ressionismu
nastal ještě větší útěk od) přírody vc
futurismu a kubismu, jejichž dovrše
ním jc irrealismus. Umělec nechce
podávat řirody a skutečnosti, nýbrž
chce poclitivat svou ideu, tvořit svou
přírodu a skutečnost. je to jakýsi
racionalismus umělecký.To jsou ovšem

onze programu Ále v umění roz
liodují díla. a ta tnusime počkat.
Futuristickc' kresby, jaké přináší na
př. | erven', dělají spíše dojem ue—
podařených karikatur a rebusů než
uměleckých dě. __

Podstata umění. Dr. F. X. Šalda
íšc v iKmeni' čis. 8. na str. 63:

Borltopi se také brzy. že chceme a
nutně také potřebujeme dnes a právě
(lttrs. aby poesie a umění (rivaly
eclélm člověka — nic víc, ale
také nic míň. Á celého člověka není

tam. kde není poměru k duchu nad
osobnimu, kde není in te l l e k t u.
který k němu ukazuje. Všecko ochu
zováni člověka o intellekt bude záhy
cítěno jako mrzačení člověka, a umě
ni, které se beztvare rozplývá v po
citech a nimravě se v nich piplá,
bude vymítnuto jeho zženštilá zrůda,
byt se tvářilo sebe mužněji a bojovnčji.
—-Toho názoru jsme my byli vždy,
proto jsme ta e' stáli proti všem
směrům, zlehčujicim rozum a odtrhu
'ícim človč a a. ovčk bez

„ha není celým člověkem ani v
umění. H

Myšlenkyq umění. požehnané je
umění, jež jest ve službách ideálu.
Umění může otevřítí srdce neiledovčiší.
Umění z duše prameni a duše má
ozařovat. je le 'ím údělem pro umě
ni, nese-lir světo a život jako slunce.
nežli když je tmou a zkázou. jako
úpadek a rozvrat. umění do mi
nulosti nahléda'me a do budoucnosti

tvoříme. Není divu. že mnoho geniů
bývá od s 'cl1 současníků nepocho
peno. le \'ch pro umění. pakli je
nedocenčno v přítomnosti. nežli když
je nadceňováno. Tvořící umělec ne
dbá ani slávy, ani blahobytu. lemu
jde o plné vysloveni toho. co v srdci
plane ——a co musí z duše odpršet
jako na jaře s přetižen'ch oblaků
májový dál. |. g Sequardl.

Matka Boží v umění. Křestanští
umělci znova a znova se vrací pro
blému spanilosti, krásy nadlidské u
nebeské vznešenosti u Danny-Matky.
Mistři staří„ středověcí, novověcí i
moderní snášejí poklady siých nád
herných snů a uměleckých naději k
trůnu povýšeného a svatého ženství
Matk Kristovy. jak dojemně na př.

romlouvá a vykládá nám duše ir
Eula'še Aleše o Matičcc Boží. 2

obrázků mariánských vidíme, jaká l) l
Aleš duše jadmá. drsná sice. ale
tnřiutná. pravdivá a zbožná. c o
obrázky panny Marie jsou vzácným
pokladem v úctě iuarianské.

.. .Klettts.
Doplsnlce Václava Hollaru. tEut

orium', umělecké nakladatelství Aloisa
Byka, Smíchov 294 vydalo sbírku 10
Hollarovýclt rytin ve formě dopisní—

cové. Václav ollar je slavný česky'gra "bz doby pobělohorské. jenž vša
my ně bývá považován za ná žen
ského eksulanta. Václav Hollar byl
katolík a r. 1027 odešel z ech
do ňankfurtu a pak i jinam do Anglie
iNizozemi, ale odešel dobrovolně z

ůvodů osobních a za cili svého umění,
nikoliv jako eksulant: Ač celý život
strávil v cizině. nikdy nezapamněl



na vlast svou a roku 1636 vyleptal
velký celkový pohled na Prahu. své
rodné město. Vžd ' se hlásil k národu
českému a s oblibou se podepisoval
Bohemus. Nakladatelství rEmporium'
hodlá vydávali i další ukáz ze slav
ného a obsáhlého dila Ho larova.

O umění plakátovém řednášcl
ve vídeňském rOsterreichiscl'íer Werk
bundl Dr. Mascha. předvedl bohatou
sbírku plakátů všech dob a zemi.
Také u nás bylo vyrobeno hojně umě
leckých plakátů (Mucha. Hynais, Ker
lrard, U rka. óhler, imůne a j.
a bvlo by záhorlné. aby eské Mu—
seum začalo je sbírat, než docela
zapadnou.

Pustte všecky na svá místa. Ve
ereni= č. 14. píše ara a o
vz mnie Ceske jillrarmonie, jíž smeten
ml .lirigcntského pultu Žif dr. . . e"
nuíuek a postaven kučmu |. . Cc—
lanskv. a raví: rllvykli jsmciltrubšímu
nasili. dekdo je nespokojen vládou
Šclnuoranlovou a Kaanovou. jež ničí
.r \vlra'ni naše talenty. (7. vyhnaných
.r nrlstrkovanýt'lr členů Nár. divadla
l/r sestavili již dávno nejlepší českou
oporu.) A kdekoho ruší bílá mista -
nuíme svou censuru — hudebních refe—
rátů v rpolitice'. ernkovu' a t ár 
ních l_istecb', jež se nedoobrodily. A
přece není nesnadno nalézti pro nej—
důležitější místa našeho života hudeb—
ního lepších sil. Kéž trocha lásky při-r
\a'bí konečně Foerstra! ije v cizině
a ani se ho neptáme. co stvořil no
vého. a chcc—li slyšeti. co napsal.
(Naše povinnost za tolik darů). Na
svých mistech není ani Ostrčil. nejsou
ani Buriánová, Dostinnová, Slavíková.

noni a jiní. a plýtváme nejlepšími
silami živými i mrtvými, produkujicími
i interprety. Vzpoura členů filharmonic
kého orchestru tudíž je mezníkeml Tam
začíná česká hudba. je potřebí ještě
několika vzpour a výpovědí; ostatní
je dílo míru. Pád slabých nebude
uevděk. Bude dobrou trochou, mír
níeí soud blízké budoucnosti.'

Nacionalismus. jak vyvrcholil v
absolutním sebeurčení, jest odchylkou

křestanskéhoo iektivismu,
který hledí k lidstvu jako celku. Cc
lek má vždy přednost před části,

roto kulturní zájmy všeho lidstva a
křesťanské sblížení všech národů v

jednu rodinu musí vždy předcházeti
subjektivním touhám menších skupin.

oho žádá kulturní poslání lidstva.
na které se nešmi zapomínati ani ve
válečné době. kdy subjektivní toub'
jednotlivých národů se rozc ázcjí. l'l

Z lužickosrbské literatury. Těch
to dnů počal vycházeli v obširn'ch
sešitech čtvrtý svazek slovníku lužicko
nčmcckého. Tři svazky, vydané v le—
tech lqlb až 1918 obsahují mnoho
velice bohatého materiálu. svědčíciho
o značném spisovném zdokonalení
jazyka lužickosrbského. Za války jest
to za'isté počin, zasluhujíci úvahy.
V čele jeho jest známý pracovník

ejza .

Věstník Společnosti sv. Cyrila a
Metoděje za reda ce %. Světlíka
zahájil štastučv druhý ročník. Pro nás
'e zvláště zajímavý Bituarův návrh
lkukovčti vi—dcckc' poetiky.

Význam oravý pro česke umění
byl znova postaven do světa Edga—
rem ve eronu'. Edgar vypráví, jak
Manes byl )řiveden k umění lidovému
teprve na b/loravě na zámku v .e—
drádt u prostějova. krlcž na něj pů—
sobila hraběnka Sylva Íarouccová a
Opatřovala mu lidové modely. Tedy
i naše lidové malířství povstalo na
Moravě jako naše Smetanova hudba
koření v Křížkovském a Sušilovi.

Ve „Vídeňském Deníku" nadšeně
píše Viktor Hánek o Dostálových
rpisnid'r tvorů', 'ež nazývá knihou
jedinečnou. Ale dojem této knihy rý
mu úplně smazala Dostálova čes o
rakouská ymna. — v' na to
přinesl Našínec v Literární nedělí XV.

Stoletých narozenln Andreje Rad
linského vzpomenou dne 8. července
uherští Slováci. Rádlinský byl do jisté
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míry slovenská obdoba našeho Fr.
Suš atolický kněz. učenec,doktor

Lilos e, literát a publicista, politikaazatcl, měl velký vliv na vývoj a
ustálení spisovné Slovenčiny, stal se
budit'elem inteligence ilidu a nehy
noucí pomní postavil si ve Spolku
vVojtčcha, který r. 1870 založil.

sBýl rodák z Oravy z Niž. Kubína.
Dr. Pavel Vychodil. nejlepši znatel

a interpret Aristotela u nás, počal v
idce' vydávati nové své dílo .O

kategoriích'. Z úvodu k dílu jest
jasně viděti dokonalé ovládáni celé
literatury světové a hluboké pocho
pení- názorů Aristotelových. Práce ta

;vykonó u nás jistě mnoho dobrého,

rotože v tak specielních otázkách
Elosofickýcli u nás téměř nikdo ne
pracuje, ' a přece specielniho 'studía
jest velice“zapotřebí, aby se usnad—
nila: syntesa vědění-. _' _

V „Moderni revui" v čís. 3. íšc
mezi pamatný \i kaménky Arnostlgró
cha'zka: rEeVW 3- -l čtu \ člán
ku Fr. Dohndla také tyto \čty: \Co
mají knihy jeho (|). Louysq) společ
ného s pohanstvím? Nic než hrubou
pohanskou smyslnost. to platí
stejně o dekadenci. jaku nás na př.
je representma'na prochazkmým |Pro
stibolo tluše' neb.. .= To je veliká
neinfonnovanost, nebot moje \erše
ani nechtěly |)ýli.nui nebyly pohanské:....
jejich nejzákladnepn, ideove \\ mravně
inspirační zdroj je prá'vě samo '- ře *
stanstvi a nic jiného. Z toho vyvřely,
nechtíce ovšem na druhe straně býti
křestanské nebo dokonce »—katolické.
[„minuji se o tom jedině jako 0 no—
\ém \lokladč, jak zhěžnč a neznale

íše o ubohé naši :dekadenci'. —

Audla'tur ergo ct altera ars.
Neštastné opra hordy.-Slez

Revui opravuje kriti 0. K. T_euČer-J.,

\enkovqu, je prý umělecký ům vHodoníně nestavěl ]ihoslo'van Dušan
]uřl'iovič,nýbrž architekt Krahk Pnavda
však jest, že dům stavěl arch Blažek.

a-že lurkovič. není jihoslovedn, ;nýbrž. uhetský s.lova'k z Březové od

v Literární neděli XIV. |Našincc*
navrhuje — — zřízení é spo
lečnosti pro katolické redukce (di
vadla, koncerty,kina, akhdemie)odpod
jménem \Calderon'. Stat téhož \Iak
překladati hymny církevní! \zbudila

ohlas i v literárních kruzích laickych.Nové básnické knih Rich.\\ e\
ner vydal knihu veršů \ ozcesti'. lan

polský |Verše o životě a smrti',
V. D k baseň \Zápas |iř1hoMacků',
Rud. rupička básně \Zlata' kon-a'
af'r. Kvapil \Bělohorskémelodie'

Bratři pkové vydali společně
svou prósu z let 1908— 1911 \Kra—
konošova zahrada'.

Co se chystá. los Šimonek \ydó
\ \Topičových dob 'ch knihách! ro—
manetto lBratrstvo mutneho zali\u'
a Růžena lesenská prósu iKouzlo
5\ěte|ných nocí'.

Umělecké drobnostl. EmilEdgpr

zahájilknížkou\Hřbitovó ostranceumělecké) novou sbírku | kus \\ ne
vkus'. Napis sbírk nap0\ída', čemu
je věnována. l opiče \ raze

dá ]oža Uprka cyklus šesti listů
iš e\a'ci' sc studií od . |ud\ \\
Vlad. Si|0\ sk\' cyklus rovněž šesti
listů iV|tava' s úvodem

Štecha. —-|os.C apek, malíř-kubista,

vydá sve ngÁicke' prám v edici \\raikouu. Úv mu hapíšc hrali jeho
Karel. lamtéž vydají lose
K. 5. Neumann kniž o svých
názomh na umění. — opičovč

salonu uspořádal výharnický spolek
IHOlldÍ' první svou výstavu české

Erotiky.Š ISOu zastoupeni ŠvabinskýBíle Šimon. Brunner, Kysela, Kra—
tochvil, Strettiové. Vik, B. |aroněk, V.
Rabas. A. Majer, Silovský, Ad
lelínek. — Šedesátiny slavil dne

Capek a

.24. května Fr. procházka, jadrný to
českýhumorista Franta upan, autor
\Pepáuka nezdary'. upan začal po
vídkami historickými. — padesátiny
oslavil 14. dubna basnik Emanuel

en ov, který vedle V. Hadíka pč
stoval nejčilejší. styky s literární a

. uměleckou Pařm' —



Povídky Vyhlídalovy a Hoforovy
ješíč obdržetl, poněvadž nám knih—

pci v remittendě "poslali prvého 1 vý
ků a druhého 4. Ovšem objednali
lno obratem.
Též ročník zaniklých „Medltaci“
rubíikace „ editacemi“ vydané máme
sn í ž e n ě ceny na skladě. Ohled

lie!
Edice .Nov'
dala K. bosíá a Lutinova básně „Děti
ilovně Mále“, cena 1 K 50 h. Kní
žka ]esí ozdobena milým a hezkým

život“ v Prostějově

obrázkem Kahlerovým'. Doporučujeme.
Reklamujte zavčas čísla „Amur,

která “' nedošla. Mnoho exemplářů
se za pravy íraíí. Na stížnosti se
nám odpovídá, že prý je válka . ť .

Do oručulte „Archu“ v kruhu ových
znám ch!

Knihy rod—kc!znala-6.
Z katolických nakladatelstvi ne

můžeme ohlásití žádnou literární no
vinku, něvadž nám redakční výlisky
nejsou and vůbec posílány.

milan literární . umlloclaá v Olomouci,Dolnínich 11
vydala a nabízí íyío knihy:

Dostál Luíínovz Šlahy & něhy. Sa—
lyrické verše. Cena K l'BO.

Dohnal: Zklamané touhy. Básně.
Cona K 2'l0.
ib, Ronal: V městě. Slovácké drama.
('ena K l'70.

Ratolnt olivová. Poland knížka pro
vojáky í nevolálry. Neváa. K 260,
váz. K 4'—-.

Vyhlídaía: Znáš ten kral, kdo ha
nácké palmy kvetou? a ]. Hoíera:
Povídky z Kopanic jsou rozebrány.

dualni-trace „Arohy“ v Olomouci.Dolni nich“ 17
nabízí, pokud zásoba stačí, za snížené ceny:

[. ročník„Archy* ...... K 460
ll. ročník,Archy“ ...... K 4550

III.ročník„Archy“ . ..... K 450
IV.ročník„Archy“ ...... K 450
V.ročník„Archy“ ...... K 5'50

(Příloženy ]aou „Písně tvorů'.) '

V knižnicl „Evy“ vyší“
svazek-Crab. Ronaj: Pana, smiluj se nad námi. básně. Cena K 210.
svazek Fr. Střížovský: Půlnoční světla. básně. Cena 90 hal. '
svatek B. Konařílr-Bečvan:Judita, povídky z východní Moravy. Cena K 2'40.
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„ARCHA“s přílohou „ARCHIV LITERARNÍ“
vychází měsíčně vždy 18. dno.

„Arcbu' řídí redakčni rada: K. Dostál
Lutinov, Dr. Fr. Hrachovelrý, Fr. Stí-i
žovský a Ladislav Zamykai. Redakce ]e
v Olomouci na Dolním náměstí č. 17. —
„Archiv literární“ rediguje Vilém Bitnar
v Praze-V., Valentinská č. 22.

Na „Archu“ ! s „Archivem“ se před-

ptáci ročně K Il —, palletnč K 5',60

čtvrtlletněK 280. jednotlivá čísla jsouK. —- Administrace a expedice

„Arcbš' je v Olomouci na Dolním naměstl is.11. —Neplilale rukopisy vra
cime tehdy, byly-ll přiloženy znamky.
——Za vydávání odpovidá L. Zamykai.

Čhlo 7.-8.vylití dno 20. immo..

Ob.-ll"btw.“ O798.:
Fr. Dohnal: Z cyklu ,.Fantomy. Indlgnus: ..Z modliteb'. ]oeel Šach:
U moře. — PaskaI: Citát. —-Dr. lan Iielčl: Clselné prilpovčdl v_knlze PHslovi.
-— Dr. loeei Kratochvil: Rush Newman ——Vladlmir Soiovlev. — Fr. Z |:
Umlrajici voiák. ——Eug.
veršů. — Eug. Klaudlua
(Fakt.) — Bacon: Cilit
a dudy. — josef Hanák yilenkový
pensis: Očekávání. ——Clátl ——Frant.

literatuře. (Pokr. ) - ,

lau Ius Kielus: výš'IŠmOddánlak.-——]anKamik: Znovýchletu:: Silad u.e —

—Mjar Hruban: Návrat k liv-rtu.

oll.
ebe

jhao hrušeň v
— F. Odvalil:

gvoj Anatoia France (Dokonč.) — Prahnai: Problém Krista v moderni krásnd
Okna.

050.11 „Archivu ll..:ůrnllro“ číslo 5. . b.r
Vilém Bltnnr: Principy psyclmiugické slyiistiky. —Dr. O. Stehlik: Z doby Douchovy.

Redakčnín.m....
V dnešním „Archivu“ otiskujerne

delší práci „Principy psychologické stylistiky' která je da šim článkem : ře
tčru programových studii Tyto studie
inou nutným předpokladem. nutnou při

avou. než přikročime k dalši práci.
pozorňuieme na ně zelmérta ty, kdož

v lipoteráznihistorii s námi pracovati mini.
Ovoce „Archivu“ ostatně se již zvolna
objevuje. O soustavnou práci hlásí se
F. Masák. ]. Al. Koráb, F. Romporrl a
jar. Novák. Jini již přislíbili dřive.Red
aktorská práce v „Archivu“ bude se
už po:.nenáhlu rozvíjeli.

Pro letošní ročník „Archy“ máme

ŠŠŠ:- nachystány přispěvky jaa Pospila Dunn—ha 7dpňlra Čar-něho

pracovniků utěšeně vzrůstá. Hlásí &:
i nejmladší, které s radosti mezi sebe
vitáme.

Zptbvy ndalnldrnco.
3l. červenec. Pošlete předplatné do

31. července, neboťodi. srpna budeme
„Archu“ účtovati za 14 korun. Slotenky
bly všem odběratelům k prvému čislu

p lEoženy.Macák: K branám věčnosti.
Nábonšenské tou v životě a díle julia
Slovackébo a Zlgmunda Krasinskébo
Vyšlo jako Vl. svazek Knihovny Družiny
iiterárni a umělecké. Cena 5 K
Kniha je tištěna na pěkném bílém mi
rovém papim a má 16 tiskových'archů.
ípdv 956 stran. P..—naieli ln nmín nn



RočníkVl. Číslo 7. a 8. ARCHA Červenec- srpen 1918.

gr. Qohnal: chyklu „9anto'my'2
SIGURD THOR.

Na šedé skále, nejvýš všech skal,
o balvan opřen, zachmuřen stál
šedivý Sigurd, poslední z Thorů,

oslední olbřím, poslední rek . . .
Bale kraj širý, pruhy v něm řek,
bílýdt měst ostrovy, v dáli modř borů . ..

Denně tak (hodí sivý ten Thor,
(lennč tak ze mých oblačných hor
v údolí hledí zasmušcn, hněvnč:
laký to |i(|, odn, “aký to lid
vidět tam dole uboze žít,
uboze živořit, zkomírat ziernč!

laký to lid, odt, jaký. to lid!
Otrodiý, bídn'l (Zim víc je bit,
tím víc se hrbí v slabošském bolul

Za panský úsměv rodá i čest,
slabšímu však hned) cítit (lá pěst,
zbabělý nahoru, suroxý dolů.

Spolu se škorpi, hašteři, rvc,
na sebe vral'ty navzáiem zrc +
trpaslík duši, trpaslík tělem . . .
aký to životl myslí si Thor.
ak jinak oni, olbřímí z hor, _

na horádt žili kdys v okruhu skýělémi

Na horskýdi plánídi silný je vzdud1,
na horských pl'áníd1 zocelí duch,
vzpřímí se páteř, nckřiví lestně.
Každý zde skalou uprostřed skal,
každý zde cele sobě je král 
a kdo se biie, tož bije se čestně!



Zadimuřen, hněvnč duma' tak Thor,
ve zraku bolest, ve zraku vzdor,

roztrpčen, hořce hovoří k sobě:
rSigurde starý, marný tvůj vztek,
Sigurde starý, jiný ted věk,
všed'rno ted jiné než bylo v tvé době.

Všedmo _ted jiné, doba i lid,
všedmo ted jiné, těžko že žít _
není již reků, není již rekůl
V údolí vody začaly hnít,
\' údolí nyní nový rod zřít,
údolních mloků rod, údolníd'r šneků.

Sigurde starý, čas, abys šel,
všidmijiž odešli olbřímídí těl —
není již reků, není již rekůl . . .'
Teskně tak k sobě hovoří Thor,
poslední olbřím oblačnýdr hor,
teskně zří v údolí mloků a šneků . . .

potom, jak znova vzkypí v něm krev,
na koně skočí — jaký to zjev
na sivém koni Si urcl ten sixýl
aký to jezdec, jaÍý to cvall

ene se krajem v mizivou dál,
rovinou, dolinou, přes pole, nivy.

Nedbá, kde cesta, nedbá, kde hráz,
řcs strže, rokle, přes strmý sráz

l::lí jak přízrak ponuré báje,
v letu kůň, jezclec v jeden bod srost,
za ním jak bílý komety dwost
svítivě, kmitavč bílý vlas vlaje.

O závod 5 větrem ve vidírů jek
žene l1'o lítost, žene “ho vztek,

myšlenka jedna rdousí ho, dusí,
myšlenka jedna loupí mu klid,
myšlenka na ten slabošský lid,
u_tLrný,hamižný, že až se hnusí . ..



RABBI ELEAZAR.

]ak bludný Ahasver štván tajemnou je mocí,
tak štván jsem znáním, jež sám jsem znáti chtěl.
jež prosbou velikfu jsem vynutil kdys v noci —
o, velký Adonai, žel, žes mne vyslyšeli

Od1, ta noc neblahá! V ní bouře tenkrát řvala,
"ak smečka démonů, tak divě VÍd'lOI'vyl,

lesk stíhal blesk, bil hrom, že rozpukla se skála,
a hrůzou zsinalý se každý v doupě skryl.

jen já jsem vyšel ven a v blesky zřel jsem směle
a hlasem velikým jsem křikl v bouře řev:
.O, velký Ádonai, d1ci pravdu znáti cele:
,Byl Kristus MessiáŠP' to, lahve, zjev mí, zjevl

Té nejistoty děs tak krutě drásá duši,
a v nocídr bezesných mne rdousí tento taj;
cos božsky velkého má duše sice tuší -—
však jistotu dlCi mít -- tu dej mi Ádonail'

lak lkal jsem. V od OVč(l však bouře dál jen řval
a hrůzou zsinalý pod) blesky zmíml kraj. . .
Však já jsem neustdl, nedrt ozvěna se smála
a znova volal jsem. rMne vyslýš, A(lUIldll'

“lak třikrát volal jsem v noc s přisahami všemi.
V tom náhle strašný blesk a strašná rána v ráz
mně oslepila zrak a srazila mne k zemi.
rČti v knize“ v mrákotádt jsem slyšel jakýs hlas.

K(lyž z mrákot ovstal jsem, bouř dávno dozuřila.
Kdes v blízku ollvu jsem cítil těžce kvést,
v zenithu měsíc plál jak velká lam a bílá
a v modrém azuru se d'rvěly roje vězd.

já šel jsem„domů pak a proroků vzal knihu
a četl, četf jsem . .. A čím jsem četl dál,
tím víc mne úžas jal: Vše náhle v okamihu
tak jasným bylo mně, co dřív jsem marně ždál.

Tý řeči roroků tak jasně mluví světu,
těd1 pře obrazů řad tak jasně pronikáš —
Och, není pochyby: ten prorok z Nazaretu
tot vskutku Mcssiáš, tot vskutku Messiášl



Však náhle nový děs v mé duši ulekané:
Když On je Messiáš, ó, velký Ádonai,
co potom s lidem Tvým, ó Adonai, se stane,
s tím, jenž byl vyvolen, by nesl spásy taj?

O, velký Adonai, děs dwěje celým tělem
a duši _zalkne mi to hrozné poznání:
Lid, jenž bvl _vyvolen sc dílubit Spasitelem,
ten katem emu byl, lcj zabiv v sl'írdání.

Od1, je to hrozné tak — a hroznější, co bude!
Co. lahve, učiníš, co, lahve, učiníš?
já vidím potoky se řinout krve rudé —
trest bohů poneseš, kdož bohům proviníšl

Och, je to hrozné tak: Slil) míti vyvolení,
slib věčných radostí v lahveho Edenul
a místo toho si dát stigma zavržení
a vlastní vinou svou se řítit'v Gehennu.

Od), je to' l1rozné tak - a všedra pomoc marnál
Och, na co čekáme? On dávno přišel jižl
Však jdi a řekni to, mluv slova velká. žámá 
lak Ho lid na kříž vl)il, tak telic vhije v kříži . . .

Och, velký Adonai, noc znikla v teskném tónu,
však ještě krutější ted jistoty je den:
já místo spasení zřím zkázu milicmů —
Och, lid, jenž vyrolenl OCll, lid, jenž vyvolení . . .

O, Dane můj, nevzpomínej hříďíů mýdi, ale zapomeň jidí a
vyhlad všed<y ze své paměti, nebot tak mohu volati pouze k Milo
srdenství Tvému! Si iniquitatcs observaveris Domine, Domine, quis
sustínebit? Nejsem, leč nádoba pýdiy, hněvu, žádostivosti a zlé

vůlecjak marnotratný syn odešel jsem od Tebe, bloudil 'a hýřila se al u _cisteren světa, .které mou duši otrávily, zhanobily a
k smrti zraněnou nedialy. A tu přišel jsi Ty, milosrdný Samari
tán, sklonil jsi se k ní láskou svou, nakapal jsi balsámu na
rány její a měl o ni éči. Hle, to jsem učinil já a tak jednal
jsi Ty, Bože můj a ll.)ásko moje sladká! 

lndignus: Z ;Modliteb'.
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Sosej Jack: “lí moře.
(Torso z románu rRusalčí oči'.)

Všecko únava s něho spadla, když usedal do vozu. elektrické
dráhy v Matu líi. Konečně za několik okamžiků bude v l_ovraně
u svýdí drahýžh. sou asi obě opáleny žhavým jižním sluncem.
Hedva i malá lin řiška. Schválně nenapsal, kterým vlakem dojede,
“enom den naznačil, aby ne na nádraží v shluku několika set
idí, nýbrž v tichém bytu najaté vily zlibat mohl ženu i dítě.

Zadíval se na moře. ylo sinavč šedé, mdlc se lesklo, ztrácelo
se v dálce v jemné mlze. Na silnici, na stromech plno řac u,
slunce žhavě pálilo. Dojem se změnil, když sjeli k moři.- lřu mu
na tívítanou zakynula záplava zeleně a bílé vil rozhozené
uprostřed ní. Vysoké vrchy kolem moře hlídaly rozkošný útulek
veselí í hříchu.

jak ta cesta dlouho trvá! ptal se průvodčího už třikrát, zda
nepřejel snad.

Sníl o setkání. Hedva až ho uzří, vletí mu do náruče, a on

,ji zlíbá rozkvetlou. zářící, opálenou.
A neJůjdou dnes mezi lidi. Chce ji mít sám, sáml
Beztolio ji jiné dny muži zraky hltají, jí přiblížiti se snaží.

Ále rusalka svůdná je jenom jeho — — Usedne u jejich nohou,
v lwtč nebo v zahrádce, a bude se dívat do je'ích krásných
smaragdovych očí, které každého tolik vábíly, bude se obdivo
vatí nádhernému onomu květu, který divnou hrou osudu za
bloudil (lo (lech a jemu padl do dlaní. Bude jí vyprávěti, jak
po ní toužil, vzpomínal, složí hlavu do jejího klína a ona bude
jej hladit, probírat se jeho kučerami .. . je krásný život po boku
takové ženy, jako pěkná pohádka. U ni zapomene na trucly
všedního života . . .

Konečně! Vystoupil a zamířil k vile. Spěchal. Uslyšel dětské
.-hlaSy za vilou. Zamířil tam.

rÍatínek, tatínek přijel --' zajásala líndřiška z tlumu dětí a
letěla k němu.

rKde je maminka Pí ptal se, líbaje ji v rozpálené tvářičky.
rVčcra odjela, vrátí se snad až zítra,' zněla od věd.
iOdjela Pí divil se nemile překvapen. „\ kam? roč jsi nejela

s maminkou Pí

rNechtěla. Abych prý raději zůstala doma, až ty přijedeš,'
vykládala. _ _

Zabolelo ho Hedvino jednání. Odjela někam na výlet' a ví
;přece, že dnes přijede. Ne, toho si nezasloužil! Tolik se těšil
na shledání a nyní —
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iPojd, ]indřiško, musím si trochu odpočinouti,' řekl zakrývaje
rozmrzelost a vykroči domu. _

iÁle tam ne, tati, my bydlíme už přes týden jinde, tamhle
nahoře,! vysvětlovala ]indřiška. ílá sem seběhnu vždycky hrát si
s dětmi! '

To mu nepsala. proč? Hořkost za hořkosti. Udiven šel“
s dítětem.

íÁ cos mi, tati, řivezlřf zeptala se náhle maličká.
iHned uvidíš! řel nemoha se ubranit lehkému úsměvu.
před vilou, vlastně nádherným zámečkem se. zastavili. Špatný

vkus neměla, ale _nájemnél Byla zvyklá lepšímu životu, dva roky
lásky mu věnovala, prozradila mu před čtyřmi nedělemi, že cítí
se matkou, vydlužil se a poslal ji sem. Sám se uskrovňuje,
hledá vedlejší příjmy, a ona počíná si tak divněl

jakýsi muž, snad domovník nebo zahradník? vyšel ze zámečku,
odíval se naň pohledem, ve kterém se tajilo cosi jako po

hrdání, a zase zmizel.
rTak pojd, tati —1 táhla ho ]indřiška do prvního patra.
Všude plno tropických květin, nádherné pře ychové zařízení.

procházejícímu prvním i druhým pokojem neušel) jakýsi nápadný
nepořádek.

ile hezká naše vila, vidP' významně vykládala lindřiška,
vidouc jeho překvapení.

íHCZhá je, ale ne naše,' odvětil.
íÁle naše jel' vybuchla se smíchem a \: komickěm údivu nad.

tim, že to tatínek neví, spráskla ručky. sVždyt to maminka
povídala!

lCOŽC —' zakoktal.

íNO, jistě,l zakývala hlavičkou na dotvrzeni, až se zlaté vlásky
prudce rozhoupaly.

Vytřeštil oči. ležíši Kriste — Zde se něco stalo. „Opustila
dřívější byt, jemu ničeho nepsala, dnes nečekala na něho, to.

slovo dítěte, ta nádhera ,zde -— Bože, co se tu děje?
ilindřiško, jdi si ještě hrát, já si musím po cestě odpočinouti!

řekl tlumeně.

íTO musíš jíti do maminčina pokoje. Pojdl' Vedla ho. Nád
herný pokojík s vyhlídkou na moře.

jÁ potom mi dáš, cos mi přivezl, ano ?' řipomínala.
;Dám, dítě, dám, — jen mě nech nyní odpočinout —'
Osaměl. ,
Klesl na nádhernou pohovku. Vše skvostně zařízeno v barvádv

zelepych, dle 'ejiho vkusu.; e, tomuhe nerozumímJ—zamumlal.



Ále tušení se ho zmocnilo a rostlo, že blíží se nějaká po—
hroma. Vše je tak nápadné, nevysvětlené.

Zdvihl se.

“ed všiml si teprve, že v koutě přes židli přehozeny Hedviny
bílé šaty s rudými stužkami, opodál starší lakované 'střevíčky,
na stolku několik vonných šátečkůf Hledal vysvětlení. Díval se
na pěkný psací stolek a napadlo mu: Snad tam . ..

Zotvíral zásuvky. Nic zajímavého. Až v prostřední hořejší.
'Dopis! jeho jméno na obálce! Zatřásl se. K čemu .to? Dopis

— jemu!

Chvějící se rukou roztrhl obálku:

Cetl. Nedlouhý dopis, nešťastný dopis!

Do duše se vrývala poslední slova jeho: slsem špatná, vím,
ale touha po plném štěstí volá mě jinam. jsi ob ', až příliš

obrý, ale též příliš pasivní, slabošs ', a mě vábí sílu;, smělost,
odvaha. pomoci si nemohu. Nemoha bych ž!_tipo tvém boku
tím dosavadním životem, tichým, idyllidtýln, bez rozruchu, beze
stálých změn, uvadla bych. Chci slunce, radost! Áni první můj
muž ani ty ani kdo z druhých, kteří se mi ještě méně ří
bližili, nedali "ste mi poznali, co je láska silná, živelní. Nehodgím
se k tobě, nebyl bys nikdy se mnou spokojen. 0 dítě, jež pod

srdcem nosím, starosti neměj, o lat to f\jindřišcc zase sojiláskou. Snad najdeš za mě náhradu. cpátrej po mně, a
můžeš—li, odpust — Hedvč!

ledy zrazen! ,
Zrazen tou, jíž obětoval vše, sebe i sestru; utekla s bohatým

rusk'm statkářem. To mohla učiniti ona, která mu tajemství
sladké před čtyřmi týdny svěřila. proto se namáhal, sestřino
věno obětoval, ji na zotavenou k moři poslal! Neuzří dítěte, jež
vzešlo z jeho l(I'\'l'.,neuslyší nikdy z úst jeho slovo nejkrásnější:

' |Tdtínku I'

Do rohu pohovky se schoulíl. přestal souvisle mysliti. jako by
mlhy válely se hlavou. A ve chvíli zase měl dojem, že ocitl se
v hořícím lese: Na všech stranách to praská, syčí, odevšad
kouř se valí, se všech stran vyskakují ohnivé jazyky, hučí to
příšerně. Celý krásný les jeho plánů a naději, štěstí a radosti
v krátké době zničen, spálen rukou zločinnou.

Když konečně nejprudší nával minul, zdvihl se s hlavou
těžkou jako pitce, šel k židli s bílýrhi-šatečkami. Poklekl,
hlavu skryl o nich, líbal je, zlíbal i střevíčky. ;To je vše, co
mi' po ní zbylo,! zašeptal. íHedvo, jak jsi mohla Odejít —5
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Duše ženy — věčná záhada! Kdo ji pochopí? jako moře 'e:
Sinavě šedá, leží klidně před tebou, obzory záhalené leh ou
mlhou. Neprohlédneš do hlubinl A za chvíli snad se zježí jeho
vlny vztekle, bítí budou do břehu, až pěna se bude rozstřikovati
na vše strany, hrozivě bude hučeti a běda tomu, kdo pln bez
starostnosti pustil se na lehké bárce jeho hladině. Zbičuje
ho vodou, větrem, pohraje si s ním, hlŠZem vichru oboří se na
něho, o zániku r'nu píseň z'ahude a potom škodolibě potopí
nebo rozdrtí. Myslil, z'e zná duší své ženy, která žertem o.sobě
říkala, že je rusalkou — a jak se mýlill _

Á mechanicky jal se znovu pátrati v zásuvkách elegantního
stolku. Fotografie na pohlednici vypadla z balíčku papíru.
Skupina výletníků na pobřeží. '

Tu je ona! V rožkošném koupacím obleku .; vedle ní —
listě on, svůdcel Robustní, vysoký, se smčlýma očima. A ona
právě, jak si ji představoval, ba ještě krásnější . .. Už činil
pohyb, aby fotografií roztrhl. Hněv v něm zakypěl. Ale pohlédl
ještě jednou na ni, ruka se zachvčla. Nechá si obrázek. rBudu
míti poslední její fotografii i obraz mého neštěstí — 'e to
slabošství, ale co naplat: jsem už takový,' hořce se usmá.

Dřiběhla lindřiška, nakoukla nesměle do dveří. rTati, ty už
nespíš? lá už tu jednou byla —* \

Vybalil hračky přivezené. To bylo radosti!
rÁ povídej mí nějaké pohádky, já se už na tebe těšila!

žadonilo dítě. iMaminka mi nechtěla žádné vyprávěti!
iMČld jiné starostí! zasykl ostře a zlost jím znovu zalomco

vala. rá mám vy)rávěti pohádky, jejímu dítěti.l
ereš mi poví ati, ano? —' "
rNebudu --' osopil se na ní. rDej mi už jednou pokoji

Máš hračky, jdi si ven k dětem!. křikl a ukázal na dveře.
Zalekla se, upustila hračky vidouc jeho rozezlenou tvář, a

prudký pokyn ruky ke dveřím. Začala se třásti, chudinka. slzy
zaperlily se v očkách.

rlá —-já — se, tati, na tebe »—těšila —' trhaně vyrážela.

Odzbrojila ho ta slova. jak ho miluje, neštastné dítěl _Matku
ztratilo — dosud o tom neví — nemá nikoho ve světě širém,

jenom jeho. Oba „jsou opuštěni, oba jsou ubozí . ..

rl mlč, neplač '—1 konejšil lindřišku a chopil do náručí, rne—
myslil jsem to tak, jsem po cestě dnes mrzut. Důjdeme spolu
k večeru na procházku a večer si budeme povídati pěkné po
hádky,' honem sliboval.

ještě se zachvívalo pláčem 'útlé její tělíčko, ale ukonejšena



jeho slovy se ztišila. Ručkama se zavěsila na jeho šíji: "\ už
se 'istč nehnčvášř" ptala se. ,

Ill-0 víš, že ne —' a pohnut ji zlíbal. — —
přišla Tonča, služka. Nesmčle se ptala, iná-li milostpánovi a

Ijndřišce donésti oběd z hotelu či zda půjde s ní sám dootelu. .

|přineste jídlo seml' poručil. Chtěla odejíti. iPoslyšte —' řekl
váhavě, meříkala vám včera moje paní, kam je eřf duchu
Se zastydčl, že ptá se něco podobného služky,_ ale přemohl
stud, nebot doufal, že snad mu zakmitne světýlko, kterým směrem
odjela. Ne řála si, aby po _ní pátral. To se snadno napíše, ale
s Initi — &ož možno tak lehko odhoditi lásku k ženě, která

dosud vyplňovala celý náš život, a byla \'zpruhou žití do bu—
d0ucnosti? .

íNevím, milostpanel Nesla jsem dva kufry k lodi, kam jela
nevím, myslím, že tímhle směrem —* a ukázala rukou směrem
k Církvenici. chkla, abych dala pozor na lindřišku, nikam nc—
odchóžela, že dnes přijede milostpanl

rlela saina nebo se společnostiP': l přístaviště čekal ten pán, co k nám někdy Chodíval »-'
skoro šeptem sdělovala, dívajíc se do země. pochopila, že se
opravdu stalo, čeho se včera bála. Lito jí bylo pána, který vždy
jednal s ni laskmč. ruěl tolik rád linclřisku i svou pani. Bezděky
cítila se spoluvinnou.

rldčte pro ol)čd,t křild prudce a odvrátil se. Vždy luozríčjší
a liroznější jistota. Všecky naděje )ohasínají. Doneseného
jidla sotva se dotkl. 'lionči poručil, aby poobčdvala s jindřiškou
a jemu donesla tři láhve vína. [)ivila se v duchu tomu, před
tím nikdy nepil.

Usedl ve velkém pokoji a pil, mnoho pil . .. Oči se mu už
blýskaly, tváře rdčly. Mizela lítost, ochablost, měnila se ve vztek
a odhodlanost. Ztratil ženu — a jak ještě — pro ni vypůjčil si
sestřino věno, je na její pohodlí vynaložil. sestře tírn sňatek
znemožnil, vrátit věno nemůže, vždyt naopak do nových dluhů
zabředl — ted se dřel v bance, i mimo ni, a jaký život čeká
ho nyní? Zbaví se všeho rázem. Moře je hluboké, moře ho
přiij do svých loktů.

v té chvílise mu zdálo, jako by někdo zlehka vedle něho
usedl. Ohlédl se. Omyl. Tupě se zadíval do zahrady. Napadlo
mu, že z vnouti za těch okolností je spíše zbabělost, že má
povinnosti k dítěti, k matce, sestře. Ale ten tajemný, jenž vedle
něho neviděn seděl, ale jehož tíživou přítomnost cítil, vyvrátil
všecky tyto námitky. 
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po páté hodině zvolna vstal, řekl, že jde se projíti, a těžce
vyšel z_vily. Tonča viděla, jak je všecek zardělý, jak oči ne
návistně se kolem dívají, jak je všecek změněn. Dívala se,
v kterou stranu se pustil. Napadlo jí jíti za ním. Zavolala
lindřišku a šly.

Daneš zatím zrychlil krok. Tajemný stín, který s ním seděl
v kojí, šel nyní po jeho boku. Dobízel ke spěchu. Cítil jeho
záhgdnou, tíživou přítomnost.

Hledal vhodné místo. D03pěl až k výběžku do moře, proti
kterému stojí na skalisku krásná kamenná socha Madonny.
Zadíval se na ni; rozpomcnul se, že je to ona, o které mu
loni přítel M. vyprávěl. Také ohlednici s tímto zákoutím mu
poslal. Prý ženich chtěje zachrániti tonoucí nevěstu zahynul
zároveň s ni — Blíž k těm dvěma srdcím, která tam kdesi

tlejí, blíž k nim. pryč ze světa plného klamu a bolu!

padne do vody, vlny se rozběhnou, skotačivě šplýchnou do
břehu, ozve se jako lehké za'tleskání rukou tajemné bytosti,
která radu'e se, že do hlubin klesá nová kořist. Ozvou se
zmatené hasy, sběhnou se lidé, chvíli budou běhati poplašeně
kolem, sháněti pomóc, čluny a zatím se vlny ztiší, zavřou. Snad
ještě vynoří se ruka, noha v poslední křeči, aby tím jistěji potom
zmizel. Diváci si pohovoří, z úst vyjde několik slov sotva upřímně
cítěné soustrasti, vymění si názory () příčině skutku, rameny
pokrčí, rozejdou se A tam v pravo zahlaholi za krátko
večerní koncert — -

chvihl oči k Madonně. přísná postava, plná bolu. A čím
déle se díval, tím víc a více mizela Madonna a brala na se
podobu jeho matky. Očima rozevřenýma viděl stařičkou svou
matku. Divá se naň s němou, hlubokou výčitkou, ruce křečovitě
sepiaty. A ten pohled pálil '

iNemohu jinak —-odpustil zaše tal a rozběhl se . ..
i-l'atínkulí projel vzduchem výkři dětského hrdla.
právě včas dospěla věrná služka s dítětem v ta místa.

iTatínek je dnes nějak smutný, musíme za ním,' vyložila
dítěti, jata neblahým tušením. iKřiknčte na tatínkal' vyrazila ze
sebe — a dítě pochopilo. Srdéčko sevřelo se úzkostí a tak
mohla říci jen slůvko jediné: íTatínkul' Ale stačilo, otce za
chránilo . . .

Nesmrtelnost duše jest 'včc, jež má pro nás váhu tak velikou
a jež tak hlu oce se nás dotýká, že všeho citu zajisté již po
zbyl ten, komu jest lhostejno, co o ní soudit má. Paskal.



Qr. San glejčl:
Číselné průpovědi v knize Qřísloví.

Kapitola 2 historické sloliovědy.

Přísloví, do kterýd1 ukládá každý vzdělanější národ svou ži
votní zkušenost a mravouku, bývají velmi pestrá netol'ko svým
obsahem, ale i formou. Větší pestrosti a vyšší dokonalosti for
mální nabývá přísloví uměle pěstované od rmudrcůf z povo ání,
od učitelů, jaké měli zejména národové starého Východu."

a) Někdy bývá přísloví vysloveno toliko jedinou krátkou
větou. Srv. biblidté: „Lékaři, uzdrav se sám.“ (Lk. 4, ZS.)

l)) jindy skládá se ze dvou vět (Stldlů), které činí úměrný
celek (verš). Tento příměr, myšlenkový rhytmus, zvaný latinsky
parallelismus membrorum, nalézáme zejména v příslovíd1 staro—
Výd'lOClnÍd'la tedy také biblickýdi; bylot jmenované rhytmické
rozčlenění myšlenk podstatnou složkou starovýchodníl'io básnictví
vůbec, tedy také (lidaktickělio, prostomirodního i umělého.

Clcny jsou lmd

1. v protikladu, jako na př.:

Pyšnému jde v patách pon/žení,—
ale pokornd duše dojde sldvy. (Dřís 29, ZŠ.)

2. lindy jsou \' syntliesi, jako na př. támže v. 5:

Kdo mluv! rillsně k svému příteli,
rozestlrd si! jeho krokům.

3. Někdy opakuje člen druhý bezmála myšlenku vyslovenou
členem prvním, jako na př. tamžc v. 17:

dezňuj svého syna, i občerstvl tě,
a bude působit rozkoš tvé duší.

4. lindy obsahují dva stidiy, oddělené slůvkem mežl, přirOv—
nání, jako na př. tamže 12, 9;

Lépe je nízkému, který sám sobě stačí,
než hrdopyškovi, jenž nemá chleba.

jiný příklad (tamže 15, 16):

Lépe mit málo a b'átr' se Hospodina,

než mnoho pokladů — a ne spokojenost._

Dosti často vyslovujíoba stidiy připodobnění; věc, ku které

co cpřipodobnčno, bývá uvedena slůvkem ;jako', jindy dlužno sije omyslíti. Na př. tamže 26, 1. 2. 3. 7.:



l

jako se hodí do léta sníh a déšť do žní,
tak se sluší, aby blázen byl slaven.

jako vrabec uletl a vlaštovka odletí,
tak i kletba bezdůvodnd nikoho nestihne.

Blč na koně, ohlav na osla,
hůl na hřbet bláznů.

jak svědčí chromému krásná, ale nehybná lýtka,
tak :“ústům bláznů přísloví moudrá.

c) O troj— a vícečlenném verši, který tu a tam se vyskytá
v biblickýd1 přísl0vích, nehodlám se dále šířiti připomínám toliko,
že i v našich příslovíd1 mnohých bývá snaha vypočítávati tři
neb i více předmětů. Tímto výčtem, který neudává ještě číslice,
nabývá přísloví veliké barvitosti. Srv. na př.:

Ohně nelze upáliti, vody utopiti, větru udusiti a pravdě za—
hynoun.

Bre tavý nejvíc chce mluvili, kulhavý chodili, slepý viděti, bez—
ru dělati a blázen mudrovati

Lleče nedávej zuřivemu, svobody mladému, statku hloupému
a eněz ólratnému.

Běti povídají, co činí, staří, co činili; blázni, co by činili;
stateční, co by rádi činili; rozumní, co činiti sluší.

d) Do paměti snáze a trvaleji se ukládá přísloví číselné,
jako jest na př.:

Byli jednou tři bratři: jeden lhal, druhý kradl a třetí visel.
Učiním \šeckijro každého, krom toho ného: Neslibím, ne

půjčím a nedám za něho sxého.
tyři věci vždy jsou hojnější, nežli myslíme: naše léta, naše

dluhy, naši nepřátelé a naše chyby.

e) přísloví mívá ráz hádankovitý, ano bývá i vyloženou há
da nkou na př.:

Nevíš, co stojí mezi anděly a čerty? — Žerty
proč straka na jiný keř uletěla? — Proto, že do toho naneřádila.
( ernovy) samy nejedí a lidem mouku dávají

[? Tvar hádankovitý, číselný a úměrnou členitost spojují umělápřis oví (průpovědi) biblická, která jsme v nadpisu nazvali iČÍ
selnýmit.

l. příkladem budiž nám Dřís. 30, 15 cd — 16 abc:
15 c Tří jsou věci, kterých'nasytit nelze;

d a čtvrtá neřeknenikdy: „Dost mám/'
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16 a Pekla a chttvost bezdětné ženy,
země nedá se“nasytit vodou,
oheň pak neřekne nikdy: „Dosti/“

V. 15 cd možno pokládati za- (lvojčlennou hádanku, v. 16
podává odpověď na ni. Hádanka činí jakousi předsíň (latinsky
praeambulum, z toho německé Driamc|); dvěma číslicemi (tři,
čtyři) dochází je'í skladatel možnosti rozčleniti 'i na dva stejno
značné členy(sticluy)aspolu zdůraznití čtvrtou Lytostnenasytnou.

podobné číselné průpovědi jsou roztroušeny v lol). 5, 19;
Sir. 23, 21; 26, 5; 50, 27.3“ Zvláštní zmínky však zasluhuje,
že israelští sběratelé starověcí sestavili jich několik do malého
úryvku Dřís. 30, 13-33. Kromě prvního výše uvedeného, slůjtež
tu další:

||. číselná průpovčcl (Dřís. 30. 18 n.):"

v. 18. Tři jsou věci nesnadné mi,
a čtvrtě dokonce nechápu:

19. cesty orla na nebesku,
cesty hada po skalindch,
cesty lodí po šírěm moři,
cesty mužské síly v mládí.

III. číselná průpovčxl (přís. 30, 2| „ u): “

v. 21. Pro třt věcí chvěje se země,
22. a čtvrté nelze jí sněstt:

Pro otroka, když se králem stane,
pro blázna, který oplývá blahobytem,

23. pro ženu zapuzenou, vdá-li se znova,
pro děvka. která zdědí místo své paní.

poněkud jinak je stavěn úvml (spřetlsíň') kc

IV. číselné průpovětli (Dřís. 30, ze. 26); “

v. 24. Ctyry jsou bytostí na světě nepatrně,
a přece jsou to mudrci velemoudří:

25. Mravenci jsou nárádek ne mocný,
ale přece v létě se zásobují ,'

26. damani jsou národ nikterak silný,
ale přece sl dělají ve skalách lůžka;

27. kobylky postrádají sice krále,
ale táhnou v zástapech spořádaných;

28. ještěrka po rukách leze a snadno jl lap/š,
ale v palácích kráIOvských bývá.



V. průpověd číselná (Dřís. 30, 29—31):

v. 29. 7řt jsou, kteří si vykračujl, '
a čtvrtý krok má statný:

30. Lev, jenž jsa mezi zvtřaty obrem,
neboj! se s nikým se potkat ,

51. kohoat7— na, bedrdch_ přepdsaný, pak beran!
a král, jenluž nemůže nikdo odplratl.

Vl. průpověd číselná (Dřís.30, 32 n.) nemá úvod tak dokonale
vyhraněný jako průpovědi předešlé:

v. 32. Ukazuje, že je blázen, kdo se vyvyšujeď
nebot' kdyby měl rozum, byl by sl položit na ústa ruku.

33. Příliš/ry tlak totiž na mléko děld tvaroh,"
prudký tlak na nos vyvozuje krev,
a tlak na dráždivost bud! hádky.

Vll. průpověd číselná (Dřís. 5, 16— 19) má iíž úvod zase
dokonale \yvinutý, ale stupňuje číslice v šest a sedm (číslo
posvátné);

v. 16. Šest věc! jest, jež nendvidt ospodln,
ano sedm jtch má v ošktlvo tl:

17. pyšné oči, lžlvý jazyk,
ruce krev nevinnou prolévajtcl,

18. srdce, jež vymýšlt zlé plány,
nohy, jež rychle běž! za zlým,

19. svědka lžlvélto, jenž křlvě mluví,
toho, kdo svdr stje mezi bratry.

Poznámky.

" Pařížská knihovna národní ma' apyr, imenovaný dle jeho obievitele
prisse; rukopis ten pochází dle Mol era ne'sptTč : prvních let 12. dynastie,
t. i. z roku asi 2000 před Kr. lpapyr obsa uie hieratic psanou sbírku

řísloví egyptských, která pronesl (neho sebral?) ptah- olep, vezír krále
sse, kolem roku 2600 před Kr. — ake' v žalobách | ýmluvne'ho

sedláka', pocházciících rovněž asi z prvních roků 12. dynastie. lze na
lézti značný počet mudroslovných průpovědi. Mladší ie rukopis v Kahýře
: dob 21. dynastie. z let asi 1100—950), kte ' nám zachoval upřísloví
niho'; Áni oučuie svého syna Chonsfhotepa. (Srv. Gressmann.

Altorientalische llčxte uncl Bilder, Tůbingen 1909, str. ZOI nn.) lak obli
beno a rozšířeno bylo mudroslovné písemnictví v Egyptě, patrno : toho, že
ve škol.; h, kde se učili ža'ci čistí a psáti, byla iim překládána nebo dikto
vana k opisu přísloví, výroky egyptských mudrců (Trv. Erman. A ypten und
aegyptisches Leben ím Altertum, Tůbingen 1885, str. 446) - V ssyrii učili
se žáci překládati přísloví do sumerštiny, iak patrno ze zachovaných tabule

v knižníci Assurlmnipalovč. (Srv. Weber, Di'e Literatur der Babylonier, und\206



Assyrer, Leipzig 1907, str. 306) Učitele m0udrosti a školy podpormali ze

jména králově. lomoun, který pečoval o to, aby se vyrovnal ve všem
jinym chodnim králům, popřál zajisté na svém dvoře místa take školám
a učitěllům, kteří užívali při cvičbě v pravopisu podobných metod jako v

gyptě a v Ássyrii. Ty školy a učitelé m0udrosti trvali a rozvíjeli se v Pa
lestině nepochybně dále, ti sebrali šalomounskě výroky za krále Ezechjáše
(přísl. 25, 1). ti podávali ústně \ písemně myšlenky svých učitelů svýmžákům;

některým z nich dlužno přičisti sbírky úry\ků knihy Přísl., zejména 30,15
3, o němž vice dále; mezi nimi třeba hledali posledního inspirovaného

skladatele celé knihy příslmi; z těchto učitelů mudrosloví vyvinuli se později
ručitele zakona' čili \zakonnici'.

2'Sylovanska' přísloví tu uvedená \zata jsou ze známě sbírky Čelak0v
ského: \MUdrosloví slovanského narodu \ příslovích'. Praha 1852. Novo

česaké Bibliothěky čis. XlV.&Dodobně číselně přísl0\í (dvě, tři) nalezeno také mezi vyroky Achi
karovými na aramských papyrech, nalezených nedavno v Elefantině. Srv.

Stummer, Der kritische Wert der altaramaischen Achikartexte aus Elsefantíne.Miinster i. W. 1914 (Álttestamentliche Abhandlungen V.. 3), str.
"prostěmu pozorovateli přírody jest poclivno, kterak orel veliký5a8těžký

pták může se \zněsti a ryc le pohybmati \po nebesku' t. j. v ovzduší
(výše a hbitěi nežli jiní \ptáci nabešti'); člmčk toho nedokaže.
divno, ktetak ad, nemající patrných noh, nn'ižc lézti rychle po hladkých
skalách; jakého pohybu byl by člověk schopen, kdyby neměl nohou? -—
Podivno prostemu pozorovateli, kterak lod i s velkým nákladem udrží se
nad hladinou mořskou, kdyžtě předměty mnohem menší hozeně do \ody
neplní ale padají kc (lnu. -- |Cesty mužské síly" :pohlavní láska,
její Silla a \šetky nasledky. Na tuto Číselnou |)ru|\o\ě(l, I. i. na její sovo
\\ ( sta' na\á/án je volně \ hihli \. Zt;

Cala ženy vdmlomne' je tato .
ďdyt u nají, utře úcta a řekne.
„Wíc nepravého neučinila jsem. "

:( estat je tu nepochopitelná lehkomyslnost a nesvědomitost cizoložnice

jež5chová se po 1 očinn ja o — po jide.
5"l_íčeny a šleha'ny tu čtyři případy krutmla'd (hrůzovlády). Provozuje

ji otrok, dojtlc—|i moci, \ upá , 0i(l( lihla obytu. žena zapuzena (pro
panovačnostř), podaří-li se jí zase vda'ti se, a otrokyně, nastoupi--|í místo
své paní. Sn. slovanské: \Učinili cikána králem a on nejprve svého otce oběsil. *

aman' jest hyrax syriacus, ssavcc atřící mezi Lamnunguia s
krátk m krkem a ohonem. s okrouhlýma ušima, hustou srsti, velký asi jako

náš králík;b zdržuje se ve skalních děrách.' | a bedrách ásaný' =hotový k boji. —Novější čtou místo
kohouta ikoně' osedfabceťo.

Beran, který krači v čele stáda. —-V. 31 b) nedošel nás neporušen,

proto bývá všelijakopravován. Nejspíše dlužno překladati \kral pak, kdž
mu nikdo nemůže odpirati,' t.j. pokud je v čele vojska silnějšího
nežli má nepřítel, nebo v dobách miru, kdy nepřítele neni.

9 Nikdo neukazuj příliš patrně m_oc, kterou máš nad jin' i, nechceš-li
iprovokovatil a buditi rozhořčeníneb i vzpouru proti so Dle hebr
má se mirnití člověk(\položiti si na ústa ruku'), at došel vysokého
místa z pošetilě ctižádostivosti nebo cestou rozvah

to Vznikne-li tvaroh, pozbývá člověk mléka, které si chtěl uchovati.
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Qt. josefďratoehvil:
Quský Wewmann —chadimírá'o'lovjev.

Před několika lety dal francouzský jesuita, uznaný znatel ruské ji
losofie, P. Michel D' erbi ny životopis a ocenění velkého básníka,

roroka, filoso a a _průkopníia myšlenky spojení církve pravoslavné s
katolickou,Vl. rgejeviče Solovjeva. Práci jeho íU n N e\vma n R u ssei
Vladimir Solovjev' (paris 1911, str. XVlll.+ 336, Beauchesnc
& Cie éditeurs) vyznamenala francouzská Akademie a věnování
přijala Filosofická jednota university petrohradské.Vliv děl 'Solov
jevovýchzměnil ve vlasti jeho filosofické i náboženské rou
dy, díla jeho překládají se do všech kulturních řečí. Ángičané,
Francouzi, Němci a ovšem i všichni Slované komentují a cituji
jeho myšlenky. právem zajisté nazývá se dnes všeobecně nej

větším a ne'slovanštějším filosoLem nové doby. pokládámtedy za vhoclné, abych i čtenáře | “rchy' seznámil na základě
zmíněné práce Herbignyho s životem i význačnými myšlenkami
ruského myslitele, tím-»více, ježto i nedávno přeloženo do češtiny
jeho hlubokédílo: íDuchovní základy životaf(vpraze1915,
nákladem los. Delcla).'

|.

TOLSTOl A CADAIEV. BOI SLAVOFJLÚ A ZÁPADNIKÚ.

' první pojednání Sol0vjevovo\ šlo r. 1873. Rok ten jest stře
dem doby. kdy Rusko mělo mndllo úspěchů v politice zahraniční,
avšak mnoho též pozbylo své vnitřní životní energie spory (lo
mácími.

Císař německý byl právě slavnostně uvítán v Petrohradě, a
synovec jeho, car Alexander ll., veřejně blaho řál vítězi u Sedanu:
neblahé dny války krimské byly pomstěny. l))o posledním zardou
sení polska, v předvečer křesťanského povstání, jež osvobodilo
jižní Slovany z jha tureckého, mělo Rusko do'em, že vládne na
celém Východě, jako Německo na Západě. Řusko nabylo opět
před cizinou diplomatické i vojenské přednosti.

„\Opakem k lesku vnějšímu množily se a rostly znepokojující
známky vnitřní. Tolstoj objevil jednotlivcům i davům skryté je
jich choroby. Knih jeho nevočkovaly snad zla, ale umožňovaly
každému čtenáři, aby je poznával na sobě a pozoroval na jinych:
v dobách epidemie již pouhý popis nakažlivé nemoci přispívá k
jejímu šíření. Dílo \lékařské může se takto státi nebezpečím .pro
ochablou obrazivost. l dílo Tolstého tak působilo: zvyšovalo in
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dividuelní bolestí nebo dokonce sugescí je i vyvolávalo. Každý
soudil, že trpí, ježto trpěli všichni. \

"Ne řeháníme nikterak! Vzácný přítel Solovjevův, Radlov, ne—
obával, se řece napsati ve svých 8 ivotopisných poznám
kách o Solbvjevovi': iTolstoj jistě přispělk omezení vlivu ma
terialismu v Rusku a rozšířil zájem pro otázky náboženské." Rádi
souhlasíme s tímto úsudkem; uvidíme zajisté ři studiu vývoje
Solovjevova„'_ak i on sám byl na počátku nakažen německými
materialisty, kteří dlouho ovládali Rusko. Myšlení náboženské
bylo úplně zanedbávána a kněžstvo zůstávalo k tomu
lhostejno. Na otrávené duše a chorá srdce mohly tudíž romány
Tolstého působiti často jako protijed i dráždidlo.

Protikřestanské zlo se však přece jen šířilo pode jménem Tol—
stého. iKonvertita' z |asn_e' Poljany, před nímž se. kořilo tolik zá—
padníků, ddleko méně imponoval svým krajanům. Mnohé z jeho
výtvorů považovali za neskutečné a chimericke'. Na zá dě příliš
často myslíme, že velký romanopisec ruský personijlikcltje duše
ruské: jeho hrdinové a činy jejich symbolisují psychologie
jedinečné i skutečnosti s olečenske'. Paradoxní jeho evangelium,
zbudované na mlhách s [l;ntastickými ohrvsy, vytvářelo v mocné
synthese ideál, o němž sní veškera duše slovanská, velkolepá
| naivní, prostičká i rafinované. lntulcktua'lní elita petrohradské a
moskevská nesdílela se západem všechno nadšení. Uznává u
lolstélio vznešené ohčti člověka i zásluhy spisovatelské, obdivuje
bolestnou čistotu jeho kreseb, přesnost jeho analys, čirost jeho
slohu, avšak v posledníeh letech diskutuje o mysliteli, odsuzuje
jeho theorie, bojuje proti jeho vlivu.

Tolstoj byl ovšem Rus a jeho hrdinové taktéž, ale nesmíme
scvšeobecňováti. Karatajové, (]rišové, Vronští 'sou ovšem íčeni
podle přírody, ale vedle nich jsou i lidé jiní. óech Tolstého vy-_
tvářil tedy jen proud náhodný, jako nihilisrh, a značilo by to
znetvoření bývalé carské říše, kdybychom na ni pohlíželi jenom
v psychologii velkého visionáře. '

Tato obrana ruská jistě by byla nepřesná v pohnuté periodě
v letech 1860 -—1885. Tehdy opravdu svědomí individuelní i s
lečenské jako by bylo velmi často nerozlišovalo dobra a zla. 52h
krůček a bylo by stotožněno.

iž od roku 1830 velmi originelní myslitel, pravý předchůdce
So ovjevův,hrabě Petr Čaaajev (1794 —1856) předvídaltakové
neštěstí. V dopise datovaném : Moskvy 1. prosince 1829 na
psal": iVšem nám chybí jistá opora, jistá methoda, jistá logika

I'Oeuvres choisies. vydané Gagarinem T. |. v Paříži.1862, str.
23-24. :



Sylo ismus Západu jest nám neznám. lest ještě něco více nežli
frivoĚtá nejlepších našich hlav. Nejlepší myšlenky, nedostatkem
spojitosti neb důslednosti, a ne lodná opojení paralysují se v
našich mozcích! A dále: rTot leh omyslnost života bez zkušenosti
a bez předložení, 'ež nemyslí dále nežli" na efemernl existenci
jednotlivce odděleného od druhu . . . Není v nás nic všeobecného;
všeljest individuelní, nejisté a neúplné!

Usudek jistě přehnaný, jako všecky satyry, ale přece jen opřený
o základ pravd . A vskutku až do poslední čtvrti 19. století jako
by nemohla vzk íčiti rejlexe filosofická na půdě ruské. Filosofie jest
až do té doby neznáma v Rusku a tento nedostatek obecné kul
tury nechává volnou půdu všemu býlí.

Filosofismus 18. století nemohl zajisté nikterak podati léku proti
chorobě. Měl v sobě příliš málo filosofie. A i to málo zůstávalo
duši ruské produktem cizím: nevycházelo z ní, nevniklo do ní.

Tytéž závady byly i v pseudoscholastice pravoslavných se
minářů. rpajíce z ubohých příruček škol německých ochudily
se ještě také tím, že vylučovalv všecko, co mělo znak katolický
nebo zcela 'asně protestantský. Zádný ruský prvek nedo litoval
nauky tak Okleštěné, žádná snaha adaptační je nepřizpůsobovala.
Zbývala jen latinská příručka, nesrozumitelná a nudná. Schola
stika byla v Rusku známa jen 'ako karikatura. Docho íme tím
i nevážnost, v níž upadla a dodnes zůstává u nejlepších duchů

uska.

Filosofie stala se takto bezvýznamnou a zemdlela
vskutku úplně. Reforma z r. 1840, kdy zavedena místo latiny
ruština při přednáškách filosofických, neznačila tudíž zcela nic.
l_itera zůstala, ale duch zmizel.

Málo duchů poznávalo nebezpečí takového vyučování. jež plnilo
mozky, ale srdce a rozum nesílilo. Pouhá z aměti naučená slo
víčka, prosté katalogisování a (sestavování fa t, ale žádná rejlexe
vnitřní . . . Nejmenší náraz a nastal výbuch nahromaděného prachu.

llřlajev psal: rKde jsou naši vědci? Kde naši myslitelé? Kdo
vůbec myslil mezi námi, kdo myslí dnes za nás?, pesimisticky

okračoval: rMáme cosi v krvi, co znemožňuje opravdový pokrok.
Fležili 'sme a nežijeme, leč abychom byli velkým poučením dálným
potomkům, kteří to pochopila Dřepínal snad, když pravil svým sou
časníkům: ;Osamoceni v světě, nedali jsme světu ničeho, ničemu
jsme se ve světě nenaučili; nevrhli jsme ani jediné m šlenky v masu
idejí lidských; ničím jsme nepřispěli k pokroku lidského ducha a co
jsme z tohoto pokroku přijali,to 'sme znetvořili.Od prvního okamžiku
své společenské existence nic od nás nevyplynulo pro společně dobro

2' Soc. cit., str. _26.
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lidstva; ani jediná plodná myšlenka nevzklíčila na sterilní půdě naší
vlasti; žádná velká 'pravda nevytryskla z našeho středu . . 13'

lndiskretností dostaly se tyto řádky do rukou cara Mikuláše I.

Následek byl hrozný. Car napsal na okraj rukopisu: ;Leblázen:“Dvořané za'ásali. Cacdajev byl okamžitě zbaven všec hodností
a úřadů. ll)vornímu lékaři nařízeno, aby jej denně navštěvoval,
taby pozoroval duševní stav slavného pomatencef.

Hrabě chtěl předložiti císaři ;Obranu blázna.! V době zkoušky
meditoval dřevní žák Schellingův dlouho o křesťanství. Krásné strán
ky,jež tehdy napsalo universálním vlivu ležíše rista a je o
díla, jistě přispěly" k tomu, aby se probudily katolické my
_šlenky a city v duši jeho bývalého žáka, prince Gagarina.

Tento pak, stav se později LesuitOu, připravil rehabilitaci svéhoučitele vydáním sVybranýc děl' prvního ruského myslitele
Laadajeva. Dnes je rehabilitace úplná. Ten, jehož poplašný vý
křik vyvolal úsměv jako výkřik blázna, jest dnes studován, ctčn
a obdivován současným Ruskem, téměř jako prorok.

Myšlenkový postup Solovjevůt má mnoho obdobného s my
šlením Caollajevovým. Čerpá z něho často, ale vždy jen, aby jej
doplnil, precísoval, )řekročil. Solovjev vždy pracoval o synthese,
závěru, kdežto (,a'dlajev se spokojoval )ouhými, často velmi po
zoruhodnými intuicemi filosofickými. llkážcme na dvou, třech
příkladech, jak sloužil za vzor Solovjmovi.

O hodnotě myšlení před a po Kristu napsal: Nic není prost
šilro nežli nesmírná sláva Sokratova, jediného to nmže starověku,
který dovedl urnřítí za své přesvědčení. jedinečný tento příklad
heroismu přesvědčení musil opravdu podivuhodné působiti na
tyto národy (řecké materialisty). Ale pro nás, kteří jsme viděli
celé národy dávati život za pravdu, nebylo by bláliovým, nechá
pati to, jako oninoří

Roku 1898 na sal Solovjev: rSokrates vyčerpal svou smrtí
mravní sílu pouhého člověka. Abychom šli výše a dále, bylo
třeba více nežli člověka; bylo třeba toho, kte ' má moc vzkřísiti
k životu věčnému. Nemohoucnost tbOŽSkČIIOllšlatona ukazuje, že
člověk není s to, aby se stal nadčlověkem svým myšlením, svým
duchem a mravní vůlí: k tomu jest třeba Boha-člověka.t

Caťčlajev obdivoval zvláště vliv Kristův mezi nekřesťany: tNe
máme přesné myšlenky o velkém díle spásy, nechápeme ničeho
z tajemství království Božího, kud nevidíme účin křesťanství
všude tam, kde se pronáší pouhé?jméno Spasitele, pokud nechá

3' ibid, str. 77. Tato' přísnost vyplynula ze žhoucí lásky k vlasti: rMilujh
svou zemi. ale myslim. že již minula doba slepé lásky; dnes jsme povinni říci
pravdu' (ibid. str. 145)
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me vlivu jeho na všecky duchy, kteří jakkoliv se stýkají s.
eho naukou! '

Odtud prýští universální, rkatolický' závěr, který musil míti vlix

na konversi prince-"%arina a z něhož mocně čerpal Solovjev:iNlC neukazuje lé'pč" žský původ tohoto náboženství, nežli ab
solutni universalita, jež způsobuje, že vniká všemi způsoby
do duší, že mimovolně ovládne mysl, že podmaňuje si ji i tehdy,
kdy zdá se mu co nejvíce odporovati, a to tím, že uvádí v rozum
pravdy, jichž dosud neznal, že dává srdci zakoušeti hnutí, jež
nikdy nepoCítilo, že inspiruje city, jež nás zařazují v obecný řád,
aniž o tom vích'“

iž ted před Solovjevem, jejž krajané jeho nazývají nyní prvním

rus 'm čilosojem, vytryskl \) Adajevovi domácí pokus o hloubánífilosofie é. Ae předchůdce zůstal dlo'uho ještě nepochopen; zemřel
r. 1856: myslitel, který měl mu konečně při raviti ruské čtenáře
a jej ještě překonati, měl tehdy pouze tři roky. Roku 1862 pro—
fesor archimandrita Feodor5' byl také poslán do vyhnanství, ježto

měl názory zbarvené o Čaíčlajevsku.
Do. Cadajevovi, velee neb proti Tolstému, meditovali o lOUl'IóCl)

slovanské duše někteříromanopisci, někteříbásníci, někteří mu
žové hluboce nábožensky založení, jako Chomjakov, elita ruského
pravoslaví \' polovici XlX. století.

Tyto duše, na prvý pohled velmi klidné a uniformní, jsou na
opak velmí bouřlivé a odlišené. jejich city kolísají jakýmsi nepra
videlným řílivem a odlivem; bouře jsou náhle a prudké. V ná
rodě rus ém hněv individuelní i bouře davu jsou řídké,
ale náhle a strašlivé: je vněm dosud jádro barbarské a f
natické.

příliš mnoho pozorovatelů zastavilo se pouze na po
vrchu ruské duše. Viděli jen je'i apathickou resi nova—
nost, ale neprozkoumali nikterak skrytou její hlou ku. A
právě v tomto podvědomí, stále pohyblivém, vznikají bouře; tu
právě se děje, zvláště od polovice století XIX., stálý pohyb,
velmi pomalý ve svých počátcích, ale rok od roku vždy znatel
nější: věkovitá tradice předků klesá jako pohyblivý písek
pod tlakem proudů přicházejících ze Zá adu.

Taková věc vybízí k filosofickému hloubání. Rinoho Rusů po
kusilo se o to na konci XIX. věku a mnozí s jakýmsi úspěchem,
ale vliv 'ejich stále se omezoval na kruhy dosti omezené. lediné
jme'no \)ladimíra Sol'ovjeva mocně vzrostlo. přes všecky vý

" l.oc. cit., str. 39.
p ra vos | a ví: vybrané kapitoly A. M. Bo u rka re va (exarchiman

drita Feodora), vydány r. .1906.



pady žárlivcůvpřevyšuje nyní všecky ostatni, zastínilo je
a ovládlo.

Ruské prostředí dlouho kladlo odpor věhlasu í reformátorské
činnosti Solovjevovč. V polovici XIX. stol. utilitarističtí theoretikové
neb utopisté rozdělili davy ve dvě nepřátelské skupiny. Vzdor
námitkám některých učenců oba programy postavily se na sta
novisko nepřátelské, extremní jeden i druhý, absolutní, protivné:
jedni chtěli nápodobiti—Západ, druzi přidržeti se tradice tnóárodní;
Odtud jejich jména: zápa níci a slavefilo—vé4 ;“Íf'f

Program slavejílů se“ projevoval dvojí negaci: nechtěli míti
ničeho společného se Západem, nevzdáti se žádných zvyků.
ledy i v náboženství i v politice hrdé osamocení; 've
vyučování i zákonodárství naprostá nehybnost. Strana'nazy'vala
se národní. ádala od Svých stoupenců, když ne víru, tož as '
zbožnční minulosti, boj pro národní a protiřímské pravosllš?

„Někteří prozíravi politikové, někteří opravdu osvícení reformá
toři, někteří upřímní křesťané budovali pevný program náboženské
i sociální přeměny. Chtěli ponenáhlu a v souvislém vývoji oživili
.rnyšleni a činnost národní diskrethím stykem s nejlepšími prvky
Západu. Brzo však stali se terčem nejostřejších útoků nacionalistů.

Na očátku konfliktu v braná společnost shromažďovala v týchž
salonecll zástupce obojího směru. Ále ponenáhlu hlučnější a
prudší prvky zvítězily nad umírnčnymi.

Vůči intrasigentnim slavoFlům strana oposični musila taktéž
tíhnouti k výstředností opačné a podřitliti se také clementům
vášnivým spíše nežli moudrým. Ti se uchýlili v ústraní a po
roce 1860 zamlkli docela.

Program západnického radikalísmu zjednodušenzrovna
tak ja o program výstředních slavoj'ilů. pod záminkou vývoje a
pokroku žádal všeobecný převrat; ve formě pfositivismu
volal 0 na rosté nivelisaci ve všech oborech: pryč s carismem
i vládou. isto společenského organismu měla ve všem za
vládnouti ú lná individuelní svoboda. první stoupenci západ
nictví hlásali umírněné: není nám třeba cirkve čiře národní, jež

y sloužila moci civilní. jejich nástupci šli 'iž dále: nepotřebu
jeme vůbec církve. Mladí tito liberálové, doktrinářští neb revolu—
cionářšti, odsoudili všecky formy křesťanství, bojovali proti všem
projevům a vlivům ducha křesťanského, prohlásili jménem
strany za dogma nesmiřitelnost vědy a víry: moderní
myšleni řízené positivismem neuznává prý žádného náboženství,
obzvláště ne t. zv. sitivních náboženství . ..

jf Slavofilové měllo stoupence obzvláště mezi lidmi vládními;
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měli na své straně, centralisovanou moc státní a vliv carské

církve; spoléhali na legendární trpnost'slovanských mas.
l_iberálové zaujímali téměř všecky stolice universitní,

na'stroj to propa andy všude velmi mocný, ale skoro všemocný
v zemi, kde kaž ýjiný projev volného mínění byl nemožný. Oni
značili ivěduf. jakou věru moc dávalo 'im toto sl0vo, ab
získali přízeň aristokracie, jež ,otřela se o Žápad, ab rozbouřili
horkokrevné studenty, aby strhli marnivost polovzdčlbného mě
štáctval

Obě armády se utkávaly v každodenních potyčkách. Náčelníci
jejich se nenáviděli na smrt a prosti vojínové v obou táborech
se ředháněli v horlivosti.

lPakto vše rozlučovalo syny téhož Ruska. Téměř se neznajíce,
rádi vždy přijímali a šířili pomluvy kteréhokoliv individua, jcl't
když byl očernčn a zesměšnčn rotivník. Všecko je dělilo, vy—
jímaje jedinou věc: totiž nepřátelštví vůči Rímu.

ak věru nebojovati proti ímu? Rím hlásal církev obecnou
a “ruský nacionalism se rozhodl uchovati pro vždy a všude i ve
službě Boží osamoceni své rasy. ím byl v čele nejživotnč'šich,
nejplodnějších organismů křestanských a nejrozhodnější vůclcové
liberalismu chtěli přece_vyrvati víru křestanskou do nejhlubších
kořenů. Odpor proti Kimu jedině sbližoral rozváděne bratry
Všude jinde úplná rozluka. Nikde jinde izlatá střední cesta . .'
programy, \ krystalisované v neprostupnou hmotu, předkládány
jako credo. 'lqevěřící i orthodoxní vybrali si za heslo: Kdo není
se mnou, jest proti mně. e slova ta v jejich ústech'byla hrubou
blasfemií, nedbali ani slavoElové ani liberálové. jedni i druzr
inspirovali se při každé příležitosti úplné bez váhání touto iin
peratirni a autokratickou formulkou.

Vladimír Solovjev zakusil to nejednou a hodně bolestně. Casto
si stěžoval, že v obou táborech jest stálý nepoměr mezi theorii
a praksi, ale dlouho, velmi dlouho zůstával jeho nářek ber
ozvěny.

když konečně i poznali tuto vnitřní kontradikci, nezarazili
se tím nikterak. Což takové maličkosti! Oni bojují za své my
šlenky, a to stačil Což jest třeba 'e též prohlubovati, navzájem
vyrovnávali. říditi se jimi? Kontradikce a nedůslednosti nikterak
je nemohly vzrušiti. .

' Slavojilové opírali'se o klamné, nesprávně historicky Llogicky
zbudované theorie o ruské minulosti, jaká vůbec nikdy neexisto
vala. Tak na př. nejhorlivější slavojilští ctitelé křestanské tradice
nejvíce právě pronásledovali čistě slovanské, křesťanské sekty
t. zv. starověrců.
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Podobné kontradíkce nálezáme též u západníků. Rádi by byli
vykáceli strom . . ., aby mohli dáti více volnosti rozděleným
prvkům, více života jeho cévám a buňkám. Mluvili stále jenom
Q evoluci a přeměny, o nichž snili, byly pouhé rozdělování.
Zádolí pokrok. postup v před, život; a naprostý egalitarism,
jejž chtěli vnutiti veškeré činnosti, byl. by býval zničil veškeru
volnost, podvázal všechen rozvoj, zkazil i pouhé zdání pokroku.

Mezí obě to skupiny bojovníků ponenáhlu vnikal vliv
Solovjevův. U'kážeme později, k jakému aroxysmu vzteku (lo
spěli bojující, když Solovjev počal Svoje dío, hlavně když před

hodil slavošlům, že vynášejí pravoslaví ne proto, že jest učenímapoštolů a ejich nástupců, nýbrž proto, že jest ruské.

grantíšek Zy'bal: Umírající voják.

Až uvidíš mou matku, Ach, slunce! Krásně svítíš . .,

ji pozdrav dojenmč tam z háje vůně jdou,
a rci, že mojí hlavě kam odlétnou me touhy.
ustloli do země. kam srdce zavedou?

O. žel, ustlali do, země! 0, žel, mé srdce zavedou . .?

lak smutno umírali .. liž mdlolm oči svírá.
lak život sladký jest! života hasne. zár .,
Ach, rychle květy zvadlv kdos tiše na mne hledí . . ,
kol bílých mojich (fest, mé matky bledá tvář!
o, žel, kol bílých mojich cestl O, žel, matičky smutná tvář. .

Gugen g(laudíus g(letus: ch'šiny oddáni.

Co jest mOCnost vichru proti síle lásky mé?
Proto miluji Tě, Kriste, že musím Tebe milovat.
Růžový keř krásně se pyšní květy svými. Můj obdiv pro Tebe

plane neustále.
"Věrnost rostoupila duši mou; nemohu žíti bez Tebe, Kriste;

věčně _IJŠbě žízním a toužím, ale smír provází mne.
Blesl?o dálav prozrazují bouři, v mém nitru zpívá štěstí 2 mi—

lování lYebe. '

Všední je život. ale láska k Tobě činí mi ráj i z bčdností světa.
Oheň spaluje, ale oheň oddání Tobě, Kriste, obrozuje a

zachovává nám klid před budoucností.
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gun ďarník: Z'nových tieršů.

LOUCENI.

S blankytných lad stříbrné příze již chomáček pad'
na domek v zahrádce, rozkvetlé v májový šat.
Vstáveite, miláčci, táta vám s Bohem chce dát!

Chot drahou, skromné své úrody spolužnečku,

dcerku, své srnčátko, stepilou Íraiercčku,objal jsem, —'se synkem vzdáeným loučím se v ohrázečku.

Nad chlumy modravě Děd zlatovlasý se vznes',
klekání zvoní, kouř zvedá se nad milou chozu, les,
(jistě tam divé se ženičky s *_kuchtčnítn zpozdily dnes |)

Z ulice vycházím, kde ještě v blanické dřímotě sousedé sní.
nám se, u cesty na kříži Spasitel ční . . .

Od Ždáru saň letí — zdrávi tu zůstaňtcl — iá musím s ní |

U_vlaku vyhublé dětské rtiky líbaLí vousaté záložníky —(stůiž zde ien pomlčka s vykřiční yl —)
májová rosa všem tatíkům zkropila kapesníkyl

Á již se ohližim k domovu naposledy,

střechy zřím, nad ně se dvě věží vyšvihlo na \jzvčdy,Boží zřím zahradu, lípy kde šeptaií nad pradě y.

Náhle se však kalí mi zrak, v duši pad' smutek iak ledorý mrak.
le to ien vlak, pravšední vlak, co hromží tak —
či ie to ztracenců tonoucí vrak?

PSÁNO V DREROVE.

Vracím se domů z cizí, svobodné země.
Náhle se vzpomínka ozvala ve mně;
co kolem přerovské nádraží hromží a duní,
výjev zřím z nedávné cesty:

des na výsluní
před kopcem lesnatým v paloučku šťavnaté trávy

sou se dobré dojnice, plecité krávy.
Žířata krotká pohledem laním
klidně zří k olší a k potoku za ním.
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Netuší, : číhadla ve smolném smrčí
úkladný rys že se ke skoku krčí.

V tom se již vymrštill — Nc'minuv cíle,dobrácké pavcc se zakousl v týle . . ./
Proč, jenom proč cestou od Ostravy
vzpomínka tato mi nejde z hlavy?
proč, jenom proč, jcda Moravou,
na mysli šelmu mam ryšav0u?

DOESIE.

Hovořilas ke mně z báby retů,
když mi svěřoval hlas třeslavý,
kterak nocí jezdil bez hlavy
vrchní Kotek, v postrach dětských skřetů.

Tušil jsem Tě ». sladké vůni květů,
pivončk kdy la' ol krvavý
rdčl se v kagida mrak modravý
a lid zpíval hymny v zbožném vznčtu.

Těžké břímě potom když jsem zvedal,
úsměv Tvůj jsem u báSníků hledal,
slavč s nimi tiché sahaly.

Dnes 'l'vůj pozdrav pohled z hor mi nese
s dcerky písmem: íV Rychtařovci lese
lyžujem a kraj je zavátý . . .'

Gugen g(laudius g(letus: Jlla duše.
estli silné je nyní srdce mé, jistě nemalé byly mé oběti.
le radostno je tušiti dokonalost za cenu drahých vykoupení.

]en láska ke Kristu povznášea mne.
Smutné dny mé prozařovány byly vírou a naděje sílily útěchou.

ebylo možno zahynouti.

jako květ na včtévce puči, tak zpěv rodí se z duše mé. Bůhda mi nesmrtelnost, Kristus spásu duše. Koho jiného bych měl
opěvat?
, Radujte se z písně mé. Neboť dala ji duše, která musela
zpívat pro vnitřní svou blaženost.—

Milujte prostotu, nebot ona dává statečnost. Ze země. vyrůstá
strom a k o a ům korunu tyčí.
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6m. masák: jako hrušeň v poli
(Pokračování)

pozdě odpoledne bvly konečně hotovy a osaměly. Celodenním
bíháním unavená Františka usedla na lavičku ke kamnům,

lžlcědvíkaještě při uhasínajíeím denním světle rovnala knihy. Vy
mohla si hned ráno, že odstěhována í skří' a bedna knih,
třebas tetička se bránila, že nezbude místa rd. potřebnější věci.

iBudeme vzpomínati při nich na strýčka! Eovoříla nyní jakoby
na omluvu. íVždyt to byli nejlepší jeho přátelé a miláčkové,
kteří ho nikdy nezarmoutili. Tak se mi zdá, jako by z každé
vanu jeho ec, když ji otevru a vidím tam jeho podpis.

koda těch, které se ztratily! Zvláště v nemoci a po smrti
strýčkově skoro nikdo se nepřihlásil, že vrací vypůjčenou knihu . .!

;Dřcce někdo: panímáma ze mlýna.!
cpaní Lukešová ?i

ipotkala jsem ji, když jsme dopoledne s kostelnicí odnášeli
nádobí. Lítovala, že se musíme stěhovati právě na zimu a do
takové bídné chaloupky. Á vzpomněla si, že mají doma několik
našich knih, učeník prý si v nich četl tyto dny. jsou prý to asi
knihy, které si ještě Rudol vypů'číl od strýčka, a pak s válkou
se na ně zapomnělo... Ae ošle je po služce...'

iÁby vyzvčděla, jaké to zd; máme! dodala trpce Hedvika.
sV duchu nám toho přeje . . .,

íNcsmíš podezřívat! Neublížíly jsme jí, a za Rudolfa také
nemůže!

;Oznamila jsem mu úmrtí strýčkovo, a neodpověděl ani
slovíčkem. A je přece zdrav, domů píše . . .'

ITY ses vyptávala ?'
il.istonoška sama mi to řekla — ukázala mi jeho lístek ro—

dičům . . . Byl pry povýšen nedavno na poručíka . . .'Zardělá stydča se pohlédnouti ke kamnům. („itila í \“ šeru,
jak upírají se k ní starostlivě oči Františčiny, a zamrzela se na
sebe. proč vlastně začala řeč o Rudolfovi? Vždyť vše je skon-
čeno. Zapomněla naň, tak jako on zapomněl na ni. izaslouží
vřelejší vz omínky po tom všem, co se stalo letos z jara?

Neviděl; již skoro na knihy. Františka u kamen mlčí, snad
dříme po únavě, snad se modlí potichu růženec... Usedla tedy
také a zahleděla se do ohně, v němž rýsovaly se jen matné
obrysy stromův a vzdálených střech. Všechno se jí ztrácelo a
rozplývalo v šeru, za to *tím výrazněji vystoupily před duševní
zrak události, jež se staly krátce řed onemocněním strýčkovým
a objevily jí pravou\povahu RudolJfovu.
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přijel tehdy domů na krátkou dovolenou jako praporčík a
svým zjevem a vypravovánírrr usmířil docela matku.

_Vždycky hrdá na svého syna, cti i peněz žádostivá mlynářka
zpyšněla za války ještě více. Příliv peněz ji ómámil, ale nena
sytil. Hrdí kdysi sedláci přicházeli nyní pokorně s prosbou o se
mletí. páni ze dvoru i z městečka zdaleka pozdravovali a paničk
ucházel se o její'přízeň. Drobní lidé byli by jí ruce zulíbali
za trochu mouky nebo krupice .. A ted uviděla Rudolfa v nové

parádní unjjormě, švižného, jaksi zmužnělého a neobyčejně \yspělého. vář jeho osmahla, ohled se zostřil a všechny dříve
trochu nemotorné pohyby nabyl; jakési přísné, ukázněné elegance.

Matce se zalíbil. jen v kostele uronila ještě několik slz, když
vzpomněla svého dávného snu a představila si syna na kazatelně
a u oltáře. Okamžik „ohnutí však lehce přešel a ještě slzami

rozářil štastný úsměv. Gšimla si dobře, jakou pozornost vzbudil
Rudolf, jak ženské a dívčí hlavy k sobě se nakláněly a šeptaly.

»astavila se pak s několika sousedkami blízko fary, aby
\včkala syna, jenž poněkud netrpělivě přecházel u východu ze
sakristie. (lekal na faráře. Vida, že je zvědavě pozorován se
\šech stran, vypial hrud, přihladil krátké vousky a vytáhl něko
|ikrát mrzutě hodinky.

Obával se jen pohlédnouti naproti do fary. 'l'ušil, že i tam
jej jrozoru'i touhou naplněné dí\čí oči, jimž dal trochu blahé
naděje, ktlyž přijel z Brna na prázdniny již jako učitel. Utýrán
tehdy matčinými výčitkami a znechucen domovem otevřel Hedvice
m'- srdce. Okolnosti dali asi jeho slovům víelejši přízvuk.
A pohnut dojmem okamžité nálady snad sám tehdy věřil, že
i ji měl na mysli, když se rozhodoval pro nový 5\ůj osud.
lekala se sice a bránila s počátku, ale přece oči nemohly
utajiti radostného zážehu. Zahřálo jej to v těch trpk'ch chvílích,
'ež vyvrcholily ve všeobecném ruchu mobilisačním. še vzpomin
kami na ni odcházel i na vojnu. Vzrušen prvními dojmy váleč—
nými psal ji pak několikráte a zase vroucněji, než b lo třeba.

rzy teplo vzpomínek \yvanulo a silnější dojmy rušného vojen
ského života vyplnily celou duši. poddal se 'im jako tisíc jeho
druhů, mladých, nezkušených a žíznivých. Hlu oké, snívé, dětský
čisté oči zjevovaly se mu jen občas v řídkých chvílích dušev
ního klidu jako jemná výčitka, na niž lépe zapqmněti...

Tak je tušil i tam naproti v nevelikém zamřížovaném okénku,
zastíněné kvetoucími pelargoniemí, zanícené asi dlouhým čekáním
a zase smutné trapnou nejistotou. Pravda, nepsal ji již tak
dlouho, neodpověděl ani na poslední dopis, kde tak jemně na
značila, že strýček ví o jejich vzájemné korespondenci a nijak
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se proto nezlobí . .. Ale což, třeba jednou věc rázně ukončiti,
neživiti zbytečn'ch naději a nepoutat se ni'ak pro budoucnost..
Kdo by dnes dbal o studentskou lásku? \loiák, skoro"důstojník!
A v době, kdy bude žen na vybranou! Á 'akých žení Vždyt
Hedvika je starší 0 dva roky, uvadla iistě ve farském a kostelním
vzduchu, modlilka se z ní stala, jak řekla matka, nechápe života
a nedovedla by ani muži život osladit . .. proto nejlépe pře
trhnout všechno zavčas.

Proč právě dnes kněz tak dlouho n 'de? zlobil se v duchu,
dívaje se znovu na hodinky. Má asi ckřest a-všechno mu ide
již příliš pomalu. Matka dosud čeká a hovoří na silnici. Mluví
jistě o něm. Mimoděk ukázala sern rukou. l lasy chvílemi
pronikají. .. Dopošel kousek po starém hřbitově, až jei skryl
živý plot, a zbystřil sluch.

tMůže to nyní vysoko přívěsu mluvila právě s důrazem
Lukešová. ;Dovídal, že válce nebude tak brzy konec, a tu se
ryc le postupuje. 'Za krátko bude důstojníkem a možná, že
zůstane i 'po' válce na vojně. o je dnes učitel? Žebrák!
Důstojníci mají krásne' platy, užijí všeho . . .!

tÁ mohou se ženiti,' bodla kterási selka.

tÁle nesmějí si vzíti ledaskoho,' odrazila ji Lukešová a ohládla
se k faře. INCVěSld musí míti peníze,. hodně peněz, a o takové
nebude po válce bída

upřece jen v alumnátě byl by pěkně schován — takhle aby
se stále bál o život . . .'

tVšak takoví páni si už poradil Rudolf povídal, že ve válce
všecko ide, jen to musí člověk umět a nešetřit peněz. . . .'

tVšecko maminka vyzvoni,f myslil si Rudolf nevrle a obrátilse zase ke kostelu. U dveří ozvaly se těžké rok a zaplakalo
dítě. Za kmotry zavíral farář dveře. Uviděl již také Rudolfa, a
jeho hubenou, šedou tváři šlehl radostn'y' úsměv. | zvolna a
s námahou.

Rudolf všiml si již v kostele, jak kněz se změnil. Zachvěl se
n ní, když jej spatřil zblízka, ale hned ovládl cit. Třeba iednatil
Jyhověti zevněiši venkovské slušnosti a zároveň odpoutati se od

flat | Kmotrové stojí, čekají na faráře — má aspoň výmluvuebude zdržovati. Sám také spěchá. Pojede ještě dnes vlakem
zase do Brna 'a pak dále do Uher, nemůže proto vejíti, po
snídati a pohovořiti jako jindy. | matka již čeká. len činí po
klonu také oběma slečnám . .. itil sám, že jeho slova znějí
přiliš odměřeně, neupřímně a cize, že tento kněz nejméně si
toho zasloužil, že je také překvapen a udiven, — a proto ještě
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více rozladěn rychle se rozloučil, zasalutoval a spěchal k silnici
za _matkou . . . \

Zivě představila si Hedvika ještě nyní bolestný i soucitný
ohled strýčkův, když jí vyřizoval suchý Rudolfův pozdrav. Po—

hladil ji po hlavě, jak mimoděk se před ním skloníla, aby za—
kryla svůj duševní zmatek, a líbala mu vyhublou ruku. Tušíla již,
že 'ejí sen touto chvílí úplně se ztroskotal. Marný, bláhový sen!

ilen zmužílost, děvčel' pronesl kněz neobyčejně měkce. iVy
lač se. zajdi do kostela, omodli se - uleví se ti a zapomeneš.

Ěklamali jsme se oba. tavěl jsem také vzdušné zám y, sna
proto, že jsem zaklá al příliš na domněnkách mlynářčiných. Ále
dá Bů , že i to bude k dobrému . . .!

Ulevilo se jí, ravda, vroucuěji než kdy jindy modlívala se
v útulném kostelíku, kdykoli tam zaskočila k večeru, aby místo
starého kostelníka upravila věčné světlo. Tma pohlcovala všechno,
tíživé ticho táhlo se prostorem, stlačovalo ji k zemi. že podle
svého polského zvyku z mládí dotýkala se tváří stupňů oltářních.
A tu probouzel' se v ní také city a stavy, jež v posledních
letech skoro zcela uhasly, zalévány m šlenkami a touhami příliš
světskými. Nyní vyvolávala si v duchu zase obrazy ze života
velkých světic Božích, jež v mystickém nadšení přelamovaly
tělesná pouta, opouštěly vše pozemské a v radostném letu po
vznášely se ke spojení s Bohem. A v takových chvílích zatoužila
i ona zcela se rozplynouti zde před Bohem, shořeti před Ním
jak olej věčné lampy a obětovali Mu veškeré své osobní štěstí.

Ále povstávala často zklamána. Cítila, že není schopna trvale
takových stavů. jsou asi darem, jehož Bůh poskytuje jen vyvole
ným duším. Bylo by třeba nejprve si ho zasloužíti a \'ykoupiti.
Ale je příliš ještě při outána k hmothému životu. Bojí se utrpení,
o něž svatí se modli i. Myšlenky se roztčkávají, sladké city rchají,
sotva se zlehka dotkly vědomí. A po okamžicích nebeských vidin,
když duch ochabl, snují se obrazy pozemského blaha, v nichž
nejednou objevuje se i Rudolfova tvář, jak se jí zjevila nejkrás
ně'i tehdy před odchodem do války, ozářené jasem mučenictví
i ťatalistického odhodlání . . .

pak zase přicházejí trpké chvíle, kdy srdce otravuje se od—
porem proti lidem, kteří dovedou lháti úsměvem i slovy a kteří
zachmuřili nevděkem poslední léta starému knězi... Zapomene
kdy toho- všeho? Vyloučí kdy její srdce tuto cizí přítěž, očistí a

římkne se k Bohu zase dětsky důvěrně a oddaně? Vždyt jak
byla štastna, dokud žila jen ve svém malém světě, neznala ne
pokojných tuh ani prudkých nenávistí, stačila sobě a nestarala
se () cizí lidíl Vrátí se ještě tyto doby?...



.o čem řemýšlíš tak dlouho?? dotkl se jí ojednou tichý hlás
Františčin. \)ě \světničce byla již u |ná tma. lgohasínající oheň v
kamnech ozařoval jen matně přitiskhutou k nim postavičku a za
bloudilý měsíční pa rsek zatřepetal se právě na obličeji Hedvičině.

;Snad jsi neusnul; ?'
50h ne, tetičkoi Myslila jsem, že dřímete, a nechtěla jsem

rušiti, vždyt jste se dnes naběhala a nastarala. A je tu tak te
plounko a ticho, ani dětí naproti není slyšeti. Vzpomínala jsem
zatím . . .?

!| na Rudolfaři
;Také. Sama jste mi jej připomněla. Ále lépe nemysliti na to,

co se nevrátil Vstala od okna a přisedla k Františce ke kamnům.
;Máš řed sebou ještě skoro celý život! zahovořila Františka

vážně. ;lŽáska, jak se obyčejně o ní mluví a píše v románech,

jest jen malou částí života. ks)/oudůležitější věci a povinnosti ajsou také krásnější radosti. šimni si našich prostých lidí na
venkově. Mají své ch by a slabosti, ale o lásce a nějakých slad
kých citech nemluví. l)amatuji se, když jsem jako děvče—někdyv
zimě předčítala večer z knížek a řišla na takové misto, tatínek
mě hned zakřikl: To řeskočl ljákové hlouposti se nesluší . ..
Ani mně se nikdy nelíbilo takové cukrováníl !

ICO byste teprve říkala, kdybyste četla dnešní knihyI'
iUŽ dávno nečtu povídek. Spíše 'sem se těšívala na kukátka

Kosmákova, ale pak oči slábly a nebylo skoro času. práce 
plní nejlépe náš “život. Sloužila jsem vlastně jen bratru, nebylo
skoro viděti výsledku mé práce, a přece mě těšila, protože jsem
měla bratra ráda a viděla jsem, že nežijí na světě nadarmo. A
při ní jsem zapomněla na všechny dřívější nehody a trápení...'

sMnoho jste asi zkusila, tetičkol Dokud vás znám, vždycky 'ste
tak tnělivá, že jsem se často vám podivovala. Takovou nikdy
nebudu, všechno mě hned dojme a rozčilí . . .t

;Take jsem mnoho chybovala. Ale když člověk chce, všechno
dokáže a na konec pozná, že i protivenstvi a soužení byla mu
vlastně jen ku prospěchu, třebas dříve na ně naříkal. pochybuji,
že bych dnes byla spokojenější, kdyby se mně byla splnila všechna
moje přání . . .*

íVypravujete mně o nich, tetičkoJ zaprosila Hedvika, když sta
řena se na chvíli zamyslila. ;Z_apomenu spíše na své starosti!
dodala a přitulila se k ní. ' '

;Málo by ti to, děvče, prospělo. Až sestárneš, dá-li Bůh, budeš
vzpominati i na dnešní své bolesti, jako vzpomíná dospělý člověk
na ztrátu své dětské malicherné hračky: usměje se při tom a
snad se i potěší vzpomínkou. Tak jako třebas právě já před



chvílí. přišla mi pojednou na mysl událost z dětství, na kterou
jsem si nevzpomněla snad 0 celý život. Bezpochyby, proto mi
dnes připadla, že jsem viděl; odpoledne tady Stašu opásaného
dřevěnou šavlí.! '

;Áno, Davelská mu ji koupila včera, když byla pro podporu.
Ie pln radosti a \šude ji nosí...*

;Takový byl asi tehdyrtvůj nebožtík tatínek, Pavel. Byl z nás
ne'mladši a proto miláčkem všech. Casto jsme žárlili na sebe,
ko o z nás má Davlíček raději. Dala jsem mu jednou svou
nejkrásnější panenku, dřevěnou, červené a modře nabarvenou, s
dlouhými vlaSy. Nevěděl, co dělat radostí. Chytil mne za ruce,
a musila jsem mu dát hubičku . .. Stanislav. tvůj nebožtik strýček,
žárlil. Neměl mnoho hraček, již tehdy nejraději četl. Ale v tu
dobu rávě chytila naše hochy vojenská vášeň, vracelit se vojáci
z italského tažení. Stanislav byl zvolen náčelníkem domácího
pluku. Naučil se od vojáků německému velení, měl dlouhou šavli,
pušku a čáku. Zvláště šavle byla jeho pýchou: byla ozdobena
velikým třapcem, okována a zvonila při chůzi o kameny. Á tuto
šavli obětoval Stanislav, aby si dobyl lasky Davlíčkovy. při ial mu
ji, ulepil i malou vojenskou Čepici na hlavu — a milý avlíček,
vyšlapujc si pyšně po dvoře jako \oják, třebas šavli vlekl více
po zemi - odhodil pohrdavč mou panenku do bláta. plakala

jsem tehdy dlouho, nc\pro panenku, ale že mnou tak pohldl . . .!
Hedvika neviděla ve tmě, že. stařenč derou se při vypravování

slzv do očí. Cítila jen, že se jí hlas chvěje, až se skoro zlomil
při posledních slovech: ;Kdo by byl řekl, že tehdejší uplakaná
panenka pochová oba statné vojáky a zůstane na konec sama,
sama . . .'

lHlC,l myslila si dívka uzabolela tě vzpomínka, že jsi ztratila
lásku muže, nehodného muže. Staráš sc sobecky jen sama o sebe,
0 své city a nálady — a zde b tost, která přenáší na tebe lásku
k zemřelým bratrům, slabá a dětinná, potřebu'e tvé ochrany. a
dychtí po tvé lásce... Zde je tvůj životní úko I'

Dřitulila se těsněji ke stařeně, sevřela její vyschlé ruce a řekla
zvroucnělým hlasem: sNejste a nebudete nikdy sama tetičkoi
Dokud Bůh dá, nikdy vás neopustíml Nahrazujete mi otec i matku
— co by bylo ze mne, kdybych neměla vás? Nebudu 'iž smutná,

budu se snažiti, abych zapomněla na vše, co kdy bolelo — bu
deme dobré i zlé společně snášetí . . .f 

"';Iako dva sirotci...' dodala Františka již zase s tichým od
daným úsmčvem. jen ze starých, šedivých očí splynuly na ruce
divčiny dvě vlahé slzy. "
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' Hl.

Casto v poslední době vzpomněla si Hedvika na Baarovu
rŽebračku.' Cetla ji ještě za života strýčkova, ale nyní vrátila se
k ní znovu a teprve chápala úplně tragiku jejího osudu. Tehdy
v soucitu plakala nad knihou, nyní uvažovala a srovnávala.

Také na dvéře jejich zapadlé světničky tloukla od ně'aké doby
bída a za ní vcházel hlučně a neostýchavě — hlad. lqesmírná
drahota zaryla hluboko do nevelkých úspor. Nepoučeny dosavad
ními zkušenostmi a šetříce pana faráře nekupovaly o' dva roky
skoro ničeho, šetřily všemožně, čckajíce iaž po, v'ce'; a když
konečně nyní bylo nezbytně nutno něco zaopatřiti, platily něko
likanásobnou cenu. Nebyla milosrdnější ani pání hraběnka, když
kupovaly u ní dříví. po druhé již v této zimě. _

Zima se letos prodlužovalo, slabé zdi neodolávaly krutým mra
zům a mechem ucpaná okna chvěla se v častých vichřicích, jež
jako by až sem řihášely z ruských plání všecky zdivočelé vášně
i zoufale stony. ďyl již únor, blížil se březen, ale slunce 'en jako
by odráždilo trochu toužící zemi, nemělo však síly probuditi ji
a zlbmiti její ledová pouta. ikdy snad nevzhlížely k němu s
takovou nedočkavou touhou jako letos. Dříví hrozivě ubývalo.
topily zvolna po celé dny. a přece večer krčily se k polovychlad—
lým kamnům, zahalovaly se starými vlňáky a odcházely brzy na
lůžko. Nebylo světla a nebylo ani chuti k hovorům, jež denně
vyznívaly stejně touhou po teple, 'aru a míru . ..

Va takových mrazů vydala se l'leclvika již po několikáté do
městečka, aby vybrala ze spořitelny částku uložených peněz.
Všimla si, jak divně podíval se na ni účetní. Zvykl asi za války,
že lidé na venkově většinou nosí do spořitelny a spláceji dluhy
— ony jen vybírají. Á mnoho. počítala cestou domů a zhrozila

se. Není pochyby :" potrvá-li válka ještě dlouho, otevírá se před
nimi temná budOucnost . . .

Á tehdy po prvé ozvala se jí v ustrašené duši jakási trpká
výčitka zemřelému strýčku faráři. Proč ne ostaral se lépe aspoň
o svou sestru? Věnovala mu celý svůj clbspělý věk — a za to
má nyní ve stáří trpěti bídu? Droč odkazoval největší část svého
jmění na fundace —-za to ještě, že se mnozí lidé v obci cho
vali k němu tak nevděčné? '

Zaháněla myšlenky, cítila, že se jimi prohřešuje proti šlechet
nému knězi, — ale kd ž k viděla doma, s jak ustaranou tváří
vydává Františka bankovlŽ; jak úsilně snaží se šetřiti i v nej—
menších a nej třebnějších věcech, ovládla ji trpkost znova. flčn
o tetičku mi jclěo— omlouvala se u sebe — sama bych všechno



ráda již trpěla, sama bych se již snadněji \yživila, ale proč má
ona tolik strádati?Í

:Sama by ses vyživila?' - pomyslila si pojednou — muže,
zkus to, vydělávej, at není třeba žíti jen z hotovéhol'

Vzpomněla si na dvě italské uprchlice v městečku, jež při
cházcjí někdy až do Vlkova, šijí po domech, přešívají neb
opravují šaty -—za to se aspoň najedí a dostanou i domů pro
ostatní rodinu. proč by toho také nedokázala? Dají lidé jim,
cizinkám — proč by nedali jí, domácí? již pro strýčka! je mladá
a zdravá, sluší se, aby pracovala, jak umí. Brala na sebe starost
o tetičku, nesmí tedy do ustiti, aby trpěla nedostatek i hlad! . ..

Chopila se této myšlěnky veškerou silou své duše a nedala
se od ní odvrátili ani námitkami Františčinými ani prvními smut
ny'mi zkušenostmi. Zvyklá stálé skoro samotě na aře i nyní
v chaloupce, prišla tu po prvé do užšího styku s li mi. Viděla
je dosud většinou svátečně oděné a naladěné v kostele nebo
cestou do kostela, slýchala o nich dobré i zlé a podle toho si
je představovala: jedny ozářeny jasem andělské dokonalosti,
jiné naplněny jedem zloby; nyní teprve začala poznávati, jací
jsou ve své domácnosti, když odloží sváteční nebo veře'nou
masku a cítí se volní mezi sv'mi. To viděla, ale chybělo ji
dosud mnoho, aby vnikla hlou ěji do nitra těch lidi, aby po
chopila pohnutky jejich jednání a dovedla je správně posoudili
i omluviti. A že se k nim blížila s illusemi i předsudky, došlo
přirozeně ke zklamáním i rozporům.

Nebylo již skoro v domech mužů, za to ženy pře'aly často
s jejich prací i jejich zvyky, neodkládajíce ani svých. mrzlá a'
zasněžená dosud ůda nutila je k pobytu doma, ač polední
slunce vábilo znekidnělou krev ven do polí, do tvrdé a přece
milé práce. Ále nalezlo se brzy dosti práce doma. Dřicházely
zprávy o hrozícím nedostatku látek a poháněly jedny k hromad
ným náku ům, 'KlOkUClžid něco má!, jiné k šetrným opravám
šatů starých. Hedvika s počátku této horečky ani nestačila vy
hověti všem nabídkám. Skoro náruživě vrhla se do práce a
s hrdou radostí odevzdávala pak Františce vydělané peníze
i potraviny, vypravujíc upřímně o svých dojmech a zkušenostech.

' (pokračování.)

Každý, 'enž patří na vesmír z hloubi mózku svého, jako by
z jeskyně lšlutonovy, buduje sobě systém svůj . .. jednomu za

mlouvá se tento výtvor cjantasie, jinému líbí se jiný; bujnosttěchto výtvorů jest vprav ě nevyčerpatelna. Bacon.



garoslav gfruban: 9Vá'vrat k životu.
'Z cyklu vzpomínek :Otcc'.

V-rozkvětu jinošství, ve dvacíti asi letech, na počátku svých
universitních studií, byl jsem s otcem na léčení v Gráfenberku.

tec se uklídňoval tak mnohý rok v tomto líbezném koutku
Slezská, které nám kdysi zůstalo z milosti prušáků, a já jsem měl
snad také potřebí trochu studené vody na své neutuchající a
plamenné rozechvění. Oheň, jenž mne pálil a ztravoval, byl
těžký zápas vnitřní, : něhož jsem neviděl východiska, ba který
vzrůstal a rozdmychován byl tím více, čím více jsem patřil na
svět kolem sebe, čím více světa jsem viděl v koloběhu všude
stejných vášní. Myšlení mých tehdejších nejcudnějších a ne'
posvátnějších snů zavěsilo'se kdesi vysoko na svatých pláních
sněžné čistoty — a kolem mne vír a ruch a šum estrého
života, tak zcela připoutaneho k zemi: jak sloučití, ja smířiti
tyto dvě protivy tak strašlivě; nebot rozpor ten, tak zdálo se
mi, dnes či zítra uvede mne v šílenství; stále jsem čekal, že
jednoho dne mé myšlení vypne se z kontinuity životní a ze mne
že stane se -- blázen. Vždyt vlohy k tomu jsem projevoval prý již
dříve. lest obdivuhodno, co vše lidé nazvou bláznovstvíml
Mnohým pořád není ještě jasno, Že vlastní náš svět, vlastní naše
l)!tost, naše štěstí, určení a oslání neleží mimo nás, ale kotví
huboko v nás. A tak se sta o, když má sny v době dospívání,
me' nejkrásnější sny, 'ichž kdy schopna byla má duše, o veli
kosti, o čistých. cudných radostech, o nevýslo ém oddání,_
() lásky a slávy oceánu zastíraly mi rouškou ušli-l'oniknutelnou
všechen vůkolní svět a já v sladkých hovorech jsem se stýkal
s onou říší věčné nádhery —-tcnkra'te padl nade mnou ortel
neomylný; na nivách rájů rozkvetala má duše, šla natrhat květů
božských pro příští dny šerě pozemskosti — proto jsem byl
:bláznem. Blahoslavení, které svět nazývá blázny! —

mému nejkrásnějšímu šílenství náležela tehdy také láska
moje. A také nebylo z této země: byla vážná, opravdová, cílem
jejím bylo manželství, ale —_Bože, jaká milost jest čistota jinoš
ských snů — takové, jež by zazářilo světu v nový důkaz o duše
bohopodobenstvíl Člověk, jenž stojí v životě, jenž má svou
:rodinu, jenž hledí na svět tak, jak jde vnitř i venku, nepochopí,
nikdy nepochopí, kolik je velikosti v cudném jinošském snění, a
kdyby stál na vrcholech věd a umění nepochopí, nedovede po
chopiti, ač-li sám neprošel oním rájem, který buduje se v duších
těch, jež vzepřel se prvním divokým nárazům těla. Moje láska
byla ve své podstatě reakcí proti veškerému světa milování. Byla



něžná a jemná jako měsíční svit, měkká a hebká jako vůně
hyacinthův, byla oddaná a pokorná, a ři tom všem byla tak
nevýslovně štastná - jak byla by si moha žádati, aby kdy ně
jaký výbuch hrubé a ohavné hmoty zničil v okamžik toto štěstí,
v něž splýval paprsek věčnosti? — A tak mělo býti vždy a
stále. Á hle, uprostřed světa bouřně rozvášněného nalezl jsem
dívku, sv'Ou dívku, která chtěla se mnou kráčeti po oněch raj—
ských nivách, daleko vší pozemskosti . . .

Otci nebylo ta'no, jaké svaté ohně jsem zažehl v prsou
svých; že mi jejich plameny svítí na cestu temným lesem po
blouzení, věděl dobře - a neobával se o mne již.

l_eč počal se obávat po jiné stránce, když můj poměr stal
se vysloveně vážným. Kráčel jsem v před, rychleji snad než se
obvykle chodívá za studií vysokoškolských. Bylo jisto, že dohledné
doba již učiní ze mne člověka hotového. Co nyní? Což kdybych
vešel v manželství v tomto rozpoložení duševním, kdy jsem ob
novoval vidiny montanismu?

tu se mi stalo slovo otcovské moudrosti, šetrné a důrazně
zároveň, když jsme seděli za večera letního na útulném náměstí
frývnltlmském Dělnictvo hrnulo se z továren, celé město oživlo
na okamžik, více než v obvyklém tichu svého zadumáni skytlo
mi obraz nenáviděné Sansarr. Vzpomnčli jsme písemnými
mzdrmv příbuzných a přátel za toho těžkého večera letního.

komu platila u mne první, ba jediná vzpomínka? Napsal-li
jsem verš či judsu tehdy, nevím již, vyslovil-li jsem tam přímo
sve ručeuí', nedovedu se upamatovatí, ale tento lístek, milence
adresovaný, zavedl můj rozhovor s otcem na rmojc' théma.

)tec: Rekni mi, co to vlastně znamená, jaký jest to poměr?
lá: Otče, to jest láska, ale ne lidská, nýbrž — skutečná.
Otec: Však jaký smysl jest \“ tom, vždyt manželství ne

uznáváš, zavrhuješ?
lá: Zavrhuh dnešní," lidské manželství, ale dokážeme světu

příkladem, žge jest možno manželství lásky.
_ tec: Cas již, bys se vzpamatoval, živ'íš v sobě jakési idee
'neuskutečnitelné, ba 'šílené.

lá: Možná, že jsou takými v očích světa, genius a svět
zůstane odvěkým rozporem. ;

Otce (poněkud vzrušen, ale ovládaje se): Chceš-li již sebe
zničiti, není-li ti pomoci - !ale pomysli na dívku,_ nechtě' od
povidati za její život, nepoutej ji, necht vyžije svůj. Nekaz jí
život! — '

Tím byl konec! Má od ověd zkřivila se v duši moji do sebe,
vyzněla tam smutkem, sk eslostí, jako v opojné vůni hořkých

' 227



mandlí; bolestné, tragicky sladké chvění ozvalo"se mi v očích
a v hrdle, mé prsty se chvěly prostoupeny ll'uidem malomoci.

-Necíti| jsem se nikterak přemožen důvody filosoFckými, naopak,
měl jsem jasné vědomí, že jsem nepřemožitelný, ale cítil jsem,
že jsem přemožen životem, který šíleně vířící svou skutečností
rozežírá a ničí svatou, n'adzemsky čistou a blažící vidinu.

Nekaz jí život. Necht vyžije svůj . . .? v tom byla totalita
lidského bytí, v tom nebylo narážky ani stínu naznačení či
poukazu k některé významné stránce jeho, tedy ani k té, již
jsem nenávidě . . . přecel Viděl jsem jakoby dalekou, dalekou—
silnici bílou, hemžící se lidstvem. Má dívka o ní také kráčela.
Á viděl jsem, jak bezhmotné vlny, složené to iko 2 barev a vůní,
jako přívaly mořské tříští se o silnici bílou, zalévajíce jasem
postavy kráčející. Vše bylo ruchem pod údery oněch tajemných
vln. A vlny se zvolna přetvořovaly. Viděl jsem postavy mužů,
an víří okolo mé vwolené; lehké úsměvy, hovory a smích,
polibky a utajené tou y doléhaly až ke mně, ne skrze sm sly,
přímo do duše. Bolest mi sevřela srdce: jaké hanebné radosti
na této cestě! — otázka drásala dušiz, vá v niveč vidina
se “rozplyne? jak dlouho chřadnout bude dívka tvá, a zkvetlé
vidouc štěstí družek svých, zas s touhou smutnou žíti bude dáll
— árem pochyb vyprahlá má duše a život pálil přímo. údy
mé. Vše. hořelo plamenem zoufalství.

rle pozdě, půjdeme) vyrušil mne otec.

rle pozdě) opakoval jsem zlomen. Život zneuznaný dnes bylvítězem.———————————-—-—
lal jsem se přemýšleti a studovati úsilovně, abych si objasnil

záhadu tohoto netvora, abych opět je' ovládl, poznav jeho pod
statu.„ Studoval jsem život, ale nezabil “sem ducha. přes léto
neukojených tužeb nesl nás mravního zákona svatý dech. — 

A konečně i nám život podal : rohu hojnosti. Co nejlepšího
měl, dal vše. — Á touhy? Když duše zladí se v akord své
čistoty, vydechuje zas azurnou mlhu dávných, svatých snůI —

5. Odval'il: Webe a dudy.

Rekne se prostě: nebe a dudy;
ale že je v tom člověk celý,
touhy a zklamání, snahy a trudy,
to jste nevěděli?

|



tNebe a dudy! Za jedním táhne
do výše hlava a srdce půl.
A když už je na cestě - kvik - tu ho stáhne
jekot dud v pozemský důl. _—

Nebe, ó nebe!-Ten 'tam má Krista
a_svatou pannu, hvězdu denní,
a jeho tužeb horoucnost čistá
tam teprv hledá vyplnění. —

linému zas jen blankytná brána,
abstrakcí pojem, chladný tak,
neznámá x tam redukována

na pouhý symbol, tajemství znak. —

Sve' nebe přece všichni jen máme
a všichni k němu pospícháme. —

Ále ly dudy! jednomu 'skne
písnička z nich jen -— dk: tak hlasná,
píseň, jež srdce tí poznáním stiskne,
že také země je krásná!

jinému třebas i víc dudy dají,
(a nikdo není dost stárl)
někdy i kozlí růžky mají,
anebo kopýtek pár. -

Zkrátka ty dudy. Všichni je známe
a marně, marně se jich odříkáme. —

lak jenom někde zahrají na ně,
škubne to nohou a běží se zpět
a potom na ty nebeské stráně
tak těžko zas se navracetl 

íNebe a dudyl' jak by to dvoje

b |y tak věci vzdálené! .
Zeptej se srdce — a řekne i tvoje,
že pouhým ra? jsou spojené. —

Však nejhorší je na tom přec,
že někdy neví ani učenec,
zda která věc je nebe nebo dudy.
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gosef gianák:
myšlenkový vývoj anatola France.

(Dokončení)

Ke svým povídkám volí France nejraději náměty z historie neb
legendy, kde může svě fantasií zcela popustiti uzdu a jimiž může
nená adně propagovati Své myšlenky. Tak na ř. povídkou:
rjudský prokurátor' chce čtenáře přesvědčiti, že souzení ježíše
bylo událostí bezvýznamnou ne'en v současných dějínádr, ale
i těm, kdo se ho zúčastnili. ,.lšovídkou rLaeta Aciliaí snaží se
nám namluviti, jak se protivila rpošetilost' křesťanská rslušnostit
pohanské, v rTragedii lidské' chce ukázati, že pýcha dudra a
žádostivost těla vítězí i nad nejpřednějšími a nejposvátnějšími
ctnostmi, jež zrodilo křesťanství.

Á týž účel má i pověstná růlosojícká' jeho povídka ;Thais'.
Legendu o Thaidě zbásnil již roku 1867, vrátil se k ní však ještě
'ednou ve zmíněné povídce. Opat pafnuc zachrání tanečnici

haidu, kterou chtějí křesťané kamenovati.' To jí tak dojme, že
se obrátí a přijme pokání, jež jí uloží starý anachoreta. Spálí
dary svých milenců a dá se zavříti do celly. Když vykonala
pokání, žádá pafnuc sám požehnání od nové světice. kterou
do ovodí anděl pouští k tajemně ženě. V básni nebudí 'l'lrais
v &Inucovi citů smyslnosti a žárlivosti jak v povídce, která pře—
kypuje raFnovanou perversností, oním satanismem, v němž je
France takovým mistrem. Na konec dá se unésti k Dafnucovi
takovou zášti, takovým hněvem, že o něm napíše: rStal Se tak
hnusným, že plcjev rukou svůj obličej cítil svou ohyzdnost'
A proč? jediný důvod možno hledali v tom, že se snažil V)
trhnouti Thaidu z hříšného života a že sám se křestanským
ascctismem vyloučil z rhodů života', To mu nemohl France
zapomenouti.

R. 1893 vydal novelu rRótisserie de la reine Dédauque'
(Kuchyně královny D.), .jejíž hlavním hrdinou jest abbé jeronym
Coignard, nejživotnější z postav, jež France vytvořil. Tento bývalý
ředitel \? Bcauvaisu, obratné a ozdobné vý vnosti, opilec,
labužník, zhýralec, 'enž byl po řadě podomním_ obchodníkem,
hercem, mnichem, loka'em, zmírá konečně, jsa smrtelně raněn
židem, jehož neteř pomáhal unésti. Byt i ne vždy, většinou mluví
ústy eronymovými autor sám. Hovoří o všemožn'ch otázkách,
meta sických, náboženským. mravnídi, sociálnídr, slohem uhlaze
ným, s jakousi vemlouvající s'e lahodou, s jakousi kazatelskou
vroucností, jež" tím nenápadněji zastírá jed.
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Derversnost Franceova jeví se ještě patrněji v iRudé lilii', jejíž
hlavní osoby, raběnka Martinová a sochař Dediartre, pravi
světáci, beze vší náboženské viry, ;kteří - jak pravi Lemaétre—
se svou nestydatou, smyslně hrubou láskou a se svým nížkým
smýšlením obyčejné holky a řeznického tovaryše by se lé e
hodili někam na hradby pařížské nebo do některého za adléEo
bulvarut, milují se v zemi'sv. Františka Assiského, Fra igngelika
a sv. Kláry, aby autor mohl jejich lásku okořeniti františkánskými
vtipy. 'lito lenoši jsou stoupenci Tolstoje a svými altruistickými
choutkami hledí omluviti svůj nestydatý egoismus. Své smýšlení,
své 'záSád, jež odívá povídkami a romány, projevu'e přímo
dvěma knihami, rNázory pana leronyma Coignarda' a ižahradou
Epikurovou! Stačí pročistí tyto dvě práce, abychom poznali pod
statu smýšlení Franceova.

iNázory jeronyma Coignarda' — pravíLemaétre — ijsou jistě
po Montaignovi nejradikálnějším brcviářem skepticismu.' Kdežto
však Montaigne ušetřil ve Své kritice a5poň ne'podstatnčjších
idei, llrnncc plore v naprostém nihilismu; u něho bydioni marně
hledali ideu, 'ejichž základů by nebyl podkopal. l zásady, jež
na oko respektuje, stranou ponechává. zahrne konečně s jinými
sxým posmědlcm.

Nikdo na př. neodsoudil příkřeji (ludia revolučního, nepo—
suiivnl se jizlivěji správům demokracie. jež se zdála vznešená
a byla ne'/ridka krvavá', nikdo osti'cji nezovrhl mcrozum ost,
zlntvsnost, neiižitcčnost změn |)()lÍlÍ(íl(ýCllo sociálních'. Údálo
bv JU tedy, že bude hájiti ducha konservativnílio, že bude ho—
ioiati pro tradici. Ani v nejmenšími Svým čtenářům hledí
namluviti smýšlení naprosto anarchistirkč. podobně ústy jeronyma
Coignarda zdůrazňuje při každé, příležitosti svou úctu kpravdám
křesťanským a pokládá se z ohledu na svou spásu za štastná,
že nezneužil svého rozumu proti |)l'd\'tláll] víry. Volí však k tomu
podařeného apoštola! Kdyby náboženství katolické mělo jen
takové zástupce a obhájce, dopadlo by to s ním smutně.

pro lidi má leronvm Coignard jen opovržení a není výmluv

nějším, než když projevuje své iklidné, Flosolické, všeobecné pohrdání. Lidé velc'í i malí, nejsou než divo &, hnusná zvířata.
Nemám illuse, co se týče lidí, a abych nemusel jidi nenáviděli,
jimi opovrhuji. Chtějí býti nenávidění, zlobí je, dává—li se jim
na jevo nejsladší, nejshovívavější, nejpůvabnější, nejlídštější z citů,
jež mohou buditi — opovržení. zájemné opovržení jest mírem
na zemi! Z této všeobecné zásady nevyjímá ani sama sebe.
;Lidé budou šťastni, když, jsouce, přivedeni k opravdovému citu
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své přirozenosti, budou sebou navzájem opovrhovati, aniž by
kdo sám sebe vyjímal z tohoto výtečného opovžcní! _

A aby naučil svého žáka Lakuba Tournebrocha jednati dletěchto zásad, ředvádí mu všec ny snahy a všechna zaměstnání
jako směšné zbytečnosti. 

Co je politika? Zde je vše hádankou; míchá—lise někdo
do řízení lidi-, je třeba nespustiti se zřetele, že jsou zlými opicemi.
len tak jest politikem lidským a laskavým.

.Á filosofie, věda? Čiré pošetilosti, jimiž klameme svou věčnou
nevědomost. lověk je přirozeností hloupým zvířetem, a! pokroky
jeho ducha nejsou než zb 'tečnými výsledky jeho neklidu. Pro
tento důvod, můj synu, ncdůvěřuji tomu, co nazývají/\ vědou a
filosofii a co není dle mého mínění než mam klamílýdi před—
stav a obrazů. Tot vše! Kdybydi nebyl přesvědčen/o svatýdi
pravdádr našeho náboženství, nezbývalo by mně, než vrhnouti
se 5 tohoto zábradlí do Seiny. Nenávidím vědu, protože jsem
ji příliš miloval. Chtěl jsem vše poznati 'a dnes trpím pro svou
zaviněnou pošetilost! *

rÁ podobně se to má i s tím, co nazýváme sprave ností, mrav
ností, studcm . . . Sunt verba et voces!

A tak poráží podařený abbé i jiné ipředsudkyi. rNa mou
čest, můj synu, co jest trest smrti než vražda, vykonhná se
slavnostní přesnosti ?!

O armádě napsal kdysi France, byv svědkem slavnostní pro
hlídky vojska: rlest něco tak podivuhodného jako armáda? len
považte! Tolik srdcí spo'enýd1 v jednu myšlenku! Taková moc
a tak dobře vedená! lak pěkný pořádek! Or anismus tak

odivnliodně složený, aby působil odvahu s poslšušnosti! Cd
krásnějšího .“ '

A potom dodal tato slova, zvláště v naší době zajímavá:
rVojenské ctnosti! Zplodily vcškeru civilisaci. průmysl, uměni,
bezpečnost, vše pochází z nich. jednoho dne bojovníci, vyzbro
'ení kopím z křemene, se s 'mi ženami a stády obehnali se
hradbou z hrubýd1 kamenů. ylo to první město. Tito blaho
činni bojovníci založili tak vlast a stát; zajistili obecnou bez
pečnost, dali vznik uměním a dovednostem miru, jidrž nebylo
možno provozovati řcd nimi. Dali pomalu se roditi všem
vznešeným citům, nelšot s městem se zrodil dudl pořádku, od—
danosti, obětavosti, oslušnosti k zákonům a bratrství občanů.

e, co učinila armá a, když se neskládala než z hrsti polonahýdi
divod1ů. Od té doby byla nejmocnějším činitelem vzdělanosti
a pokroku. Meč vždy svěřil říši nejlepším lidem. Nařiká se, že
armáda jest jen síla a nic než síla. Ale nepováží se, že tato
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síla vystřídala anard1ií a konečně že všady, kde není pravidelné
armády, řeže zdomácněly a jsou na denním pořádku. Voják
jest nezbytný, a válka jest ze všech sociálnídt pohrom nejtrvalejší
a nejnutnější.

Mám odvahu říci. že válka jest lidská v tom smyslu, že jest
lidstvu vlastní. lest jediným prostředkem. jejž dosud člověk na
lezl, aby se vyrovnala protiva mezi hrubými pudy a ideálem
spravedlnosti. U ravuje násilí a jest tak nejjistějším úspěd1em,
jehož se náš dru (espěce) dopracoval ke zmírnění mravů. Bude
později lépe? Bude potlačeno násilí, jež se jen u ravilo? Dře
stane se válčiti, a zmizí jednoho dne voják? bláděje v tento
úspědi je přeludem a jest nebezpečno k němu racovati.

Člověk je podroben “osudnostem (fatalité) od) svého původu.
jeho přirozenou vlastností jest, býti násilným. Až se stane míru
milovným, nebude člověkem, nýbržlčímsi neznámým, o čemž
nemáme ani tušení. Mám to říci? Cim více na to myslím, tím
menší mám odvahu přáti si konce války. Obával bydt se, aby
zmizevši neodnesla ssebou tato velká, strašná moc icnosti,
jimž dala )ůvod ana nichž ještě dnes spočívá celá naše
sociální budova. Dotlačte cnosti vojenské, a veškerá občanská
společnost se shroutí. Avšak byt i tato s olečnost měla sílu, na
novýdí základedi se znovu ustaviti, všeobecný mír byl by příliš
draze vykoupen za cenu citů odvahy, cti, obětavosti, které válka
udržu'e v srdcídi lidskýd1. Válka rodí a kolébá na svýdl krvavýdi
l()l\'lC(ll hrdiny. A tento úkol ji činí vznešenou a svatou. Zdá se
„mě, Že potlesky. jež o slavnosti zdravily defilující pluk tonkinský,
duely \yjádřiti toto vše.

Ty potlesky znamenaly také, a především, že národ francouzský
jest ještě národem vojenským, že miluje svou armádu a že nedice,
aby se ponořila a rozplynula v širé národní gardě, v níž by
nezbylo ani velení ani oslušnosti, a která jsouc nesdíopna nás
dirániti, nás brániti, str la by nás sscbou do bezmoci a zdivo
čilosti. At žije armáda“

Zcela jinak mluví France 0 armádě a válce ústy leronyma
Coignarda: iProvozoval jsem všedma řemesla, vyjma vojenské,
jež ve mně vždy budilo hnus a děs svou otrockou povahou,
svou falešnou slávou, svou krutostí, která je s ním spojena.
Á netajím se vám, můj synu, že vojenská služba se mně zdá
býti nejstrašnější nákazou policejníd1 národů. Stav vojenský se
tak vžil do lidské přirozenosti, že se na to nikdy ani nemyslí.
jen lidé povrd'tní a marniví přikládají výkonům vojska více slávy
než racím Oráče a výše cení spousty válečné než umění míruJ

sžíhrada Epikurovaf nění tím, co bydiom soudili dle nápisu,
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není snad nějakou čítankou o mravním epikureismu. est to směs
všeho, myšlenek, pravidel, anekdot, novell, novinářs 'dr článků,
rozh0vorů a úvah o všemožnýdi otázkádi. převládá tatáž negace,
tentýž skepticismus, melandíolický, nezřídka bolestný, jak v ohledu
náboženském, tak v ohledu Flosolickém. Osobní nesmrtelnost se
mu zdá býti vabidlem ; zázrak dětským pojímáním přírody. Ále
jeho racionalismus nemá přílišné důvěry k rozumu. ;]est jasno,
že jest nám nemožno něco věděti, že vše nás klame, že příroda
si krutě zahrává s naší nevědomosti, s naší slabostí!

dest ničemným zneužitím rozumu, chtíti ho použiti ku hledání
pravdy. Co se nazývá metafysikou, etikou, estetikou, jest prostě
složitější hrou než šachy!

!ESÍCÍÍkd nespočívá na ničem solidním, jest to vzdušný zámek.
Opírají “i o etiku. Ále etiky není. Není sociolo ie. Neni také
biologie. l\levěř ani mathematickému duchu, tak okonalěmu, tak
vznešenému, ale tak jemnému. že jeho stroj muže pracovati jen
v prázdnu a že stačí zrnko písku mezi jeho kolečka. by se po—
kazil.

Člověk trne při myšlence, kam až může strhnouti zrnko písku
mathematikův mozek. jen si pomyslete na Pascala! Nespolehejte
se ani na historii, že vám může říci pravdu. Historie není vědou,
jest uměním. lověk v ní nemá úspěchů le'č svou obrazností.
A co se týče jilosojíe ve vlastním smyslu slova, co správného
nám může z'eviti o podstatě věci? považte. že metafysik k tomu,
aby zbudoval světový názor, nemá než zdokonalený křik opic a
psů. Nepřikláde'me přiliš důležitosti této řadě nepatrných křiků.
tlumených, scsláblých, jež tvoří knihu Flosofickou. S'stém na př.
Kantův neho Hegelův neliší se podstatně od úspěchů, jimiž ženy
pomocí karet oklamávají nudu života!

Tento skepticismus o marnosti všech lidských snah jej \Ctlt'
k tomuto bolestnému )řesvědčení: íKdyž _člověkzamítl všechna
dogmata morální theologie, jak jsme to učinili téměř všichni v této
době vědy a intelektuální svobody, nezbývá žádného prostředku,
bychom se dověděli, proč jsme na světě a co jsme přišli sem
dělat. jest opravdu třeba, nemysliti na nic, abychom krutě ne
pocitovali tra íky absurdnosti života. Zde, v absolutní neznalosti
důvodu naše o bytí, jest kořen našeho smutku, naší omrzelosti.
Ve světě, v němž pohasl každý paprsek víry, zlo, bolest pozbý
vají každého významu a nezdají se býti než odporným výsmě
chem a neblahým žertem! '
. Tot jsou ovšem velmi málo utěšené perspektivy. Mohou však
duši ušlechtilé vnuknouti melancholii velmi užitečnou, spásonosnou,

Bohu vedoucí, jak tomu bylo u mnohých konvertitů.
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Proto velmi případně ocenil M. Barrčs dilo Franeovo té doby
vysoce básnickými slovy:

cNení ve Francii při západu slunce zahrady, pěstované po způ—
sobu francouzském a zkrášlene' několika rozpukanými mramory,
která by nám skýtala rozkoš lahodnějši, vznešenost roztomilejší
nad dílo Ánatola France. Míti 22 let a po prvé v životě v mé
síci květnu k 6. hodině se procházeti po terase ve Versaillích —
tot táž slast, kterou pociťujeme při četbě tohoto mistra a jejíž
síla dostupuje až smutku. jemnost tohoto díla jest nebezpečna
a tají v sobě více snů, než může snésti mladý člověk, jenž chce
býti společnosti k užitku. jistá krása jest lučavkou; ničí nervy,
znechucuje, zesmutňuje. V ovzduší Ánatola France-jsme ovíváni
láskou k lehkým, vášnivým ženám, k sofistům, ke všem těm,kteří
jen mudrují o skutečném životě. A proto France může upadnouti
do podezření úřadů, jichž povinností jest bdíti nad dobrým zdra
\ím lidu. Nazvu jej nejvíce i nejméně moudrým z našich sou
časníků, velmi hlubokým i velmi frivolním, jest zrovna tak škůd—
rem jako vychovatelem.!

Nedá se popříti, že li'ance jest velkým umělcem, ale ne učen
('em, že i v otázkách mravních, sociálních a politických sleduje
více svou jantasii než skutečnost. lest skeptikem, plným ironických
netatzí a nepředvídaných paradoxů, jest soj'istou, jenž dle ná
latlrv tutéž věc dovede skvělou formou nadšeně liájiti i vášnivě
potírali.

Stopovali jsme Á. France jako básníka, kritika, jilosoja, pozo
rujmc ho 'eště jako politika a historika.

_ jako politik je smýšlení radikálně socialistického, jest filosepri
tem, antiklerikálcm, antimilitaristou. Za aféry Drcifusový útočil ne
urvale na jeho prótivniky. ipůvodci jeho odsouzení jsou antise
mité, kteří od nějaké doby nerušeně pobuřují Francii. Zarážel by
zjev, že za pokojných časů v národě laskavém a snášelivém vý—
stupují lidé, aby budili starou plemennou zášt a zaněcovali ná

oženské války, kdybychom nevěděli, odkud přicházejí tito lidé,
v nich nepoznávali missionáře církve římské. „K antisemitům se
druží strana četná, strana černá, která v salonech, v předměstích,
na venkově rozsévala neblahé klepy, naše távala pobuřující zprávy,
mluvila o s iknutí ;a zradě, zne okojóvaa lid v jeho patriotismu,
rušila jeho klid. napájela jej dlbuho hněvem a strachem. e
ukázala se ještě v plném Světle, ale v přítmí šikovala nesmírný,
zmatený dav, u něhož člověk tušil jakousi podobnost s obrně
nými kutnami ligy. A když spůila všechny síly protirevoluce, při—
poutala nespokojence republiky, zvířila konečně před sebou vše,
co z lidského prachu může uchvátiti náraz větru veřejného mi
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nění — vztýčila své nesmírné, strakaté čelo a přijala skvělé jméno
nacionalismu.! .

e svým protivníkům jest bezohledný a neštítí se ani nejhrub
' ších nadávek. V boji rozlukovém postavil se na stranu nepřátel '

církve a t|eska| všem bezprávím a lupům na ni spáchaným, všem
roskripcím kněží a mnichů. jak se změnil od té doby, kdy pro—

hlásil, že nikdy nebude nevděčen svým starým učitelům_z koleje
Stanislavovy, jež nyní také pomáhal vyháněti do ciziny, kdy pro
hlásil, že jest neblahým bludem, jako by Francie začínala teprve
revolucí, kdy snil o míru ducha starého s novýml

kud ta smrtelná zášt proti všemu katolickému? Snad jedině
duch jeho babičky zvítězil nade všemi ostatními vlivy? Nestal se
snad v mládí obětí nějakého _ byt i domnělého _ příkoří se
strany některého kněze, jež působilo na celý jeho život? Snad
nám líčí sebe ve Firminu Diédagnelovi, jenž při odchodu ze se—
mináře loučí se s'D. Lantaignem takto:

rpohlédl na D. Lantaigna. Rázná přívětivost, pevný klid tohoto
muže jej dráždil. Dojednou se v něm zrodil a rostl, je“ podpíral
-a sílil cit nenávisti ke knězi, nenávisti nezničitelné a loclné, ne

návisti pro celý život. Aniž by pronesl slova, vyšel velkými kroky
ze sakristie! (Orin (lu mail.)

Snad je správná tato domněnka dle analogie 'iných odpůrců
katolicismu, kteří v mládí byli také žáky církevních ústavů.

Á tuto nenávist ke kněžím neprojevuje snad jen ve svých po—
litických a sociálních, vlastně socialistických článcích, nýbrž i ve
všech pozdějších pracích beletristických. V letech 1897— 1901
vydal 4 svazky románů pod společným názvem Historie contem
poraine, z nichž každý však kromě toho 'e pojmenován zvlášt.
'ako inboiy' koši. iÁmetystový prsten'. Měly to býti romány ana
lytické, jsou to však spíše kroniky, ne snad současné historie,
nýbrž venkovských mravů, psané ironisujicím pařížským pozoro
vatelem, kroniky často nesouvisle, rozvláčné, ale misty velmi zají
mavé, v nichž vystupují osoby mistrně kreslené. jsou to v první
řadě kněží, jichž zdrželivé chování a vcmlouvající se vlídnost jsou
vystiženy přimo reliefně. Každému však podkládá záludné, zištné
úmysly, takže se čtenáři zdá, jakoby ve Francii byli jen kněží,
jichž cílem není spása duší, ale prsten s-amet stem.

po iHistoire contemporaine' vydal France celou řadu románů
a povídek, o nichž i jejich autoru lze případně užiti slov rozpu
stilěho jeron'ma: iMluvil mnoho, vesele, bujně, metal slova do
vzduchu, za íhal do historek, výborných i méně dobrých, které
však budily smích) _

Mnohé jsou znešvařeny narážkami politickými, jiné potměšilými
. 236 .



vti y protináboženskými. Napsal sice kdysi vejrSvatbě korintskéir
iCFhovárn k svatým věcem úctu upřímnou! Ucta však vymizela
nadobro, byla-li ovšem míněna upřímně.

V politických narážkách horuje pro Combesa, vynášejc klás
sické jeho vzdělání, pro lauresa, jejž nazývá prostým, a Ribota,
jejž nazývá skvělým pacifistou a tvrdí, že pro Francii nastala
doba, kdy jest se jí omeziti na slávu, kterou zajistuje duch o
rozum.

V povídce iBranou z rohu nebo branou ze slonoviny" líčí
svůj' sen o příští společnosti, v níž budě triumfovati svobodné
spojení 'místo manželství, jež se udrží na nejvýš ještě u Kafrů.
V povídce iCraínquebille' chce vsug erovati myšlenku, že spo
lečnost je špatně uspořádána, že sou ní omyly nejsou výjimkou,
ale pravidlem. Krátce, není instituce, jíž by France nebyl podrobil
své žiravé kritice, jejíž základy by nebyl podryl. Ze všech jeho
posledních prací se ozývá zuřivý výkřik: rÁt žije anarchiel'

. France následoval svého mistra, autora | ivota ležíšova',
i na pole. historie; stal se dějepiscem Danny Orleanske'. Skvělý
zjev této národní hrdinky francouzské jej vábil po delší dobu.
při každé příležitosti se o ní zmiňoval ve iKronice života paříž—
ského i literárního'. K oslavě amátky její smrti r. 1886 napsal;
ill Naší Dani Vítězné v pon ělí 50. května se sloužila mše sv.
na 455, výroční oslavu smrti lany z Arku. Náboženství uctívá
tuto světici; vlast a lidství jsou jí povinny co nejzbožnější od
daností. Vrátila nám naši vlast a ukázala světu, co zmůže láska.
Nemohu se zdržeti, abych s vámi okamžik neuvažoval o této
krásné vzpomínce. íkají nám, že jsou dvě Francie, stará a nová,
že tato jest dobrá, a ona byla zlá. Nevěřte tomu! lest jen jedna.
Vyvíjela se, nezměnila se v podstatě. Duše staré Francie byla
rozkošné; vtělila se do past'řky, která byla [) tostí nejsladší, nej
upř' mě'ší, nejjemnější, nejšlěchetnější, jaká kdy žila na zemi.
lan byla své doby nejlepším tvorem, jaký žil ve ňancii, ale
podobali se jí v království všichni lidé. Byla myšlenkou všech,
nosila v sobě genia všech. proto ji poslouchali a následovali!

Z těchto slov by se dalo souditi, že vylíčí život národní hrdinky
se všemožnou pietou. Snad 'by se tak bylo stalo před 30 lety.
Nyní 'však byl mezi dějepiscem a zbožnou pannou tak velký
mravní rozdíl, že se od něho nedal očekávati věrný její obraz,
nýbrž jen paobraz.

iMyslel-li France vážně slova — ostatně správná — ihistorie
any — nemohu dosti-důrazně to říci — jest historií řeholnice,“
istorií světiceí, bylo třeba na je'í životopis zbožného ihagiografď

a ne volnéhořmyslit'cle a žáka lŠenanovaJ dí správně V. Giraud.



France Pannu Orleanskou — jak se vyjadřuje — zlidštil; popřel
totiž v jejím životě vše nadpřirozené, vylíčil ji jako dívku hyste
rickou, již byla její úloha vsug erována nějakým neznámým du
chovním. Á poněvadž její pos ání vyhovovalo tužbám mocné a
obratné strany, byla jí nesena, ab šťastně splnila svůj úkol. Tot
krátce celé tajemství, celý zázrak l,)anny Orleanské.

Dobře kritisuje V. Giraud France-historika slovy: iFrance
pojímá historii tak, že velké události rozkouskuje na nepatrné
činy každodenního života, že hrdiny, světce redukuje na slepé,
omezené automaty, že pohnuté drama historie sníží na ůroveň
našich všedních osudů.i / 

Ostatně France karakterisoval sám svou historii, považuje. ji
za subjektivní umění a ne za objektivní vědu.

Taková jest dosavadní myšlenková povaha Anatole France v
básnictví, kritice, |ilosojíi, politice, historii. Dílo jeho není ukon—
čeno a tím také ani vývoj jeho smýšlení. Dovážíme-li'však, že
jest již stár 74 léta, nedá se v jeho smýšlení očekávali znač
nějši změny. Z toho, že za této války ostavil se do řady těch,
kteří hlásají boj až do úplně porážky KlČIIICde, dá se soudili,
že se navrátil k svému přesvědčení o nutnosti a prospěšnosti
armád a válek )ro národy a lidstvo.

Shrneme-li cel ový úsudek o myšlenkové provaze Anatole ljrance,
vyzní v_tento rozum: ltrance se vyvíjel, ale jen formou; podstata
myšlenková zůstala táž. Ve sxých názorech jakéhokoliv oboru
není ustálcn Co se týče věcí náboženských, velmi si 0dp0' je,
celkem však jest nepřítelem každého náboženství, a byt i někdy
se vyjádřil o některých zjevech náboženských s úctou, nesmí se
jeho výrok bráti vážně. Nikde nevelebi rozšíření křestanství jako
radostnou událost v dějinách lidstva, nikde sc nezastává křesťan
ské askese, nikde neodsuzujc hříšné rozkoše.

jest synem 18. století, přímým dědicem Voltairovým a Dide
rotovýin. Správně řekl Faguet, že základem jeho myšlenkov! po—
vahy jest hrůza před zázrakem, hrůza před nadpřirozenem, hrůza
před náboženstvím. již v první době své činnosti literární nená
viděl vše, co souviselo s náboženstvím, avšak více skrytě. Bylo
mu rozkoší, vyprávěti náboženské události 5 ironickým úsměvem,
jímž maskoval svou nenávist k náboženství; jeho bezbožnost byla
uhlazena. Náboženská negace \ystupovala však v jeho dílech
čím dál tím okázaleji, ostřeji, ,bezohledněji, až vše, co připomí
nalo náboženství, působilo naň idiosynkraticky a strhovalo je' k
jakémusi druhu protináboženského a protikněžského běsnění. [Be
visi Gambettovu ikleríkalismus, tot ne řítelí nahradil devisí ikato

licismus, tot nepříteli. jsa volným mys itelem, má pro nábožensky



smýšlející jen zášt, posměch, pohrdánív tom směru stal se vzorem,
stal se učitelem, stal se, jak jej kdosi nazval, mágem všech vol
ných myslitelů; _

Na Anatole France a jeho stoupence se hodí slova Brune
tierova, jež napsal o Diderotovi r. 1880, kdy ještě nezaujal ani
stanoviska proti náboženství, ani pro ně: iDobrál Dřipustíme na
okamžik; že Diderot má pravdu, připustíme, že byl v 18. století
oprávněn, viděti v křesťanství jen ispoustu smělých pověr a za
\ržitelných praktik'. lděme dále a sledujme jej až k nestoudnému
)osměchu evangelia a přípustme s ním na chvíli, že po 18 set
et křesťanství spočívalo na bajce, udržované v lidské mysli ná

silím a krutostí; ví se, že nic neodporuje více historické pravdě,
avšak na tom nezáleží. přisvědčme mu, jako Voltairovi, ve všem,
co na nás žáda'í. Zapomínaji však na jeden bod, jen na jeden,
a tento jediný bod znaméná vše: znamená, že po 18 set let
vše, co jest v člověku lepšího, co jest nejněžnějšího i co jest
nejhrdinštějšiho, co nejpokornějšího i co jest nejhrdějšího, bylo
štipeno na tomto kmenu!

Viktor Giraud se táže, je-li toto )rotikřestanské smýšlení hlav
nim rysem myšlenkové povahy Án. l;rance, nevyvělá-li z náklon
nosti všeoheenějši a íntensivnější. Á shledává, že hlavní, domi
nující sklon v jeho povaze jest sklon ke smyslné rozkoší. Sám
se k tomu doznává: iMohu říci, že má existence nebyla než
dlouhou touhou.l

;Odtud — jak (ll jeho nejhystřejši kritik (i. Michaud »- ijeho
sul, v němž cítíme žhavou touhu, jejiž dojem jest nakažlivý; od
tud jeho záliba ve smyslných výjevech i virtuosnost, s jakou je
licí. Odtud jeho nenávist ke křestanství vůbec a ke katolicismu
n-lášt, protože zavrhuje rozkoš, učí askesi a velebí utrpení. Od
tud jeho láska k 18. století, jež zprostilo pudy uzdy starých (lís
ciplin. Odtud jeho dilettantismus, jejž hlásal tak dlouhou dobu,
nebot pro rozkošníka může býti vše předmětem tajné rozkoše.
Odtud jeho tendence anarchistické, nebot každé společenské
pravidlo 'est překážkou, stavějící se do cešty individuálním po
žitkům. dtud jeho socialismus; nebot není zlého srdce a přeje
všem lidem, aby měli podíl na ihodech života'. Odtud konečně
ta zahořklost, ten smutek, ta příchut popela, jež vane z jeho
díla; nebot" jako všichni epikurejci nemohl,ukojiti své nehynoucí
touhy, viděl padati stín smrti na všechny radosti, dotekl se ne—
tiprosné'nicotyl 

Á odtud i jeho stálá ironie; nebot iironie — praví sám - jest
radostí uvažování i radbstí moudrostif.

France se posmívá všemu; posmívá se věci, o níž mluví, po



smívá se čtenáři; posmívá se sobě, takže sám jedině ví, kde
končí posměch a začíná opravdovost. lest pravým žákem svého
mistra Voltaira, jenž bl králem posměchu.

Ale stálá ironie se konečně zprotiví. Na chvilku může oslnití,
trvale však získati nedovede. Lidé milují jen ty, kteří milují je, kteří
mat soustrast s jejich slabostmí, s jejich bědamí, kteří jim po
máhají néstí těžké břímě života, kteří jim zkrašlují bolestný jeho
sen, kteří jim zpříjemňují trpký jejich osud. Ále ti, kteří se jim
posmívají, jimi pohrdají, jim stále dávají ocítovati svou povýše
nost a uvádějí v posměch nejen jejich vadí/, nýbrž i 'ejích ctnosti,
ito, co jest jim nejposvátnější — jejich víru, ti je mohou nějakou
dobu svým uměním, svou duchaplností baviti, ale mezi své oblí
bené autory nezařadí jich nikdy. proto i díla Francova mohou
s pln'm požitkem čísti jen lidé duševně s ním spříznění.

íclé soucitní, shovívaví, nábožensky cítící, byt i nemohli ode
příti jeho skvělé formě uznání a obdivu, odloží jeho knihy ne
uspokojcní, rozrušení, roztrpčení.

.;

fragensis: Očekávání.
jsou zázraky, jež na dně se duše dějí,
ač oči neuzří ten slavný div,
jen člověk bloudící v beznaději,
vyhnanec rajských niv,
cítí je v chvíli samoty, smutku a opuštění,
kdy dalek1ě člověku
a blízek Tomu, jenž v krásu život mění,
sám zazrak nejvyšší od věků.

O Ty, jenž zhynulá slunce probouzíš k žití,—
6 Ty, jenž nemáš jména, zván ]sí Bů
tou řeči ubohou, ve které zazářiti
nemůže nikdy nadzemský Tvůj luh,
Ty vládce propastí kosmu, jenž květiny dech
í sluncí zřícení

vou silou řídíš tajemnou, Ty, jenž v nás sídlíš všech
a mluvíš v chvílích zkušení,

v těch nocích bílých, osamělých nocích Ty lkáš,
že sám lsi- nepoznán,
že marně, marně d'še a zpívá
kol mrtvých srdcí ňůj van,
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že ne'sou lampy rozsvíceny, by vítaly Tebe,
když. božský ženich duší, k nim jdeš,
dar nesa nejkrasší, nesmírné štěstí, Své nebe 
a nepoznán pak odejdešl

Dej, bych Tě poznal, bych Tebe slyšel a zřel,
až přijdeš, zaklepáš tiše,
v tvém průvodu zářivý nejde již archanděl,
sám, outník smutný, jdeš s výše,
snad ící hledáš, snad spící probudit chceš,

' trpící z bolů jich vytrhnout —
a nepoznán, lásko má, odejdeš,
neznámý, tichý v Svou věčnou poutl

Sen, zázrak tajemný, tušení jsoucnosti Tvé
v nitrech těch spících přec zbyl,
cos neznámé, ztracené nitro jich bolestně rve
jak panen žal, když se již rozloučil
ten ženich čekaný, ždaný, když pro olej šly
v sobecký, pustý svět —
i v lampč mě není oleje, Čekám, až odešlý .
ty duší milenče, se vrátíš z čt,
lanr y mc' nevzplanou, chml) jsem, () vezmi,
přijrlbš-li, chudý můj, prostý květ!

l'xou milosti i lampy uhaslé vzplanou,
i duše chladné rozhoří.

ly (lárče slzí nejsladších, jež kanou,
i světel, která rozhoří,

Ty pravdy vnitřní aprsku, Dovršiteli,
jenž neopoušnš v hrůzy dnech, ,
Ty (lán-če zázraků nejvyšších, ó Vykupiteli,
zjev se nám v bolestec !

Zdaž nemohlo by uspořádání těles nebeských b'ti výsledkem
zákonů o pohybu, a zdaž Rozum nejvyšší, jehož hlewton se do
volává, nemohl by uspořádání to učiniti závislým od zjevu po
všechnějšího? Takovým zjevem byla by po mínění našem hmota
mlžinná, rozptýlená v nesmírných prostorách nebeských.

Laplace. Epos. du syst. du monde.



Srantišek Qohnal: Qroble'mg(rista
' vmoderníkrásnéliteratuře.

(Pokračování)

At už se mluví o působení Goetheova Fausta nebo Fouqueho
Undiny, _atjmenuje se Nietzsche nebo Byron. nebo i Shakespeare,
at činí se srovnání ]indřicha s Faustem neb Routičky s Loreley
nebo se Switeriankou nebo Goplanou — iDotopený zvoní zů
stává dílem cele Hauptmannovským, zůstává dílem jen a jen jeho,
jeho básnické- duše a při tom dílem tak úchvatně krásným, že
máme málo podobných ve světové literatuře.

Ále jaká je idea díla? Co chtěl říci Hauptmann tím smísením
dvou světů? jaké to perspektivy vrhá do budoucnosti, jaké vise
maluje o nové říši, o novém kultu, o novém náboženství? A tu,
analysu'eme-li dílo po této stránce, po stránce ethicko-nábožen
ské. vidíme, že Hauptmann zde úplně rozchází se s křesťanstvím.

jsou ovšem kritikové, kteří vykládají cDotopený zvonl tak, že
Hauptmann nechtěl tím více jinéhof než pouze dokázati, že touze
lidského ducha po vyšším stupni poznání a dokonalosti uloženy

jsou jistě mezeJ a překročí-li duch lidský tyto meze, podniká—li
co nad své síly, zbloudí a padá zpět a hyne... Ale myslím, že
správněji vystihují Hauptmannom dílo ti, kteří od symbolickou,
kouzelně poetickou rouškou vidí jádro hypermoděrního individua
lismu Nietzscheova .. . Tam na horách, na Nietzscheovských
horách, vysoko, nesmírně vysoko, výše než ostatní lidé stavěli,
tam chce postaviti mistr lindřich svůj nový chrám a tam chce
tvořiti díla nová, díla stvořená z jasu a světla, díla ze síly a
svobody nového života, díla, která by hlásala rdo světa světla
nové vrození'. Ten život starý, život v údolí byl takový malý,
stísněný, plný chladu a ředsudků — mistr lindřich chce život
nový, život, který by vecir do nejvyšších sfér, život, který by byl

poznáním tajemství krásna, život, který b byl triumcjem smyslůa neobmezeného práva jednotlivcova na tristním uchem od
říkání a nad zákony společenskými

roto v novém chrámě lindřichovč tam vysoko na horách
nemá místo Ukřižovaný, t. j. Bůh, který hlásal odříkání a
sebeobětování. Ten visel tam v příbytku mistrově v údolí - ale
zde na horách pěje nadšený hymnus Světla—Slunce:

Mateřské sluncel Tvé a moje děti
tvých prsou mlékem k vzrůstu kojeně 
budoucně ony všechen jásot plesný
k tvé čisté metal budou dráze na nebi.



Vším obětuii tobě, co ted iseml —
O světlý dni, kdy poprvé ze síní
mramorových chrámu mého květného
hrom k probuzení zavolá — kdy z mraku,
'enž celou zimu duse tísnil nás,
klenotu |i'ák šumět bude v dol,

ie stuhlý'ch rukou chytí tisíce
a rožehnutí. ihned kouzlem iich
bohatství domů do chat odnesou,
tam však hedvábné chopí korouhve,
jež na ně čekaií _ jak dávno iižřl _
a Slunce poutníci ku hodu potáhnou.

O faráři, ten hodi Vy znáte podobenství
o synu ztraceném —: to Slunce, mát,

řipraví ted iei dětem zbloudilým.
topeni šumnč v praporech hedvábných,

tak táhnou davy mému ke dirámu.
led zazní zázračná hra zvonů mých
v láskání tónů žárnč řcsladkýdi,
že každou hrud rozvzlyká rozkoš bolestná:
to píseň zapadlá je, ztracená,
domovh písen, dětské lásky též.
vážená z bájných studni hlubiny.
každému známá, neslýelmná pice .

Lak začne, v hlodu teskná, důvěrně,ned slavičí bol, smídm hned hrdliček —

tu pukne ihned v každé hrudi led
a nenávist a hněv a muka, lml
na slzy horké, horké roztaií.

Tak; všichni však ke kříži stoupneme
a v- slzách icště iásat budem výš,
když posléz, silou Slunce vykoupen,
mrtvými údy pohne Spasitel _
a v záři, smíchu, ve mládí věčném
jak iinoch do máje sem 'sestoupí.

Hauptmann kreslí tu žhavými slovy velikOu visi své nové říše,
třetí říše, která má nastoupiti po křestanství. Má to býti jakási
nová renaíssance, v níž kultem Slunce, kultem to života, síly a
láskyiobrodí se sestárlá ethika křesťanská. Křestanství — tot dle
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Hauptmanna ten život v údolí, od něhož nutno se osvoboditi
a povznésti se výše, na hory . .. Křesťanství - tot dle aupt
manna ta dlouhá noc,_ jež dosud halí lidstvo, noc starých před
sudků, noc staré křestanské ethiky, noc temného asketismu, od—
říkání a sebeza irání . .. Ta noc tak dlouhá jest'— ale konečně

řece jde Sunce, t. j.' při'de doba volného, vpravdě vy
Eoupené o lidstva. Bude to doba života, který nebude spoután

-žádnýmí břehy, žádnými pouty, žádnými přežilými zákony a
který jako jarní bouře rozlije se zemí a v radostné ex ansi
šuměti a vířiti' bude v každém jedinci, v každém tvoru . . . Ěude
to doba veliké, všelidské lásky, v níž zmizí všechna nenávist a
zášt a všedien hněv, v níž nebude bolu, ale jen jásot a radostný
smích . .. Bude to doba, kdy Vykupitel sám bude \ykoupen,
kdy mrtvý Spasitel, oživen prsky slunce, sestoupí s kříže, zářící
a usmívající se, plný věčném mládí, sestou i ve věčný máj . . .
To bude ta nová říše; to bude to nová \)jesna, která následo
vati bude o dlouhé mrazivé zimě; to bude ten n0\ý Den,
který násleclbvati bude po temné noci, Den Světla, Den Slunce . .

pro tuto novou říši pracuje a k ní směřuje mistr |indřich.
Ále práce jeho skončí nezdarem. proč? lindřich je povaha polo
viční. rozpoltěná. Kolisá mezi říší hor a říší údoí. Má sílu
odcbrati se na hory, ale nemá síly přetrhati delinitivně \'šedina

_ta p0uta, která s údolím ho spojují. Nemá také síly překonati
vlastní vnitřní skepsi, toho čtvrtého trpaslíka, který rs ne'ostřcjší
pozorností, nepohnutě přihlíží k práci! a vždy nově chyby a
nedokonalosti nalézá na díle a nové námitky šeptá liiitlřichovi
do ucha a tak otravuje mu radost z díla -—a lindřidi nucen
vždy znova začínat -a znova předělávat. ležibaba Wittichen
pravi o něm: rByl jsi přímý kmen a silný — ale ne dosti
silný.| A tak kolísá — a klesá na půl cestě. Klesá tím spíše
a tím nutněji, protože budoval na omylu, na falešném před—
pokladu. Své vlastnil štěstí chce zbudovali na zničeném štěstí
druhého. Ale není štěstím, není pravým, trvalým štěstím to, co
ničí jiné štěstí; není radost, která sije žal, neni život, který nese
smrt . .. Nelze jíti do budoucnosti, do šťastné budoucnosti přes
vinu minulosti, přes z|ómené životy, řes utracené štěstí...
DrotoJindřich neinůže zůst i déle na |horách, jakmile \vvstane
před ním vědomí viny...v Budova jeho se zboří, sen jeho
roz lyne . . . '

de zmírňuje Hau tmann bezohlednou morálku Nietzscheovu.
jako Nietzsche tak i auptmann v lindřidiovi dice vytvořili nad
človčka, chce hlásati ipanskou' morálku, chce hlásati volné
lidstvo a volnou lásku - ale nemá přece odvahy zlomili zcela
244



všecka pouta s tou morálkou istádnif, s morálkou totroků' . ..
Nemá odvahy řejíti zcela přes zásady spo ečenské, přes vyšší _
mravnost a zod) ovědnost viny. .. Nemá také — přes všecko
své protikřesťanleé stanovisko — odvahu popříti zcela Boha.
leho lindřid't není atheistou, není také pantheistou v běžném
slova smyslu, třebas pěje onen nadšený hymnus Slunci. jeho
lindřidw je deistou; i tam na horádw vzývá Boha, a to Boha
osobního — ovšem svého Boha: Boha, který není určen a
omezen žádnými dogmaty a který neukládá člověku žádnýd1
obětí . . .

Ovšem všecko to je stajeno v tak krásném, poetickém rouše,
že průměrný divák neb čtenář těchto ethických idejí ani ne
postřehne, nýbrž opojivě dává se unášet celou tou úchvatnou
scenerií v pohádkový svět kouzelné poesie. — — —

iSny o příští třetí říši' — tak mohl jsem nadepsati tuto
kapitolu. Vybral jsem tu nejvýznačnější, tři básnicky nejvýše
vytýčené: sen lbsenův, Hau tmannův a Merežkovského.' Sen
Ibsenůt a Hauptmannův budován na půdě mimokřestanské, ba
možno říci protikřestanské; sen Merežkovského nejprve začat
rovněž. na ů(lě protikřesťanské, ale v dalším průběhu přechází
na půdu křestanskou a vyvíjí se \“ jakýsi druh gnostickéhc
mysticismu

lbscn jest duch negace, skepticismu u pessimismu -- a právě
proto i jeho sen je \ice jen negativní než positivní, právě proto
je tak matný a nejasný. Splynutí pohanství s křesťanstvím.
spojeni Dia s Kristem. království nového Boha. kteiý nebude
ani Zeus ani Kristus, ale oba v jedné bytosti zároveň -—tot
všechno jsou pouhá slova, ale nic jasného, nic určitého. Není
tu vůbec jasného názoru světového. Dr. Albert Vogele ve své
vzácné studii iDer Dessimismus und das Tragische in Kunst
und Leben' praví: iK jasnému, světlému názoru světovému se
(lbsen) neprobojoval, protože nebyl žádným jasným myslitelem
a protože jeho srdce bylo hořce naladěno...' (pokračování.)

(9kna.
Rbrahamovlny dvou českých bibllstů-orlentallstů. Letošníhoroku,

\ měsících květnu a červnu, slaví své padesátileté jubileum životní
dva vynikající učenci—čeští, kteří zasvětili všechnu svou práci ži
votní studiu a poznání Písma svatéhq a věd s písmem sv. sou
vise'ících. jsou to Dr. lan Hejčl a _Dr. Alois Musil. Prvni jest

protesorem _vědstarozákonních na theolo ické fakultě olomucké,dru ý profesorem téhož předmětu na theořogické fakultě vídeňské.
245



Budiž jim v tÁrše' věnována čestná vzpomínka; patřit zajisté
Hejčl mezi přispívatele sÁrchyf a počítalt předchůdce-otec ;Archy'
rNový ivot' Musila mezi své literární pracovníky. Dne 15. května
slavil své abrahamoviny Dr. fan Hejčl. Hejčl narodil se 15.
května1868 v Žamberku, ve,východních Čechách. Gymnasium
a theologii studoval v Hradci Králové. Byv posvěcen v červenci
r.1891 na kněze. kaplanoval půl šesta roku v Čermné u Lanš
krouna. Vtéto době onal dvě rigorosa na theologické fakultě
olomucké. Ab dokončí doktorát theolo ický, byl poslán r. 1897
tehdejším biskupem královéhradeckým Ěrynychem do c. k. vyš
ší o ústavu ku vzdělání kněží u sv. Augustina ve Vídni. Zde byl
roku 1899 po 'šen na doktora bohosloví. Vrátiv se do Králové
Hradec, zastávšl v tamějším biskupském kněžském semináři po
stupně úřad vicerektora a spirituála, až konečně roku 1902 usta
noven profesorem biblického studia Starého Zákona při theolo
gíckém ústavě tamtéž. |hned zavedl na theologickém ústavě vyšší
exegeši a přednášk z aramejštiny, syrštiny a arabštiny, které se
již od r. 1864 v lzrálové Hradci nekonaly. Na podzim r. 1904
podnikl Hejčl s podporou vlády studijní cestu do Dalestiny, kdež
prodlel do června 1905. Na biblické škole francouzských domi
nikánů v lerusalemě óslouchal přednášky slavných orientalistů a
biblických exegetů, vykonal několik větších cest do biblických kra
"in, aby nabyl takto vlastního samostatného úsudku () nich. V
letním semestru 1905 navštívil Hejčl Mnichov, aby na |i|osofické
fakultě tamější university nabyl dalších poznatků o kultuře staro—
orientálních národů; roku 1906 ztrávil sedm měsíců na universitě
berlínské za účelem srovnávacích studii Starého Zákona a sta-

rého orientu. Když v roce 1909 odchodem Dra. Aloise Musila
b la uprázdněná stolice starozákonních věd na theolo ické fakultě
olfomucké, jmenován Hejčl nástu em Musilovým. japko profesor
věd starozákonních působí pak ejčl na theologické fakultě olo—
mucké až podnes. — Neobyčejně plodné jest spisovatelské péro
chčlovo. Celá řada odborných vědeckých článků a pojednání
Hejčlových jest roztroušena různých časopisech, o čemž svědčí
Hlídka, Casopis katol. ducllgvenstva, mohučský Katholik, Náš
Domov, l_iter. Rundschau, Archa, Eva, Obnova, Cech, Poutník
jerusalemský, Našínec. V časo isu Eucharistii uveřejnil Hejčl, jenž
jest již po léta ředitelem spol u kněží klanějících se Nejsvětější
Svátosti, celou řadu příspěvků, jimiž chce buditi u kněží poroz—
umění pro četbu Starého Zákona ve světle eucharistickém. lest
spolupracovníkem českého rSlovníku bohovědne'ho' a autorem
četných. důkladných a objemných článků tamtéž. Samostatná dila
Hejčlova jsou: a) Das alttestamentliche Zinsverbot im l_ichtcder
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ethnologischen ]urisprudenz sowie des altorientalíschen Zínswesens,
vyšlo u Herdera ve Frýburku; b) Rada vz mínek cestopisných,
biblických a historických; byly vydány v děda Králové u Me
lichara; dosud vyšly dva díly: |. Do města- Davidova z' města
Eliščina, ||. Ke svatyni kananejské; c) Mariánské hodinky v Dě
dictví sv. lana; d) Periko , které vydal He'čl s prof. Sýkorou.
Největším dosud dílem Flejčlovým jest Bibe česká, vydávaná

čdictvím sv. ana v praze. Bible dospěla dosud až ku knize
job. Dílo vyznačuje se svou krásnou, ryzí češtinou, bohatstvím
svého výkladového materiálu, takže její četba jest svrchované za
jímavá i pro odborníka. Dodčárový výklad seznamuje čtenáře
se všemi výsledky moderní kritické vědy biblické.. S profesorem
Drem. Orlem ma' Hejčl v práci Eucharistické nešpory lidové pro
edici iCyrílí; v rukopise má velkou část komentáře knihy losue
a obecného úvodu do Bible St. Zákona pro Dědictví sv. Dro
kopa. Kéž dá Bůh českému biblistovi, čestnému konsistornimu

radovi, assessorovi, proLesoru Dru. He'človi tolik síly, aby dílo,jež na líše'české vědčc & theologické literatury tak slibně zapor
čal, i štastně dokončil. -- Mnogaja ljetal

Dne 30. června slavil své abrahamovinv Dr. Álois Musil,
profesor věd starozákonních na tlreologieké Íakultě university ví
deňské. Musila, )řed jehož vědeckými díly se v úctě. a úžasu
sklání i Cizina, třelm počítati mezi nejslavnější orientalisty světové.
Musil se narodil 30. června 1868 v Rychtářově u Vyškova na
Moravě. Gyrnnasiální studia konal v Kroměříži. Brně a Vysokém
Mýtě, theologická v Olomouci, kdež byl 6. července 1891 na kněze
posvěcen. po svém osvčcení byl kooperatorern, na to katechetou
obecných a měšťanských škol v Mor. Ostravě. Dne 20. června
r. 1895 byl na theoloiickě fakultě olomucke' povýšen na doktora
bohosloví. láska a zálliba pro studium písma sv., jež dával Musil
již jako bohoslovec n jevo, uzrály v mladém knězi v pevný
rirufsl věnovati celý svů život studiu písma sv. Se svolením a
podporou tehdejšího arcibiskupa Dra. Kohna odebral se nově
promovaný Dr. Musil v listopadu 1895 do Dalestiny -—jerusalema
za účelem svého dalšího odborného vzdělání. V lerusalemě po
byl Musil na biblické. škole francouzských dominikánů až do
polovice února 1897. V této době podnikl Musil 5 výzkumných
cest do krajin biblických, jejichž cílem byla cesta biblických lsrae—
litů, táhnoucích z Egypta do Kanaánu, hlavní město starého
Moabska, staroslavná Rabbat, východní břehy Mrtvého moře,
hlavní město bývalé nabatejské říše petra, prastaré horké pra
meny Hammam erka Máín. Z lerusalema, k ež' se mu na bi
blické škole ledacos nezamlouvalo, odebral se Musil na další
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studia do Bejrútu, na tamější universitu sv. losefa. spravovanou

[rancou25kými jesuity. Zde _byl od konce únoru 1897 do poovice roku 1898. Za své o\ bcjrútského pobytu vykonal Musil
tři výzkumné výpravy. Konečnými stanicemi prvních dvou výprav
byla místa Oboda—Sbe'ta, Middin. Na třetí výpravě, kterou
podnikl v poslání císařské vídeňské akademie, pronikl Musil v
arabské poušti na místa Evropanu namnoze neznámá, do El—Áraby,
starodávného Důnónu, k pohá ovému zámku Ámra. Od 1.října
1900 až do roku 1909 byl Musil postupně suplentem, pak
mimořádným a konečně řádným rofesorem starozákonních věd
na theologické fakultě olomucké. lŠoba tato, v níž profesor Musil
jako universitní učitel a vychovatel zasáhl tak markantně v du
ševní vývin jisté Částí díecésanního kléru, zůstane všem jeho po—
sluchačům jistě nezapomenutelnou. V letech 1900 —1902 podnikl
nové tři výzkumné cesty do krajin arabské pouště. Cesty tyto
vedly jej, prvního Evropana, k pohádkovým zámkům Ámra, Áb—
Charaní, Muakkar, Ál-Mšatta, Át-Tuba, do Sbejty, el-Áraby. Všech
ny tyto cestu konal Musil v poslání císařské vídeňské akademie.
Roku 1909 povolán Musil na universitu vídeňskou, kdež pro něho
zřízena'zvláštní stolice pro omocné vědy starozákonní. Všechny
pokusy získati Musila ro t eologickou fakultu pražské české uni—
versity selhaly. V letec 1908— 1915 podnikl Musil na )řání
císařské vídeňské akademie, v poslání vlády a císařského dvoru
č ři nové výpravy, jejichž cílem byly severní kraje arabské pouště,
ňllledina a jiná neznámá, beduíny obývaná territoría Arabic. Třetí
výpravy súčastníl se příbuzný císařovnin, pannský princ Sixtus.
Roku 1917 konečně vedl Musil na přání vlády rakouskoumissi
do všech větších měst turecké říše. — Celná jest řada odborných
článků a vědeckých pojednání, jež uveřejnil Musil v letech 1897
až 1906 v různých, většinou česk'ch časopisech. Tak shledá
váme se_r této době s raccmí b'lusílovými v Našem Domově,
Novém Zivotě, Hlídce, \)ěstníku české akademie, Věstníku císař
ské vídeňské akademíe, Hlasu, Vychovatelských listech, v be'rút
ském časopisu tal-Mašrck'. Roku 1905 vydal Musil ve indělá—
vací knihovně katolícké' své samostatné české dílo ;Od stvoření

do potopyf. Monumentální díla Musílova, jež mu pojístila ne
hynoucí pamět, jsou psána německy. Okolnost tato se vysvětluje
tím, že monumentální tato veledíla byla vydávána za podpory
vlády císařskou vídeňskou akademii a že b' za stávajících po
měrů díla “tato v českém světě stěží našla svého nakladatele.

Monumentální díla tato 'sou: a) Karte von Arabia petraea nad1
eigenen Au nahmen; die ůmgebungskarte von Wádí Můsa (Detra);
cena 21 70 b. b) _Kusejr Amra, cena *250 K. c) Arabia Pe
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traea. dílo o 3 svazcích, cena 76 K. — Monumentální tato díla
vzrušila namnoze vědecký svět a prokázala mezi jiným i vědě
biblické služeb neocenitelných. Cetná jsou i vyznamenání, jichž
se vědecké a namnoze i politické činnosti Musilově dostalo.

ská akademie věd v Praze, král. česká společnost nauk, ci
sařská akademie věd ve Vídni, c. k. zeměpisná společnost ve
Vídni a jiné zahraniční akademie imenovaly Musila svým členem.
papež DiusX. ropůičil Musilovi hodnost domácího papežského

reláta. Císař František losef udělil Musilovi řád železné koruny
ll. třídy a imenoval ici svým dvorním kaplanem, tureck' sultán

vyznamenal ici řádem Mežidije s hvězdou. V posledníc letech
dostalo se Musilovi od rakouské vlády hvězdy s válečnou deko—
rací ku komturskému kříži řádu Františka Iosefa, od německé
vlády železného kříže ll. třídy, od turecké vlády vysokého osman
ského řádu. Neiposléze udělil císař Karel Musilovi hodnost tai
ného rady-excelence, kterážto hodnost byla dosud každému učenci
nedostižnou. Kéž zůstane Musil katolické vědě biblické ještě dlouhá
léta zachován Dr. Bart. Kulal.

theralura na české unlversltě v Praze. V letním semestru

1918 zájem o studium literatury nikterak nepotuchl. 7. české
literatury přednášel na lhcmata_ lOll Komenského k l)ol)rov
skétnn' a iOtlluka školy Strirovv v letech čtyřicátých
století devatenáctého! profesor laioslar Vlček. kterýžve svém
literárně—historickém semináři pokračoval se ža'kv ve Výklad u
Rukopisů chenohorského ti Kralotlvorského. DocentÁrne
Novák přednášel na tlieina ipolitická poesie česká ()(l po
ča'tku šedesátých let', profesor Antonín lille prováděl se žáky
cvičení ze srovnávací literatury lDllO Iulia Zeycral a prolesor
Ian Máchal podával \ seminářiiVýklad Ohlasu písní ruských'
()(l Cclakovského 7- O literaturách slovanských četlo se

r0\l1ČŽhoině. proĚsor liři polivka četl přednášku iRuské drarna'.lektor Štěpánek i oustavné ukázky nové ruské literatury-',
lektor Morkovin četl a vedl rozhovor na thema iDovidky Koro
lenkovy'. Z literatury polské lektor Cerny četl iBaladv Mickief
wiczovy' a lektor Vydra četl ze Sienkiewicze iBartek
Z_\\'YCÍQZCd'.Z literatury hornolužické lektor Cerny četl Básně
(,Žišinského iWysk a stýská. Z literatury chorvatské lektor
Cemý četl .iDrobra'ne pjesme petra Dreradoviče'. profesor
Máchal přednášel na thema iDčiiny slovanských literatur
v druhé polovici 19. stoletif. — O literatuře německé před
nášel profesovÁrnošt Kraus iDěiiny literatury německé* a
v germánském prosemináři četl Riehlovu'novelu iDer stumme
Ratsherrl. Profesor ]an—Krejčí/četl iSvětová válka a ně
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mecká literatura', profesor Otokar Fischer ;Ántika v ně
mecké literatuře! a profesor lanko v germánském semináři
podával rVýklad šestého zpěvu Kudruny'.\ — O literatuře

francouzské četl profesor Antonín Tillc ;Dějiny francouzskéiteratury se zřete ern k literaturám sousedními, docent
Drokop Haškovec četl íDějiny literatury francouzské doby
klasické* a v románském semináři četl a vykládal pascalovy
;Lettres provincialesf, lektor Feller četl francouzsky ;Litera

tura dvacátého věku'. — O literatuře anglické četl profesorMathesiusíDějiny literatury an lické 18. století? a \ýk ádal
íVybraná místa z Chaucera', ocent Chudoba četl přednášku
ípraerafaelité a Ruskinl. '— Z litératury maďarské lektor
Brábck četl a vykládal;Ukázky z moderní madarské prósy'.
— Také v literaturách východních horlivě přednášeno. profesor
Zubat' četl přednáškurStaroindické epické básnictví'. pro

fesor Řudolf Dvořák četl arabsk' text íÁladdín a kouzelnáampa' a přednášel na thema rďývo' 'oesie turecké' s ukáz
kami v originále i v překladech. — laké z oboru oetiky, sty
listiky a methodik badatelské bylo tentokráte čteno. ocent Zich
četl přednášku íLllínělecká kritika', pro esor Krofta íDčjépis
a dějezpyt v zemích rakouských o konce 18. stoletíf,
profesor Zíbrt rSatira a paskvil slovem i obrazem po
stránce kulturněhistorické', docent Hujer íVyl)rané části
ze staročeské skladby' a profesor lan Krejčí rováděl íNě
mecká cvičení stylistickáí. — připočteme-li lz tomu hojné
přednášky o literaturách klasických a o literaturách východních
na fakultě theologické, obdržíme utěšený obraz českého snažení
literárně-vědeckého. ' V. 5

Rudolf Malý o Tostém. V íKmeni' č. 14. ze 30. května
íše R. Malý: Tolstoj křesta skou víru leCanCllIŠlll a zplošil

l: nepoznání. On nepostavil Boha a poznání pravd' na )rvní
místo, nýbrž morálku. Morálka však mu není praktický důsledek
věrouky, nýbrž zastupuje věrouku. Á víra jest názorem. ilusí,
Bůh a Kristovo božství jest mu spíše pomyslem než skutečností.
Kristus není vtělený Bůh, nýbrž kdosi 'ako Buddha a Mohamed
i jeho učení není zjevená pravda, ! |0vo, které tělem učiněno
jestJ nýbrž cosi jako aforismy Aureliovy nebo Epiktetoxy. Go
ve 'losofíckém učení Tolstého nejvíce působí zmatek, co činí
va o je tolik moderním a čím ono na první,poh|ed se
liší od víry Kristovy, jsou tyto dvě jeho základní vlastnosti: ne
víra v Kristova Boha osobního a nevíra ve vnější skuteč
nost, tož lhostejnost k'ideitm objektivním. Tolstoj nezná a
znecenil věčný řád a idee objektivní. Teoreticképoznání
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náboženské, oznání Boha a jeho řádu, jakož i modliba, ob
řady . .. před) olstým nemají ceny. Zříká se pravdy objektivní,
aby se řidržel jen ipravdy mravní'. Tolstého láska jest láskou
abstra tní, protože není láskou spravedlivou a vědomou
k určitým poznaným zjevům, nýbrž jen laskavou náladou
ke všemu a ke všeobecnostem. Tolstoj píše: tModliti se není
třeba proto, “že otec ví vše, čeho lidé potřebují. Á prositi ho
není zač, než jen snažiti se býti ve vůli ,Otcově —.5 Tolstému
nejde o pravdu, nýbrž jen o uklidňující ísmysl života?. Tolstoj
připomíná mi leckde až levného volnomyšlenkáře,- který ibojuje'
proti íklerikalismuí. Tím, že Tolstoj se zříká pravd objektivních,
aby se přídi-žel jen ípravdy mravní', prozrazuje, kdo jako Flosof
“est a kým zůstal: positivistou z Rousseauova a Kantova pří
buzenství. positivistický analytik »- v tom také kořen je o illu
sionismu, jakož i marné snahy uniknouti tomuto illusio
nismu. — lot úsudek filosoa o Tolstém jako jilosofu, a jistě
úsudek úplně správný. Filoso em Tolstoj nebyl (\ theologem ještě
méně, básníkem však zůstane i nadále. S našeho stanoviska
jsme vděčni, že R. Malý tak jasně a neohroženě rozebral lilo
solíi Tolstého, která jest náboženství nebezpečná lí.

O novém umění uvažuje. A. prochazka v essayi iVěčná
illuse' (Mod. Revue. 1918, č 4). Užívá se o něm slova ražené-bo
\ době předválečné ci\ílní umění tedy: umění hromadné
a neosobní, objektivní a antiindivídualistní. Ne lati v něm strašt
osobní, nemá v něm místa jednotlivčí štěstí nelšo utrpení, je proti
všelikému záporu, proti všenm nadzemskému. vylučuje mystiku a
náboženskou víru, hlásajíc všeobecnou lásku, životní klad, velebíc
tválku velebnou, inženýrskou a plodnou'. To vše má příchuť re—
formní a humanitní, ale je příliš obecné, příliš heslovité a příliš
parádní; Novému umění neběží o krásu, ale o program, me—
todu, theorii. je to patrné nejvíce ve výtvarnictví (kubismus), ale
také v poesii. jest to umění intelektuální, prýští se z rozumu,
z poznání a určení předem pojatého. Básníci jsou přece bližší
a přijatelnější než výtvarníci, itam, kde místo programu básní
'ejich srdce nebo jejich čirý duch, kde zpívají o věcech odvě
kých a pralidských, - a kde činí tak svým osobitým způsobem,
kde z" nich mluví příroda — obecná i jejich individuelní. Tam
však, kde jdou za skutečnou i pochybnou _slávou nové doby,
rtechnické doby', a notují hymny k chvále strojův a vynálezův
edisonovských, zhusta zapomínají, že hmotná vymoženost není
ještě nespornou hodnotou pro ducha, a propadají rhetorice, pře—
často až běda — romantické.'.. abírajíce do umění tec ni u
a její vymoženosti a slávu, občana a pokrok, všední den a pů
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vab malých věcí, leda rozšiřují — a,ne vždy a ne nově zrovna
— předmětnou oblast umění, zmnožují obsah umění, ale netvoří

proto již i nového umění jako takového. Velebiti prahory nebo
okeán, parolod nebo telegrafní dráty je v podstatě stejné, — roz—
hodující je ro uměleckou stránku, jak se zmocňují svého the
matu, jakě idske', pralidské a všelidské vztahy a city tím pro

ijadřuji, jakým formově dokonalým, jedinečným a nevyhnutelným
způsobem výrazovým to činím. Ále marně hledám v jejich bás
ních na oslavu rtechnické doby! nového — řekněme technického
— způsobu formového: zůstávají v mezích starých způsobů, je

jich hymny drátův a stro'ů se neliší od chvalozpěvův oblak a
stromů, — je zde týž pat os, týž slovni aparát, táž methoda
obrazů, povýtce vzatých z přírody saměl A jejich běžný nástroj,
volný verš, nejen je nástroj na výsost choulostivý a křehký, v zá
kladě libovolný. poněvadž celkem nekontrolovatelný objektivně,
ale docela ne nmý a nebývalý! .

Zajímavo, že podobně touto otázkou o podstatě umění obiral
se před vícenež 80 lety Kra siňski. Obrací se ve mých listech
často proti názoru, že poesie má se přizpůsobiti duchu času, a

iše r. 1834: ; 'ož jest poesie maitressou marných okolností?
Boesie týká se celého rodu lidského, věčnost a nekonečnost
shrnuje pod svá křídla, a roto právě byla \ždy a musí vždy
býti náboženskou, to jest mlluvitio veliké záhadě, kterou Bůh dal
lidstvu . .. poesie, tot odvččná píseň lidstval Básník může býti
chemikem, advokátem atd., ale poesie nemůže býti ani chemií,

ani politikou atd. . . .! iNení poesie bez nesmrtelnosti duše . . lvl,

V „Moderni Revu|"—c'. 3. přihodil se |). Am. Drocltázkovi
lapsus. Chtěl přibíti izběžnost' a ineznalost' jiného — a sekl
do vlastního prstu. Oč jedná se?. Ve studii iDroblém Krista
v moderní krásné literatuře' dotkl jsem se mimo jiné těž poměru
mezi hellenisrnem (resp. pohanstvím vůbec) a lcřestanstvím v mo

derní poesii a demonstroval jsem na některých příkladech, jak
křestanství stalo se dnešnímu člověku essentielnim, že i tenkráte,
když v dílech svých přijímá — at vědomě a úmyslně nebo jen
nevědomě a nahodile — některé známky pohanské, že jsou to
známky jen vnější, formální, kdežto ve svém vnitřním životě, ve
svém myšlení a cítění zůstávají jak autoři tak jejich díla essen
tielně nepohanští, ba mnohdy s pohanstvím diametrálně proti
chůdni . .. Demonstroval jsem“ to na Pierre Louysovi, Gabrie
d'Ánnunziovi, francouzských naturistech a našich dekadentech,
'z nichž uvedl jsem jako dva nejtypičtě'ší Karáskův iSexus rtecans'
a Procházkovo iprostíbolo dušeí . . . ' tu prohlašuje vůči mně
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p. Arnošt Procházka, že prý jeho rverše ani nechtěly býti, ani
nebyly pohanské! . .. Ale v tom právě je logický lapsus páně
procházkův: bojuje proti něčemu, co vůbec nikdo netvrdil Kde
tvrdím, že verše procházkovy jsou pohanské? Vždyť právě opak
je pravdoul právě naopak dokazují, že i tam, kde autoři po—
dobní úmyslně chtěji býti pohanskými a kde sami dávají knize
své podtitul rKniha pohanská' — jako na př. Karásek při svém
rSexus necans' — přece i tam kniha essentielně pohanskou
neníl . .. píši přece výslovně: rVezměme na př. jmenovanou
knihu Karáskovu. rKniha pohanská! dal jí Karásek podtitul, ale
vlastní essence pohanské je v ni velmi málo. pohanskými jsou
v ní některé prvky tělesné rozkoše a smyslnosti, pohanskými jsou
v ní slova, pohanskými je v ní pro ram, jak nastíněn v básních
lo, Triumphel a Bacchanal, pohansíou možno naZvati dikci —
a to zase jen v některých číslech -- ale vnitřně a essentielně
zůstává kniha Karáskova knihou moderního dekadenta, který
s řeckým pohanství nemá nic společného. ba právě v mnohých
bodech je diametrálně protichůdny" . .. lak si tedy vysvětliti
podivnou poznámku páně proclrázkovu? pan procházka přečetl
jen větu, v níž viděl své jméno, nečetl co předcházelo, nečetl,
co následovalo, vytržené větě bez logicke souvislosti s ostatním
neporozumčl —-a pak volá patheticky, rjak zběžně a neznalc se
píše o ubohé dekadenci
rzlrěžnč' (: rrreznalc' píše o

-l a zatím je to právě on,
mé

který
Dr'oclrázkovy veršeraci.

rDr-ostibolo dušeÍ nejsou křestanské nego dokonce katolické — to
kvituji |). Drocházkovi milerád. To tak ještě: rprostibolo (lušc' a
kniha katolická ll

Básník Jakub Deml vydal druhý
svazek | le'pčjí' s hojnou a krásnou
uměleckou výzdobou několika umělců
a slovesn'm obsahem velmi sympa
tick'rm. čproti svazku prvnímu iesl
drulry svazeček klidný a harmonický.
bez trni oné rozltořčenosti. 'íž bylo
pozorovali v prvním svazku. ršlépčie'
jakožto deník básnický začal vydá
vati D_ laku'o Deml kvybídnutí svého
přítele básníka Otakara Březiny. Ale
v dalších číslec u e míti také

s olupracovníky i ve slovesné části.
ůk ve 2. čísle otištěna krásná bá
snická apostr'ofa laroslava Durycha
iPiovi Desátému'. přejeme knězi a
básníku lakubu Demlovi, letos čtyři
cetilete'mu, k dalším desítkám mnoho

.

f“. D.

zdraví a klidu i všeho. co Iry mu
umožnilo další uměleckou tvorbu

\! pokoji.
Jensen :: Jór onsen. Nedávno

vyšel v Draze čcsíy pře a ense
nova románu :Králův pád'. lest to
historický román 7.doby, kdy se roz
padávala severská říše, zbudovaná
r. I397 unií Kalmarskou, z doby,
kdy na sever začal vnikati protestan
tismus. „Králův pád" je kniha smutná
a pustá, zúlěšná, a když jsme ji
dočetli. vzpomněli jsme si na ten
klidný a utěšen' jas, svítící z knih
lčrgensenových. ždá se, jakoby v po
slední době zájem o ]črgensena u
nás poutuchl, a bylo by žádoucno,
aby naši katoličtí spisovatelé, kteří
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znaii dánsky a miluiilórgensena. uvedli
\: nás ve známost, alespoň ukázkami
\ časopisech, další ieho knihy. U len
sena iest smute, u lórgensena ra

A. N.dostný klid.

O Adolfu Kašparovi četli isme
\ českém kraiinskěm listě slova po
chopeni a uznání, která zaslouží, aby
byla zachována. pí'sese tam: pro
stěiově byla otevřena výstava děl
členů sdružení výtvor. umělců morav
ských. Nev ice pozornosti ola'vaií

čZtyřiobrázky mistra Adolfa mšpara:Zima na Rusavě, Sochař, pěvák a
Dč\če s máiíčkem. Umělecký kritik
olomouckých \Droudů' uměním Kaš
parovým ie nadšen a říká, že tyto
čtyři obrázky Kašparovy zabily celou

sta\u, že není možno dívat se na
vliývaiících 80 až 100 vystavených
praci. ostoiíme li clu/ili před uvede
nými lgašparovými akvarely. emuž
věříme. Adolf Kašpar" |e malíř z Boží
milosti, žádný lidmý malíř. o němž

y se směly napsali tři nebo čtyři
řádky, ale básnik v akvarelu. umělec.
nad nč'ž většího nemá dnes Morava,
ba \- akvarelu vůbec české umění.

Vorlová barva vyžadu'e (lucha ias
něho a čistého, ruku absolutní iistoty.
nelmlaucuiici a nekolísavou, oko 'e—

iným po C(em podstatě věci nem

osoby malované pronikaiíci a definitivně uharluiíci naráz tón', tepo,
armonii nauašcné barvy. ašpar

ie aristokrat mezi malíři \? ncikrásněi
Ším v'znamu tom sova, má ru u

vprav ě šlechtickou. lak on iedním
ůžově bílým tónem namaluie zimni

kraj, několika hnědýmidskvrnami ouzenedutaženim barvy od sebe Ogdele—
nými zachyti lidi, sedící na sáňkách
a celý obraz zladí do jedné tóniny!
lak on od malounkého čistého bodu
na tváři (špičku nosu až po plášt,
iedním tónem zalévaný, lehce a ne
utahaně maluie svého rozmarného
zpěváka, jako by si icnom hrála ne
ma oval, tak samozřeimě a svěže!
lakou on něhu vkouzlil do portraitu
děvčátka s máiičkem, do ieií hlavy,
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mkou, bílých šatů na bílém pozadí!
lak to všechno se až nadnáší leh
kostí a iarem, .vkusem a krásoul lak
jsou všechny jeho akva'rely čisté a
iasne, svěží, až průhledné! lakrne
výslovně krásný iest půvab v |cho
tak prostých a tak iednoduchvch
pracích! Ach, ano: ašpar! am
stal se zvlášl drah m nedostižitelnými
obrazy v IF. l_. óěkltul a |Babičce'
— z našeho kraie — a živěii za

tanul nám na mysli, když viděli isme
úžasné kres y utvrdošiiných', o nichž

E Edgar napsal, že nelze na nLě' vůbec hledět ! '

Nové blbllolllské nakladatelstvi
'esl lGrafikona', PrahaV-.,
kula'šská tř. c15. Chce vrátiti knize

ieií puvodni. umelecky význam. Dietní
ru a umč cova má se chopili icií
ůpra\ a dobré umění knihtiskařske'
a knihařské s veškerou svou boha
tostí ručních technik má odíti knihu

vnějším rouchem úměrně vnitřnímu
ieiimu obsahu tCurafikonal vědomě
na\azuie na umělecké tradice stře
dměkých písařů. kteříž \ytkli
iasně směry a cíle úprmy knihy iako
uměleckéhoclíla.ledinečná krása
prvotisků, ledy tisků středo
věkých spočí\á pravě \ přcimulí
názoru lčchto starých písařů a \ úpl
ném přimknutí se k nim. \okud lo
technická stránka dovoluie. lako pnní
číslo |Knihomy Gralikony' vytlána
iestStarozákonní pístn písní
v metrickém překladě orientalisty Dra.

Rudolfa Dvořáka. ieuž napsali úvoiní
studii. Technická a umělecká |upr\edena byla malířem V Roh mgem,

který ii \yzdobil slohovou jednotnou
úpravou všech stran původním orna
mentem. tři revným dřevorytem pro
vedeným. Kromě toho iest kniha zdo
bena 8 velikými inicialami s orien
tálními ornamenty. Cena vázaného
výtisku 32 K. lest těž několik exem
plářů s ručně malovanými iniciálami
a vinětami za 150 K. Celkem vy
dáno 250 výtisků. Základní chybou
tohoto nákladného a krásného vy



dání jest. že \ydavatelé pohlížejí na
iseň písní ja 0 na pou ou ori

entálskou báseň erotickou, tedy dí—
vají se na hi očima germánský pro
testantskýma, kdežto prave' porozumění
i směrnice pro uměleckou 'zdobu
byli by našli v oetickýcvh o
milíich svatč o Bernarda o
Starozákonní pisni písní, kdež mistrně
zachycena věkovitá mystická tradice
starozákonní i křesťanská. .

O sociálhim posláni umění mnoho
se mluví, ale zatím často přímo a
úmys ně se znemožňuje. aby širší
vrstvy staly se vlastníky umělcova díla.

a některé takové případy poukazuje
zcela správně Miloš K | icman v re
ferátč o poslední pražské výstavě
českých grafiků (Mod. Revue 1918,
č. 4). jsou to především nesmyslně
přemrštěné ceny, jaké mohou
platiti jetr váleční zbohatlíci. kteří v u
měleckých dílech zabezpečují svůj po.
chybně nabytý kapitál. Ahsc změní
poměry. budou jej ukládali jinam.
umělci však ztratí slálý okrur or bě
ratt-lů. které kna'kupn grafik vede
čiřc umělecký zájem a kteří, jak
známo. nepatří k vrstvám nejbohatším.
Omezený počet výtisků jesl
omluvitclný u leptů, ale rr dr'evorytů,
kde možnost otisků jde do tisíců, jc
troufalost některých cen až ohromu
jící . . . Ale dějí se věci 'eště o
divnější. téměř neuvěřitelné. lJak třebas
s dílem M. va inskélro, zvláště s por
tre'tem Al. liráska. D. Gamma oněm
píše, že by měl zdobili-každou českou
domácnost—zatím jinde v katalogu
čteme, že byl vydán pouze ve 
30 výtiscíclt -- a pa že se deska
zničila . . . A-kolik jiných desek
nese totéž stigma zničení! Tak vě
domě dávají se do_rukou válečných
zbohatlíků umělecká díla v nejome
zenčjšim počtu výtisků, aby měli, až
příval peněz se zastaví, hodnoty, je
jichž cena pro jaich vzácnost bude
ještě stoupati. A na ty. ří s nimi
i za největší lásky kumění nemohou
soutěžiti, nezbude zničením des

možnosti, aby si zjednali třeba po
zději stejný exemplář. M.

Literární způsoby duševní šlechty
Pan Arnošt rocház a, \ rdavatel
rModerní revue', a pan i: )2. Šalda
nemohou si vzájemně přijítína jméno.
Oba pozbudou duševní rovnováhy,
když mají mluviti jeden o druhém.
Pan Arnošt Procházka nedovede při
jméně rmuže vedlejších možností| (jak

aldu \'ždy nazývá) zachovati klid,
a pan Šalda odplácí stejnou mincí.
Nazývát Arnošta procházku rzákeř—
niketn bez rytířskosti a noblesy, zá
štím otráven'm pomluvačem a nacti
utrhačem'. akových korálků bylo by
lze nasbírali u obou cele řetězce. nad

nimiž se musí zamysliti octivý ven
kovský ozoroyatel českél'io literániho
života. Elatouchy obyčejně rostou na
bahně a na rnoča'cch. a literární
nezpůsoby daří se jen tam, kde jest
pro ně prostředí a půda. )raze
četní kavárenští zaháleči a sensace
chtivá iliterární' cháska nejraději čtou
osobttí polemiky rázu klepařského.
Literární klevetnitttvi v našich drobných
poměrech bnji nesmírně. Venkovský
přítel a čtenář české literatury na
nějž často pražský literární |loute
dívá se pohrdliyč jako kdysi ta velko
městska' myš na sabinskon myš v sa
tiře Horatiově, nezná sice pražských

kavárenských klevet, ale zná kladněhodnoty iterárnilro díla procházkova
i _aldova, a nemá z toho nízkou
radost 'ako pražští klevetníci, nýbrž
lituje to o. když vidí, že lidé. které
ctí, tak se navzájem častuji k radosti
literární luzy. jež jest neméně lehko
myslná nežli ta šlechtická generace
2 r. 1618, již varoval kdos slovy:
tMladi páni, pozor dejte. abyste krá
lovství neprobanketovaliJ Nedbali a
probanketovaí. A. N.

Polské llterárni :: vědecké časo
pisy za války utrpěly ještě mnohem
více než na př. naše. Proč, je snadno
vysvětlitelno. len málo jich přečkalo
s bídou nejkrutější bouři. přirozenou
smrtí právě při počátku války doko
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nal věkem (48. roč.) í obíemem úcty
hodný krakovský měsíčník iDneglqd
Polskil. Pak náhe sražena a dosud
se nevzpamatovala.dloul1á řada váž
nýc revui i menšíc istů. na r.
Krytyka, Ksiqžka. Muscíon, Swiat S 0- _
wíanski, Echo literacko-a tyczne,
Przeglqd Narodowy, Sztuka. ydwan,
Žycie Polskie a m. i. Udržel se kra
kovský katolický iprzeglqd Po
w 5z e c h'n y'. ienž zvýšil značně před-'
platně. ale 'omezil svě rozměry na
polovici a vychází jednou za dva
měsíce. odobnč varšavský |Sfinks',
ienž vydal vždy n' olík čísel naietl
nou s velkým opo děním, literárně
historický čtvrtletník ipamigtnik lite
racki'. více odborný měsíčník upne—
wodní naukowy i literacki', pa

|Przeglqd lilouloéiczny'iprzeglqd ošwiatowy'„starý | wartalnik hístoryczny'.
r. 1914 vzniklý literární a polítick'
měsíčník iMysl polska', ienž však
letos, zdá se. zanikl. a několik listů

paedagogických i odborných. Na kul
turních zříceninách 'en zrfcnáhla za

čaly vyrůstali nové isty. Tak r. 1910
politicke-literární měsíční IRO
polski' a v Krakověobdobně :Kul
tura Polski', iež od r. 1918 změ
něna v týdeník věnovaný všem obo
rům kulturním, politickým i sociálním.

polovici r. 1917 založen v o
znani čtrnáctideník lZdl'ói'. pěstu—
iící umění a duchovní kulturu. pod
redakcí liřího Hulewicze. Letošní ročník
přináší také překlady z liřího Karáska
ze l_vovíc, pak pravidelné ře a y
básníka Míriama z různých literatur.
R. 1918 vzniklyv Krakově iMaski',
list pro literaturu. umění a satiru,
v cházeiící třikrát za měsíc pod red:
lyad. \vitha. Do dosavadních čísel

řispčli ze známých spisovatelů K.
Brzerwa-Tetmayer, l.. Rydel, Wl. St.
Reymont, . Orkau, Kar. lrzykowski,
Tad. Nalepil'lski a m. i. .M

Bibliofilstvl iest sice krásná snaha
a jest nám v zásadě sympatické, a
vítali bychom co neisrdečnčii četné
bibliofilske'edice české, kdyby nebylo

' Kukučinových. -

tolik krvavé a usmrcuiící bídy všude
kolem. Záliba pro rásnou nihu,
iakkoli sama v sobě ušlechtilá, může
se změniti i v jakási estlřeticke' roz
košnictví, a odpomie křestanskůnu
citu. kochati se krásnými knihami v
době. kdy miliony našich bratří q
sester trpí nedostatkem těch nejzá
kladnějších potřeb životních. Pol-|o
vořte trochu s chudými, k smrti
utrápenými ženami z lidu, iež nemají
ani botů aní prádla ani c le a,
často ani peněz, a když cítíte kře
stansky a tudíž i sociálně, zaide Vám
chut po krásn'ch knihách. A. N.

Moravské kolo splsovatelů vydá
iako. členskou premií knihu veršů mo
ravského básníka Fr. T au ra |Zhu
debnčlý život'. Tauer stal se
nezvěstným na ruském hoiišti.

Kolo hrvatsklh knlževnlkov, spolek
to katolických chorvatsk 'ch spisovatelů
usnesl se, že bude vydávati literárně
vědeckou knihovnu. prvním svazkem

budou sebrané básně lířího Arnolda.
Každý rok vyide 12 svazků.

Ze slovenské Itteratu . Petr
Kompiš dalse spisovatelou Pe
trovskou spšlečnč knížku |Sl0\'enských
rozprávek'. Vyšla v Dřerově. " Vy
davatelské družstvo v Turč. sv. Mar

tině chce pokračovali ve vydávání se—
braných spisů Vaianske'ho a

||.ípal mini

vydávali selišaué spisy sqjsovatelekansove', o tesove', imravy
a podiavorínske'. Do roka by
vyšlo od každý spisovatelky po svazku.
- V páli maií připravenu k tisku
cCítankuproslovenskoumlá

ež'.,— Hviezdoslav chystá
svazek kratších básni epických asva
zek dosud netištěne' lyriky, \'z'nikle' za
války. řeklárlá též Goethova iřausta'.
— Pracuje se na francouzské

„antliologíí ze slovenské literatury a
m a d a r s e ze slovenskýc ásníků.
— V Ružomberku chtčií \ydávati
|Sbor ník slovenské mládeže'
a oživítízaniklé IN ové Čas yi. | i
vena' míní zvětšíti svůi obiem.



že všichni čtenáři se zájmem tuto pr
vou knihu mladého našeho spisovatele
přečtou. Objednávky vyřizuje koncem
tohoto měsice nakladatelstvi Dmtiny
v Olomouci, Dolni nám. ".

Za velmi snížené cony nabizime
odběratelům ,.Archy“: Revue „Medi
tac e“, ročník ll.. Ill. a IV. po K 4150
mimo poštovného), ,Obrozeni“ roč.
. za K 5'40 (mimopoštu), „Hlidha

literárni a umělecká“ ročntlr i. za K i-BO
(mimo poštovného): dite knihy M ja

vornik: Ovoce života, povidky, celopiátěná vazba. za I K, nevi: .,u50h
Ant. Hrůza: Ze svahů příkrých, po—

vid?, celoplátěnd vazba u i K, nové:.
5 h, (obě vázané “37 se hodivelmi dobře za přilciitost. rek). john

Keats: Večersv.Andky,n50h,0ldl.

Novotný: Krůoějesvětla, básněm
K 160, F. Leubner: Smrt kmotřička,
básně, za K 160 (jediný výusti), jan

Loeššensen: Kniha poutnikova, zaFr Odvaiii: K.j. Huysmans,
studie a i K, F. H. Bukovec: Pán
přichlzi, básně, za 60 h, Dr. AI. Lang:

Jindřich Suso, studie, za 3 K. Fr. Bilek
Traktát za I K, Sheehan: Lukáš Del-—
mega (1. díl rom nu) za
Dale nabizime M unhovič: Rukopi
nové Královédvorstý, Zelenohoraký a
Piaeňpod Vyšehradem. Nádherná vý—

anu maliře jano Koehlera. Cena2.20 Poštovné při odestláni knih
účtujeme zvláště Objednejte zavčas,
ježto některých knih jest malá zásoba.

Roklemujto zavčas čísla která jste
nedostali.

'
Drnilu "luhů . u-"nhb vOlomouci.Dol-lli.. "

vydala & nabizi tyto knihy:

K. Dostál Lutlnov: Slohy :ao.o'lólwSatyrlckč verše. Cena KI

Fr. Dohnal:2 Zklamanó touhy. Básně.CenaK
Oab. Ronal: V městě. Slovácké drama.

Cenu K l'10.

Ratolost olivová. Potud kritika pro
vojlty i nevojllty. Neváz K 2'60,
VÍLK

[mudalaz Znás ton kraj, kde haltb palmy kvetou? a ]. lioten:
Povldky : Kopanic jsou rotebrůny.

Administrace „An—clu“v Olomouci, Dolni “nl-ti 11
nabizi, pokud ulsom stačí. za snížené ceny:

!. měnil; _Archy'

IV. ročník „Mahri
V. ročnik Archy“ .

...... ta'—tab...... Kiril)

...... K('$

...... K5'50
(Faculty jsou .Pisn!MÚ

v blíži-Ici „Evy“ vyu,
i. svazek Gab. Ronnj: Pane, smlluj se nad osmi. básně. Cena K 210.
2. svazek Fr. Střibvshý: Půlmčoí světla. Hanč. Canem
3. svazek B. Kohák-Bečva: Judita, povidky :
ntsvuelrjoa Poopišihsutkitťilmofajmé

Mil
výetwdni Moravy. Cena K 210.povidky.Cena Kam
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„ARCHA“s přílohou „ARCHIVLITERÁRNÍ“
vychili měsíčně vždy 15. dno.

„Archu' řídí redakční rada: K. Dostál
Lutlnov, Dr. Fr. Hrachovský, Fr. Stfi
žovský a Ladislav Zamykal. Redakce je
v Olomouci na Dolním náměstí č. 17. -—
„Archiv literární“ rediguje Vilém Bltnar
v Praze-V., Valentinská č. 22.

Na ,Archu“ is .Archivem“ se před

plácí ročně K l4'—, puíletnč K 1'—,
čtvrtletně K 360. jednotlivá čísla jsou
po 1 K. —- Administrace a expedice
„Archy' je v Olomouci na Dolním ná
městí M. 17. — Nepřijaté rukopisy vra
címe tehdy, byly-ll přiloženy známky.
— Za vydávání odpovídá L. Zamykai.

Číslo 9. vyllo a.. zs. um.

Obtain „As-oly“ činlo 9.1

Fr. Střižovský: z nových básni. — Fr. Dohnal: Problém Krista v moderní krásní
literatuře. (Pokr.l — Fr. Leubner: Můj kantor Zivot. -— Bug. Klaudlus Kleius:
Krása. — Sv. Tomáš Aqulnský: Citát. -— Em. Masák: jako hrušeň poll.
(Pokr.) — Claude Bernard: Citát — Karel Dostál Lutlnov: 2 knihy „Kv tlny“.
— Dr. josef Kratochvil: Ruský Newman Vladimir Solovjev. (Pokrač) —
Václav Poledne: Sv. jan Nepomucký. —Vojtěch Ondrouch: Z mého deníku.
— Eug. Klaudius Kletus: Maák. —- Rud. Stupavsk :Lesy. —- Fra josatat:

F W. Foerster a kfes anstvi. —- Boerhaave: itát. — Okna.

A

Oba-ll „Archivu mostního“ čillo 1. a ..r
Gustav Lanson: Metoda v literární historii. — Dr. Otto Stehlík:

Z doby Douchovy. (Pokračj

Redakčnímu:-a.
Královéhradecké „Obnova" píše:

,'V 1.——8 čísle „Arch “ uveřejňuje dr.
]. Kratochvíl velice asovou úvahu o
ruském Newmannovi —- Vladimiru So
lovjevovi, který se naz vá dnes právem
největším a nejslovan tějšlm filosofem
nové doby. lnteresantní jest stat dra.
Hejčla o číselných průpovčdech vknlze
Přísloví. ]. Hanák zde dokončuje ob
sažnou úvahu ..Myšlenkový vývoj Ana
toln France'. V příloze uveřejňuje V.
Bitnar „Principy psychologické styli
stiky“. Tolik jisto. že „Archa“ v závo
dění s jinými českými časopisy, urče
nými pro inteligenci.re nresentule

Zptůvy admin|-tnc..
Našim odběratelůml Prosíme: ns

pflte nám adresy svých přátel ! zná
m ch, jimž bychom mohli poslatl l. čislo
p štího ročníku na ukázku. Vhodný
tiskopis za tím účelem dnes pfikládíme.

Nepohodre ho, ngbrž vyhovte v zájmuspolečné dobré v cl naši prosbě. Obč
tujte těch pár haléřů na to.

Masákovu knihu „K branám věč
nosti" rozesíláme právě. Doufáme, že
bude vlídně přijata. -— Podporujte ná!
svépomocný vydavatelský podnik.

Přlšti svazek naší knihovn obsa
hovati bude humoresky jar. ehulky
.Ministrantl“. Knihu zdobí Adolf



Ročník'VI.Číslo 9. ARCHA Září 1913

grant. ďtřížovský: Z nových básni.

CEKÁNIWCHODU.

Od krup rozšlehane' nitra osení
deštěm slz isem smáčel v hořkém umlknutí.
Vichor — šelma, u nohou iíž bez pohnutí
kolouchové leží krví z rocení —,
oddychával rythmem nedočkavým.

Do sv'ch zahrad vyšel isem a čekal východu.
po kolxrcích duše moje vystoupila
ku zábradlí horizontu a tam snila. —

Ncstvořenýl proč ien náhodu
necháváme v nitru kralovati?

proč se harfy nechopíme u Tvých bran
na oslavu výiezdu Tvé slávy : rána,
dy v svém majestátu nevšímána

oblívá nás polehoučku se všech stran,
iako teplá lázeň údy zkřehlé?

Do Tvého at Světla oči navyknou .
denně patřiti a _Tvoii Lásku čistil
Z ieho paprsků k duše bude přísti
řízu svatební i Bil; albu svou
ku dni Zasnoubení Beránkova. — —

ADESATERO.

Šel světem s naivním pohledem a dětským usmíváním.

Lei lidé potkávali řkouce: Blázen, nebo svatý!yl bláznem pro ]ežíše a svou duši posvčcoval rozmlouvaie
' s Bohem v skrytě.

Á Boha mluvit nechával, sám poslouchaje.
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Když Rozmluvě sestupoval s Hory
svým ratřím nesa Desky Desatera,
'e vídal v modloslužbě.

dyž jménem lahve-ho knim mluvil, nerozuměli.

A záři kolem hlaiy jeho
— znak poslání a Vyvolení —
tu pokládali za přelud a za věc k smíchu.
Neb je'ich sluch byl ještě hudby pln,
'ež zvukem k tanci nutila je kolem Telete.

dyž zahřímal jim v duši, — oni bavili se.

|; za řisáhal, — nudili se zívajice.ak 'Il'OZÍl,— dupli si a vzdorně odvrátili hlavu.
Nuž Deskami v slézozcm uhodil, -—šli ktanci. -—

Šel tedy znovu prosit Hospodina
a nové dostal Desky. ale totéž Desatero. — —

lÁ DUSIÍ VIDEL.

lá duše viděl, sestry, v tčlcch lidských jako skrze mraky.
Volal jsem a ony odpovídaly mi šumem sfér.
Z íval jsem a ony zanotily tutéž melodii.
Mrůdlil jsem se, on' týmž se chvělv citem.
Noci šel jsem, zářily jak v říze mlhoviny.

Duše sesterské. l'lle, důvěrně se nakláněly ke mně,
jako květů chomáč vánkem přitulenýcli k sobě. '

Mluvili jsme řečí nemluvněte u mateřských prsou.
Cítili jsme pouze, okamžiků blaha uvážit se nesnažili.
Rušivě 'cn ůsobila ne )rostupnost těl-..
překážela objetí a políůeni.
Cítili jsme bezpečnost; nel) ač i jiných duší cesty

s našimi se křižovaly,
nikdy netkvčl jejich pohled na nás zkoumavě.
Kráčely, jak na tržišti lidé chodí sem a tam
ukojit své zájmy a též potřeb nakoupit svým domácím.

Věděli jsme, že jsme sami.
spoň nepoznání pozorovali jsme okoli.

Obzor tetelil se očekáváním a brunátněl.

Fialové mračen volavky řcřavěly na okrajích křídel.
Ledovce hor zarděly se v lázni růžového světla.



Miliony skřivanů jsme zřeli kmitat v jeho záplavě
sy jících dolů žinf prach, jenž dopadaje, zvučel lahodné,
jak); vlnek kaskády. když pospíchají se skal v údolí. —
Stromy zahovořily, jak ze sna probuzené děti,
matky tvář když nad nimi se sklání s úsměvem.
Zlaté včely oblčtaly nás a v prázdné medni košíčky jim rosa kapala.

Květiny své lístky urovnávaly, jak hejno housátek,
žlutmými křidelky kdvž bujně tíepotají nad hladinou blat.

Délka odčla se majestátem.
yšlo slunce.

Věčný poslal jeden 2 dnů svých před Sebou.
a okamžik zmlkl chaos.

Věci nabyly svých tvarů, barvy tónu. dálkv určitostí.
přestal sen a zrodilo se bytí.
Zhasl úsměv země.

ejí tuiř se šíří smíchem rozkoše.
aku nmčsta v den dluhy marně tají rozpaky.
cjí milenec (\ manžel kráčí krokem sebevědomym

nalévajv žárem láskv prsy její mlékem pro děti. “» —<

Rukou zatápav, jak probuzcnv, chléb a víno k nebi pozdvihl jsem
běti.

l)uSc sesterské si klcklj odlc mě a roucha mého přidržcly se
aby julcn plamen prutu il mnou a jimi při pozdvihováni. —

MLCL'NÍ VECERA.

Umlknutí hlasů schylilo se ku )lačící zemí,
jako pleskot křídel racka bublal vodopád;
hajek osikovv třásl šelestivč kadciemi,
do nichž měsíc žlutý jal se první stříbro tkát.

Hory — jako za příboje vlny moře zkamenělé —
halily se v rubáš mlhy průsvitné jak. dech;
nad nimi 2 pod mraku —-jako noci-matky oči bdělé, —
hvězdy dvě se třesou v bílých luny zásvite'ch.—

Stojím na stráni a cítím, jak šat vlhne hojnou rosou;
cvrčků klekání a hlasy'ženců jdoucích pě9inou »
zaznívají ke mně vzhůru. —'Bílá jiskra blýská kosou;
břitký chlacL se vkrádá mlčky v tesknou duši mou. —



grantišek Qohnal: Qroblém g(rista
'vmodu-ni krásné literatuře.

(pokračování.)

Dále raví Vógele: ílbsen libtl'e si v úloze, dávati lidstvu há
clanky. Áe sám těch hádanek neluští. je veliký tazatel a taju lný
mlčící.l A Vógele konstatuje také ihned říčinu toho všeho: E\lá—
boženství nelze beztrestně odstraniti z kultury. Temná znamení
naší doby, jako dramata lbsenova, ukazují nám, že i nejbohatší
vzdělání a nejjemnější kultura bez náboženství stává se nadkul—
turou nebo lépe nekulturou. Tomu, kdo zavrhl křesťanství, nezbývá
ovšem víc už žádné uspokojivé odpovědí na nejdůležitější otázky
životní, pro toho není žádného rozluštění záhad, nýbrž jen essi—
mísmus a smrt. Ten žil mrtvý (ztracený) život . . ! Tolik ógele
- a lbsen sám potvrzuje pravdivost jeho slov. Vždy! poslední

doznání. kterým uzavírá život svůj, jest: |Když my mrtví procitneme,
vidíme, že jsme nikdy nežili! .

podobně je tomu též u Hauptmanna. Dílo Hauptmannovo
je více dílo citu nežli dílo pevné vůle a činu; jest to bolestné
zápolení a tápání, je to bezpodmínečný soucit s ubohým lidským
tvorem, který vymaniti se chce z tísnivého prostředí, ale nemůže,
nebot nemá síly k tomu a nezná cesty z toho začarovaného
kruhu, až konečně hyne pod tím drtivým tlakem. jako lbsenův,

tak i Hauptmannův sen zůstává pouze negativním, nepřinášeje
nic ositivního. je jisto, že z pouhé negace, z pouhé kritiky mí
nulého a stávajícího, z pouhé roztržky se starými tradicemi, z pou—
hého subjektivního snění bez evne'ho podkladu nemůže povstati
nová říše, noxý svět, nové náboženství.

Naproti Ibsenovi a Hauptmannovi třetí zde uvedený, Melež
kovskij, celým svým dílem volá po náboženském obrození. a sice
-- aspoň v dalším vývoji svého snu, - po křestanském obro

zení. Ale i tu, jak dobře praví A. Vrzal, vane chlad positivniho
rozumu; ve všem tom je více učeností než pravého nadšení,
více chladné rhetoríčnosti než upřímné vroucnosti, více mluvení
o náboženství než skutečného cítění náboženského . . . Merežkov
skij dosud jen c'hodí okolo největších otázek, okolo otázky'Boha,
Krista, Antikrista, Golgothy, Starého i Nového Zákona —ale nemá

evné báse. na kterou by se postavil, nemá pravého pochopení,
kterým by ty veliké otázky pojal a si je ujasnil: Merežkmskij pravdu
hledá —ale pravdy v plném rozsahu nenalezá. To, co dosud po
dává, je »měnivá, nejednotná a neživotná směs hesel starých i no
vých, směs starodávného montanismu a nikolaismu s moderním
nietzscheovstvím, symbolismem, mysticismem a individualismem . ..
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Sny o třetí říši! Myšlenka tato, myšlenka o nové budoucnosti
lidstva není konečně nová ani ojedinělá. Známo jat učení Schel
lingovo o třech církvích: o církvi Petrově, církvi Davlově a cirkvi
lanové, která má. býti tou novou církví budoucnosti . .. Známo
je nadšené horování polského filosofa Augustina Cieszkowskiho,
autora iOtčenášef, který rovněž mluví o třetím období světa,
o třetí epoše lidstva, v níž teprve prý nastane ú |ná synthese
a harmonie dosavadních rozporů . .. A podobně básníci. Třeba
připomenouti jen na př. ony žhavé vise geniálního Krasiňského,
v nichž realisoval básnicky onu myšlenku o církvi lanově, o říši to
lásky čili Ducha sv. (íTřl myšlenk *, zvláště část zvaná ichenda';
dále iSyn Stínů' a j..) Ovšem Řrasiňski, nadšený věřící katolík,
neopouští ani v tom snu o třetí říši ůdu víry. U něho církev
katolická neumírá prqto, že by snad byla zastaralá a neschopná
života. nýbrž přetvořuje se v iMčsto svaté lerusalémi t. j. pře
tvořuje se pouze v jinou formu, ve formu lepší a dokonalejší . ..
Naproti tomu jiní, na př. i Novalis, Cl. Sandová a j. označují
náboženství dnešní za zastaralé a sní o náboženství novém, \ňe»
křesťanském, všelidském . . . Není tedy myšlenka o třetí říši novou
ani u lhsena ani u Hauptmanna ani u Merežkovského No
vým je pouze způsob. kterým tuto rnvšlenku zpracovali.

le to nesmírné zajímaaym, sledmati ty nejrůznější proudy. to
nejrozmanitější a nejchaotictější vířeni, jímž vlní se dnešní hladina
literární a v němž hledá a bloudí a tápa' ubohá, vášní o skepsi
rnučená duše moderní.

Když v minulém století positívismus a determinismus ovládl
duše lidské, zdálo se, že vítězným jeho vniknutím do literatury,
do umění i do života lidstvo navždy vymanilo se z moci Ne
známého, Nepochopitelného, Nadpřirozeného. Ále ku podivu: Na
konci toho století, jež slibovalo, že vše prozkoumá, že vše pro
nikne, jež zamítlo Nadpřirozené, Zamítlo Boha, zamítlo viru, jež
dusilo vše vyšší v člověku, každou myšlenku.a touhy po N d—
zemském a Nadpřirozeném — na konci toho století více než Edy
jindy pocítili jsme ono Tajemné v celé hrůze jeho, v celé veleb
nosti . .. Á duše, která prchala, ted vrací se k němu a vněm
hledá ukojení svých nesmírných tuch a žádostí, cítíc dobře, že
tam skrývá se pravá jejich vlast, z níž byla vyhoštěna. Duše hledá
tu svou vlast, svůj diplom šlechtický, jak krásně praví René Dou
mic. Nadpřirozené uvazuje se opět ve svá práva. 2 't kjedno
duchosti, sebeovládání a víře, volá L. Daudet a D. Ešurget (La



terre promise) . .. Dělej, co dělej, vžd zníti budou ty otopené
zvony města ls (Gustav l_arroumet: loches lointainesl) t. j. ta
stará, pochylováním sice utlumená, ale v hloubi srdce řece dosud
žijící víra . . . ždy přemýšleti budeme o poesii bohoslužby, která
tak dlouho uspávala lidský bol Vždy sníti budeme jako
Huysmansův Durtal o kráse kathqlral, o míru a štěstí v nich...
Vždy zamyslíme se nad “krásou takového výkřiku třebas chvilkové
extase toho ubohého Leliana (P. Verlaine):

;Oh, mon Dieu, Vous m'avez blessé d'amour
et votre blessure est ancore vibrante . . .?

0 jsou ty zvony města ls . .. Fr. Coppée a M. de Vogesé,
paul ourget a ]. l_emaitre, Marcel prévost a.l.eon Daudet,
E. Rod, D. Desjardins, F. Brunetiere, Louis Veillot, Charles Monie,
Fr. lammes, Emil aumann a j. — každý dle svého způsobu
rozezvučuje ty zvony města ls . . . Ci chcete jiné doklady? Slvšte
výkřik Michaela Corday-e, autora rMariés jeunes' z jeho sCon—
fcssion d'un enfant du sičge' (Ne právě štastná hříčka s ;enjant
du siěcle' !): rposlední víro, chraň mnel jsem slabý tvorl Daleký
ideál vzorné společnosti, 'ejíž- doba ještě ne)řišla, nestačí každý
den. každou minutu nadchnouti mysl moji.. INemám náboženské
víry, která již v kolébce tu musí býti. Věda naplňuje mne vznešenou
zvědavostí, podivem, ale je příliš necitelná . . .! podobné vysvětlení

odává nám ... (lebhart (rÁutor d'une tiare', i()dttdiUS de
' . . . v.. u .. v- . . .
hrstone'). Studium dejin a laska k poesn rrvedly |e| zcela lo ncky

ke křesťanství. A konečná slova jeho? Vk ádá je do úst Rabhinnr
z Nicey: rlsem jist, že Bůh nepromluvil ještě posledního slova.
zsinalé kosti, 'ež viděl prorok, jsou Články viry mrtvých nábo—
ženství, ale jediné dechnutí ze rtů Boha postačí, aby je oživilo
a znova pozvedlo! To jest: cit náboženský nevymizí, vymizeti
nemůže, nebot je srdci lidskému essenticlním. Stat crux. dum
volvitur orbis . . .l

je to skutečně podivuhodné, jak poměrně brzy ve Francii ona
irenaissance latinc' vystřídána byla tak zv. irenaissance religiense'.
A po'dobné zvlnění náboženské“ vidíme i v jiných literatUrách,
vidíme i u nás . .. Dr. Arne Novák napsal nedávno při příle
žitosti smrti básníka Ot. Theera: rZůstanc trvalou pýchou a
ctí mladších básníků českých, že naplnili své verše živoucím de
chem božství, že po stezkách oznání i na cestách lásky hledali
dychtivě pokorný a přece osvobozující styk s Bohem, a že tázavý,
ano pochybovačný postoj, jejž zaujali kmravním a společenským
vztahům člověka mnohonásobně podmíněného, nezabránil jim,
aby se oddali cele a bez výhrady nazírání a prožívání božského
Absolutna. leště Macharovo poesie, tak přízračná pro myšlenkové



ovzduší ve soumraku století v Čechách, rozbíjela své pyšné a
vzdorovité' stany pod nebem, v „němž není Boha, .a na půdě,
odkud soběstačný hrdina občanského rozumu í pozemské vůle

nevysílá, ba necítí nejmenší. potřeby vysílati modlitby Naprosto
jinou inspirací má již rozjimavá lyrika Ánt. vy: v první, starší
švé části děsí se a uniká ze světa, kde vyhynula nejen přítomnost
ale i milost božská; v druhé, kladné své půli, s jasností vizio
náře a nedočkavou touhou chiliasty tuší, ba ujišťuje zrození nq—
vého božstva, které však nedlí transcendentně mimo svět, nýbrž
ukryto jest v mravní cele našich očítěšných a omládlých srdcí.
Dokonce pak v básnické mystice Otokara Březiny prosycuje světlá
a silná přítomnost Nejwššího jména každou vizí zevního světa
a každou úvahu o mravním poslaní; obrazy, v které se básníku
vtělu'e poznání země i tušení hvězd, nejsou než znamení svrcho
vaného jsoucna, a všesvětový řád mravních hodnot, do něhož
myslitel pokorně v iná své činorodé chtění, "est romítnutím ta
jemné Vůle. V hlubokém s 'mbolu nazval Otakar ďřezína mystický
Svůj vztah k Bohu rposletlním zránímí; ano, na těchto vysokýc
a satnotářskýt'h drahách slunce a mvšlenky )rožívá své polední
„vání moderní naše básnictví. Z mladších naších lyriků, kteří samo
statně pokračují v dráze prokopané tvůrčímí činy Sovovými a
Březinorýmíf nevyrovná se Otakaru lhceroxí žádnv myslítelskýrn
í básnickým úsilím o proniknutí k 7tíhadě líožství a obrození sc
mravním stykem s ní: autor rlílzkostí o nadějí'. rVšcrnu na vzdoryt
í rlq'aěthonta' stoji dnes uprostřed tuuělcckých svých druhů jako
vlastní metafysik pokolení )ohíe/intwskéhol

Ano. to jsou ty zvony město |lsl A ty zvony zní, budi ohlasy,
alčívou touhou naplňují duší -—a duše totrží a hledá ukojení.

F/lnozí hledají ukojení tě touhy v křesťanství -- ale ne všichni
nalezají. Ne všichni jsou tak šťastni jako na př. loris Charles
Hu vsmans, Franeoís' Co pée, Adolphe Retté, Charles Moríce,
Francis Iammes, paul Caudel, lohannes |Orgensen, Herrmann
Bahr a j., kteří po bouřích a hledání. po dlouhých l)ojíc , po
mnohých, nyní štastně překonaných pochybnostech — jak píše
'eden z nich, Charles Moríce, ve veřejné zpovědí básníku-knězi
l.ouís Cardonnelovi — vrátili se k víře jako kpevné basi života,
po bludné plavbě zakotvili v přístavě a v něm našli ukojení touhy
a spočinutí nepokojného srdce.

le, jak již řečeno, ne všichni jSOu tak štastni. Více jest těch,
kteří nalézti nemohou. _

A z těch, kteří nalézti nemohou, jedni vrací se ze své výpravy
smutní a zoufalí, znechucení sami nad sebou, unavení marným
hledáním . . .



Diere Loti, v touze vzkřísit víru svou, utuje do Svaté Země,
na místa, kde ežíš se narodil, kde trpěl)a umřel, v noci sám
a sám jde na oru Olivetskou, tam padá na svou tvář, o stu
denou skálu chladí horké své čelo a klečí a čeká, jako' ten kněz
Petr "v Zolbvých' l_urdech na zázrak . . . Nedočkal se ovšem . . .
Bůh nečiní zázraků na zavolanou, pro experiment . .. Víra ne—
vrátila se zázračně do srdce Lotímu. .. Smuten vrací se za
ranního šera s hory Olivetské a smuten končí referát o své pouti
v knize jerusalém: inacím se do scivilisovaných sfér stejně smu
ten a zoufalý, jak jsem jim byl, ubíraje se na východ a vlastně
ještě smutnější, poněvadž okraden o naději. Hledal jsem Krista
a nenalezl jsem ho — nevstal z mrhých v mém srdci. yslím,
že jsem ho nedovedl hledat a věřím, že může-li na tomto smut
ném světě být útěcha nebo opora, tož jest jen v něm. Ále rosím
ty, kdo ho touží hledat. at nejedou ani do Betléma, ani 0 Na
zareta, ani do jerusalema, at ho hledají ve vlastním srdci a
v prvním lepším chrámu, jejž uvidí na cestě . . .'

jíní, nemohouce dOSpěti osobního Boha a chtějíce přece vsu
gerovati si jakýsi kladný výsledek svého hledání, narnlouvají si
r_ůzné odpovědi na svoje otázky a místo osobního Boha kladou.
ji ci, jejíž původ nutno hledati ne mimo člověka, nýbrž v člověku
samém. Tak M. Gorgij v povídce erověd'. jeho Matvěj z této
povídky trápen různými pochybnostmi o milosrdenství Božím, o
původu zla ve světě. 0 cíli a smyslu života, hledá odpověd na
tyto otázk '. Hledá ji \ nitru Svém, hledá ji u kněží, hledá ji
v klášteí'ích mužských i ženských -—marné: není nikoho, kdo by
mu dal uspokojivou odpověd a lčivé záhady rozluštil a vy—
světlil. Áž konečně poutník jona, k):ěz suspendovaný pro pobu—
řování lidu. odhalí mu roušku z těchto záhad, vysvětlí mu smysl
života, \ 'svčtlí mu prak'ý pojem Boha, že totiž Bůh a Kristus
není nik o "iný než lid sám! čili jinými slovv, že Bůh je smyšlenka,
je pouhá jikce, pouhý výplod lidské fantasie, tedy ne Bůh je
tvůrcem čl0věka, nýbrž právě naopak člověk je tvůrce Boha a
zároveň Bůh sám, nebot Bůh' není mimo člověka, nýbrž v člo—
věku samém a pouze v něm samém je hledati spa'su. rBůh je
syn ducha lidského . . . Den,. kdy si lid uvědomil nevyhnutelnost
rovnosti lidí, byl dnem narození Kristova . . !

jiní v bezútěšném stesku zachycují poslední tříšt světelných
linií a kouzlí ' z nich snivé obrazy a šeptají si snivé pohádky,
aby jimi aspoň na chyíli uspali bolesti mučené duše — jako ten
Strindbergův nešťastný Bor (v románě Na břehu mořském'),
který ve chvíli největších úz ostí, ve chvíli, kdy blízký je šílenství,
žebroní. po kazateli, aby mu vypravoval pohádky . ..



A jiní opět, nemohou nalézti pevné báze pro svou vagní touhu,
hledají různé náhrady, jež mají jim nahraditi ztracený chrám
náboženství. jednomu stává se takovou náhodou umění, 'inému
věda, jinému jakési sebeopojení a p. ;Potom' — píše Dr. Lorenz
Krapp — rchváta'í v Berlíně a v Londýně v tisících na Reinhar
dova nově obživlá dramata vnitřní bídy a nutné touhy duše po
zázračném: slyší ve :Králi Oidipovil zástup lidu volati po pomoc
níku a záchranci, naslouchají z cukajících rtů vyvřene'mu výkřiku:
rKráli, omozl' - nebo naplňují v Londýně nesmírnou dvoranu,
v níž lgeinhard v posvátné době vánoční dával své rMysterium',
matný to odlesk kulku katolické církve. nebo chvějí se v Londýně
v koncertní síni při Oratoriech Elgarta, nejslavenějšího hudebního
skladatele metropole světové říše a zároveň věřícího to katolíka.

le jíti ke prameni, z něhož čerpá všechno toto umění tajupl
ného, nad nahou, holou skutečností stojícího posledního konce,
to nepřipadá jim na mysl!

Á zjevu tomuto obdobné najdeme některé podivuhodné zjevy
v moderní poesii dekadentní.

(Zi není na pi: potlivuhodným, jak z takového Charles Déguy,
který začal svou literární dráhu jako socialista a přítel lauresův,
stává se nadšený oslavovatel Danny Orleánské, stává se. hlasatel
milosrdenství Božího a lásky Kristovy k hříšníkům, hlasatel dů
včiv \ pomoc Marie a svatých . . .? Ale je to Charakteristickýrn
"cen pro Déguv, nýbrž i pro jiné zjevv obdobne: Ukazuje cestu

l50hu, cestu k církvi, cestu do domu otcovského ale sám do
toho domu se nevraci; zdůrazňuje, že je katolík, hlásá rozkvět
života katolického — ale sám žije bez svátostí . .. Zůstává na
půl cestě, nebot nema. síly, aby překonal překážky — hlavně ro
dinné —-které se mu staví v:.ccstu, nemá síly, aby doplula za
kotvil v přístav. ;Oddal se: praví Batifsol, mebezpečněmu klamu,
že Bůh jej zprostí toho, aby musil jiti cestou obyčejných věřících.
Také filosofie Bergsonova působila na něho nepříznivě potud. že
popřával mnoho volnosti citovosti a v katolicismu miloval ne u
spokojení rozumu, nýbrž citu, jak dokazuji mnohé z jeho výroků:

atřirn k těm katolíkům. kteří by ochotně dali sv. Tomáše za
Stabat, Magnifiéat, Ave Maria a Salve Re ina! Nebo: ijediná
věta sv. Ludvíka nebo leanny d' Arc převáží ceřého sv. Augustina . . .'

Nebo není to 'podivuhodným, jak jiří Karásek ze Lvovic vedle
knihy sSexus necas', knihy, která je pohanskou nebo aspoň chce býti
pohanskou, dospívá ke knihám jako jsou rHovory se smrti* a
sGotická dušejř jako ten Huysmansův Durtal, tak i ten Karás
kův hrdina sGotické dušef v uklidňujícím šeru kathedrál hledá
cestu k víře, hledá klid a spočinutí pro duši neklidnou a chu
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ravou, pro duši žíznící po pravdě, ale hynoucí skepsi a hrůzou
šílenství Nebo čtěte v iHOVOI'CCl'Ise smrtí! takový iSonet
extatický', rModhtbu k Dánuležíši', rUkřižovanému Kristu'. Čtěte
takový vzdech sv. Íeresie de lesu: 

Mne, Bože, nepohnul jsi nebem svým,
jež jsi mně slíbil, bych Tě milovala;
mne peklem nepohnul's, jež ohněm sálá,
bých tebe netknula se slovem zlým.

Tys, Bože, sám .mne pohnul! Ty, ejž zřím,
jak lidská zášt jej na kříž přibit (lalal
Ty, k němuž proto jen jsem láskou zplála,
že zmíral jsi, jat strachem smrtelným:

Tvá láska dojala mne neskonalá.
l bez nebe bých tebe zbožňovala,
i bez pekla se chvěla před tebou.

Nic, Bože, nedej mi za lásku mou: _

l kdýbýclí v to, vec doufám, nedoulala,jak (nes bých tebe'stále milovala!

Žádný katolický básník nemohl by \'ýjádí'iti krásněji tu velikou,
bezpodmínečnou lásku k Bohu, která miluje Boha pro něho sa
íne'ho, ne pro nebe, které nám slíbil, ne pro peklo, kter'nr nám
hrozí, nýbrž jen pro něho samého, pro tu jeho lásku neskonalou,

ro kterou za nás na kříž dal se přibítí .. Á přece, když ana
lisujeme to v psychologicke souvislosti 's ostatními básněmi Ka
ráskovými, poznáme, že je to vše Bohužel jen literární gourruan
ství, že je to archaická evokace katolictví, že je to jen inspirace
liturgii a kultem, ale nikoliv výron vlastního přesvědčení, nikoliv
ideový důsledek víry evangelií. Básník katolictví chutná, nikoliv
prožívá. Chutná katolictví, právě jako v jiných básních chutná
pohanství. Sám touží v sonetč věnovaném l.vu Xl

ak lampa z ametystu srdce svo'e
)ých zavěsit chtěl v Chrámě Církve svatém,
však barw pohanské v mém snění hýří.
Ve vlasech růže, rozkoš hříchu zpívám.

V pravdě však není Karásek ani pohanský ani křesťanský.
jsou mnozí podobní jemu. jsou to duše, které zůstávají na půl
cestě, mezi 'dvěma světy, ale v žádném z nich není pro ně domova.

(Pokračováni.)
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grantíšek .Ceubner: ŽMůikantor Život.
Kdys kantor i škole utíká
a sedá k varhanám.

jak tichem by zavály mocné bouře dechy
a prudce letěly až kdálkam, mimo obzorl
Mnex letmo nesou víry zvuků
snad k Edenu až branám,
co hory pode mnou, jen hory, hory,
vlní se temeny hlav
na let plynoucích mlčících mraků,
a výslunné hladina modrého moře
pokojně dřímá

od bílými útesy skal,
lždež hluboko roviny kruh
jako jezero mrtvých vod
pod spadlý-m lupením podzimních hájů
mění jen nátlcchy barev
(lo žhoucich světel a hasnoucícli stínů.

O země, země,
mně \ rozesnční

mlčí tvoje píseň?
Ci tvnjt' to právě píseň
(lo Slth nepoutaná
mne (tc—ří(\ vlní a závratně jímá
a unáší ducha odletem k tobě
v oblasti \ysoke',
k propasti hluboké,
bvch jasněji znal a hlouběji ssal
vclebnýutveho života dech?

O moře, moře, zvuků bohaté moře,
k sutkam bouří a sladkým nebes mannam
jdou z tebe opět oblaky tiché
na hoře tluniený vzclech, '
na kletby plamenný žeh
i modlitbu touhy v úděsy zla?

Má duše tone do moře zvuků,
má duše 'vane s výdechy země,
má duše nebi podává ruku,
má duše volá po zemi němé,
plápolá, hasne;



vír ii hrouží do hlucha nepaměti — —
z pěn šumných letí, letí, _
z na'vratu žasnel

Á dlouho, dlouho,
divem hudby
v rozesnční bloudí, bloudil
Drobuzena,
touží powýkladu pisně —
mlčky kmet Zivot bez planých sl0v
otccky mně ruku pravou
nad skloněnou žehná hlavou,
levou potmě do tmy loudí
hluboké tony. '

Má duše iihne a taie.
Sníh iak
z niv teple měknoucích
slz praménkem proudí,
ač nová to míza životná
klečících zrn.

Gugen g(laudius g(letus: 9(ra'sa.'

hro má tísíce květů. Mam nadčií \, radostnou Věčnost Tvouoc ma' miliony hvězd. Mé naděje jsou čisté a plamenné.
Kriste, milují Tě.
V zahradách 'ablka uzra'va'í. V mé duši "c smír, nebot od—

, l , | |
vratil isem se od vášní a neřestí. \

Viděl 'sem mrtvého slavíka. Tak klidně lc'cl )ocl ratolestí
, | . . Z |

lrskovou, 'ako b s al. Ále hrobařík 'iž řclezhl erka táčkova.
_l Y P | P P „ P

po smrt: je rozklad. Ale já nechci duševně zahynouti, protože
jsem poznal nesmírnou Lásku Tvou!

pívám o štěstí svém, nebot (lvéře ráje otevřela mně milost
Tvá a mam potřebu radovali se.

Vše, co budu činiti, určím k oslavě Tvé. Mé m šlení budeY

beze stínu a skutky mé bez hany, nebot to vše bude k oslavě Tvé.

Svatá katolické a apoštolské církev kráčí volným krokem
střední cestou mezi protivnými sobě bludy.

* Sv. Tomáš Akvinský, Opusc. cont. grace. c. 9.
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6m. Wasák: jako hrušeň v poli.
(Pokračování)

Než brzy její upřímnost doma povolovala. Nechtěla rmoutitř
tetičku líčením, jak její názory 0 mnohých lidech byly zklamány
a jak někde divně se k ní chovají. Cítila dobře, že v některých
rodinách přijímají ji s jakousi ostýchavou úctou a přepiatou laska
vostí, jež ji zahanbovala. Ale jinde, zdálo se jí, volají jina práci
jen ze zvědavosti, : hrdosti a zlomyslností, aby se mohli tím
pochlubiti jiným, ji pak, aby ukázali svou vyšenost, své „bohat
ství a její chudobu. Četla to v jejich pohledů,) vycitovala ve zvuku
hlasu i v každém sebevědomém pohybu.

rproč ?' uvažovala často, sklančjíc hlavu nad šitím, rproč mě
ponižujířf Dráždí je prací v kříži sehnuté moje bílé ruce a vy
soká štíhlá postava? Vidí ve mně stále ještě jen neteř farářovu,
jež sedávala kdysi v kostele ve zvláštní lavičce? i jsem sama
vinná? Ublížila jsem jim někdy, třebas jen nerada?

Nebyla si ničeho vědoma, a tak rostlo v ní přesvědčení, že
trpí nevinně; trpí proto, že je sirotek, že lidé jsou zlí a pyšní,
že neměli rádi strýčka a vůbec kněží, že jsou nepřáteli víry . . .
Toto přesvědčení působilo ji sice chvílemi bolest, ale na druhé
straně zase dodávalo jí ceny ve vlastních očích a zvyšovalo
její hrdost llzavírala se \ sebe ještě více, a když leckde bylo jí
slyšeli nějakou divnou poznámku nebo narážku, sěrnkla jen pev
něji své nízké rty, schýlila hlouběji hlavu, aby neprozradila'ani
zrakem své bolesti, ale mlčela. A svym mlčením často jen dráždila
povidavě selky. Zádaly si kromě práce i zábavy, toužily uslyšeli
vždy řadu novinek a třebas i omluv o té neb oné. ltalky jinak
to umělyl Bav-ily již tím, jak plětly vlaštinu s češtinou i němčinou,
takže docházelo často k různým vtipům, a svým smíchem oži
vovaly celý dům.

tle dosud pyšná,' říkalo se o cfarské' Hedvice, rjdko byvala
vždycky. A přece jest u nich bída, jinak bv nechodila šít . . . l tvá—
řičky spadly a prstečky zdrsněly . . . lnu, každému hrají chvilku . . .'

iPrávě takové bývají nejhorší. Rády by, aby jim člověk jen
sloužil, jídlo nosil a 'eště—sebál, aby jich něčím neurazil . .. Áno,
všude nemůže být jako na faře . . .“

Málokdo se zastal dívky, již znenáhla 'práce ubývalo, až po
jednou ustala docela. Dřikvapiloopožděné jaro a zavolalo všechny

0 poli, s nichž jakoby divem zmizely spousty sněhu. A příroda
jako by chtěla dohoniti, čeho zanedbá a, skoro přes noc odívala
se zelení a ozdobovala se květy. Probudil se i panský park, roze
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z íva| se tisícerými zvuky a nadýchal se i do domku otevřenými
ollÍny jarní vůně. .
_ Všechno venku kypělo novým životem a ruchem, "en duše

Hedvičina jako by odumírala životu. Otrávila ji nemoc, jaké dosud
nepoznala: nuda. Zvyklá býti stále zaměstnána, byla'nyní odsou
zena k nečinnosti. Fara, malé domácí hospodářství, strýček, drobně
domácí práce a ve chvílích oddechu četba stačily vyplniti 'ejí
mysl. To všechno nyní přestalo. Malou světničku snadno by uklidila
Františka sarna. A k ručním pracím nebylo. vůbec látek. | knihy
Strýčkovy byly již přečtený, mnohá několikrát. A neměla skoro ani
chuti k četbě, jež jí bývala vždy jen sladkou odměnou a odpo
činkem po 'ci. Zmalátnělá na duchu, otupčlá nudou sedávala
u okna a EIISdčla přes nízké střechy vesnických chalup do ne
určitých dálek. jako by mlha zatáhla všechny jasnější výhledy její

uše, ač'venku zářilo slunce a jásali ptáci.
Chodila sice ráno s Františkou do kostela, ale cítila, že ne

volá ji tam churavé srdce, nýbrž zvyk. Ba v kostele právě při
vzpomínkách na šťastné chvíle tu ztrávené uvědomovala si nej
plněji bezútěšnost nynějšího svého života i vnitřní svou suchost,
vyprahlost a prázdnotu. Ani zde nedovedla duše ponořiti se do
čistého zřidla modlitby a opojiti se rozkoší důvěrnějšího obcování '
s Bohem. Nedojata vracela se do samoty, s obavou, jak přežití
nový dlouhý den. V očích liantiščiných četla, že jí sice rozumí,
ake nemůže pomoci; že i sama trpí něčím podobným, ale přijí
má to mlčky a oddaně s pokorným vědomím, že ke vzrůstu sethy
je třeba slz a že i slzy jsou darem Božím, perlami, jichž ne
zrodí duše vyschlá a zatvrdlá . ..

Cestou do kostela potkávaly ženy a dívky, jež spěchaly na pole,
na luka, jely s povozem nebo prohybaly se pod těžkými nůšemi
čerstvé, orosené trávy. Pohledy jejich, zlé i závistivé, - zdálo se
Hedvice — říkaly: Ty ženské z fary ma'í časy, nic nedělají, jen
si. hoví, do kostela procházkou si chodí, — a zatím sama jim
záviděla, že mohou pracovati . .. Nabídnouti se k polní práci?
Také na to pomýšlela, když ustávalo šití a všechno ve vesnici se
rozběhlo do polí, zmínila se o tom i ve kterémsi statku, ale hned
ochladla: odívali se na její malé, bílé ruce a zasmáli se, tak
že pochopila jak ji podceňují: Zvykla by i těžké práci a doká
zala by ji — myslila si pak sama — ale dopadlo_by to asi hůře '
než se šitím. eny pracovaly tu na polích i před válkou, a je
jich tu tolik, že se ani nedostane všem zaměstnání. Děvčata, jež
chodila dříve do továren V\r'něstečku, jsou doma, rotože továrny
omezily nebo zastavily svou práci, a čekají s touhou, kdy si je
zavolají ze statků na výpomoc. Vrátila se většinou i ta, která slou
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žila v Brně nebo ve Vídni, v domnění, že se na venkově přece
lépe najedí. A je tu v chaloupkách idosti starších žen, jež ode
dávna nádeničí u sedláků nebo ři velkostatku, —' všechny by jí
vyčítaly, že jim ubírá výdělku a hlavně iživobytíl.

Tak se již ani neodvážila někde zakle ti a požádati o práci.
Bála se nového zklamání' a výsměchu. olik již přece vypozoro
vala, že v otázce \yživy stávají se lidé stále více dravci, závisti
vymí i krutými. řes všecky úřední zákazy dOSud imalí lidél přece
se obživili ! sedláků. Ále tu pojednou začalo docházeti k trestům.
Četnici ob'cvili se v kterémsi domku a zabavili částku mouky, již
krátce pře tím koupila si dělníkova žena v některém statku: po
kutovány obě strany. poznalo se brzy, že to někdo četnikům
udává — ze závistj, že si sám nemohl koupit. Ba vyšlo na 'evo,
že i na hejtmanství píší se z obce dopiSy a obviňují se se láci,
že si schovali zásoby, že si tajně bez ovoleni melou ve mlýně,
že prodávají příliš draho . . . Celníci stál; prohlížely a vyšetřovali,
lidé byli předvoláváni k soudům —a propast mezi sedláky a bez
zemky se šířila, sobectví a nenávist \zrůstaly každým dnem . ..
Nejhůie bylo přede žněmi. Na jaře i'ozlétly se po vesnicích čety
vojáků, Němců, odněkud z Rakous. Učitelé a někteří občané po
čítali, sepÍSovali, vojáci prolézali domy, jako tchoři slidili po taj
ných skrýších, prohazovali seno na )ůdách a slámu ve stodolách,
klepali do zdi a dupali na podlahy a ženv a děti i zbyli
starci stali někde ustrašení, jinde svírajice pěsti a tisknouce rty,
ahv potlačili deroucí se trpká slova, jinde zase naříkajícea pla
čicc . . V několika dnech vydrancovana vesnice ijak od Siedů'.
A komu se podařilo přece něco schovali v polích, ve skalách,
v lese -- v noci jako zloděj plížil se s vlastním majetkem domů,
ukrývaje se i před sousedem.

iNikomu se nesmí věřit,l říkali si doma, iani vlastnímu bratru nel'
;Kdo neschovó, nemá,? smáli si pota'í šťastní.
„\ schovávali před cizím i ten kus chleba, byl-li poněkud bě—

lejší, než předpisy nařizovaly. Á báli se dáti chleba i dětem do
školy. íNajet se domajf říkala matka, když chlapec ohlížel se
30 obvyklém krajíčku — ikaždý by se tam na tebe díval a ještě
by -nás někdo udal nebo by ti to ukrale Á. chlapec cestou
vzpomínal teskně na bílé buchty, jimiž mu maminka dříve po
svátcích \yplňovala torbu, snil o krajících s máslem a je-li starší,
představuje si v duchu labužnicky veliký rohlík, pro nějž si někdy

zaskočil k pekaři, když svůj krajíc vyměnil za kuličky nebo knoEíkynebo docela prodal za dva krejcary . .. Ted většina ve 5 ole
okukuje tenounký plástek chleba černého skoro jako břidlicová
tabulka, jiní hryžou studený, umouněný brambor a ostatní hledí
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na ně lítostivě, ba závistivě-i vzdorně s úskočnou myšlenkou:
Kéž bych ti to mohl vzítl' ,

ino neukra'dne, nemá! říkali si chudí "a brali, velcí i mali,
kde se dalo, na poli i v zahradách. iKrádež není hříchěm)
opakovaly děti i ve škole, itatínek povídal, když byl na dovolené,
že na vojně také kradou, i velcí páni kradou, a nic se jim za
to nestane.. . .f

Tak o tom kládal Hedvice iStáša, když po horkých červno
vých dnech sedávaly někdy o ' r iny za vla ých večerů na,
lavičce před domkem. Pawelská bývala obyčejně plna stesků na
vlastní děti, jak jí tu divočí, když chybí pevná ruka otcova a
když sama je nucena odcházeti na celé dny z domu, aby se
hnala něco na živobytí. Stáša se obyčejně usmíval, věděl, že ho
maminka za chvíli pohladí, a jaksi na usmíření pravoval, 'ak
teprve si počínají ostatni. velcí školáci, jak zlobí šlečnu učitelku,
div mnohdy nepláče, chodí lZd školu', hrají v karty, pasou do
bytek a vymlouvají se, že za války nemusí choditi do školy . .

cdvika vzpomínala při tom na vlastní neveselé dětství a v duši
počínal se jí probouzeti soucit. ak mnohé to dítě je stejně ne
štastno, ba neštastnější než bya onal Snad není si ani plně
vědomo, že ztratilo otce, že nemá skoro matky, že nese v sobě
zárodek smrti — běhá zdánlivě beZStarostně, divokost, roz ustilost
a veliká volnost nahrazuje mu pravou dětskou radost — jal: matný
zrak a vpadlá, sešcdlá tvář i celá postava nedovede zapříti den—
ního utrpení, ale přijde čas, že probudí se i duše, zhrozí se
spoust, jaké způsobil v ní válečné poměry, a bude žádati přís
ného účtování.. žachvěla se, když si představila budoucnost
těchto dětí, \yrůstajících v nedostatku, bez kázně, bez Boha. bez
rodinného te la, ve stálém rozčilení, předčasně vyspělýdt a skoro
sestárlých. h'lívala vždycky ráda děti, hodně, zdravé, čistě oble
čené, jak přicházely na faru ro knížky, jak je vídala \“ kostele
před svou lavičkou. jakým by i Stáša a jeho sourozenci — nyní
začala si všímati děti panských čeledinův a nádeníků, otrhaných
a vychrtlých, jak každou chvíli přebíhalytu vedle domku, křičely,
nadávaly i proklínaly, hrály si i kradly . ..

le v tom ji mocně vzrušila a úplně zaujala nová událost.
Do Vlkova přikvapil znenadání odvěký a nejobávanější průvodce
všech válek — nakažlivé nemoci. Zlomily rázem jako kře ké kvě—
tinky několik dětských životů, nejprve nejnuznějších — ale brzy
smrt, jako by chtěla ukázati svou přjslovečnou spravedlnost, do
tkla Se svým ledovým dechem také dospělých a otevřela si i pevná
vrata selských statků.

ještě než pominul první zmatek a učiněna rázná zdravotní
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opatření, ulehla také Františka. Hedvika se lekla. pojednou stanul
tak zcela blízko zase přízrak smrti, krutější než b la Strýčkova.
Vezme jí tetičku, jedinou milovanou duši, jež jí zbyla . .. Ále
lékař ji upokojil. Není to úplavice, nýbrž stáří a hlavně špatná
výživa. Ba je skoro div, že to slabounkě tělo strávené starostmi
i nedobrovolnými posty odolává tak dlouho. jen duch jc oživuje
a dodává síly . . .

Á Hedvika přisvědčila. již od'jara, kdy přestala šiti po do—
mech, jsou odkázány jen na válečnou mouku, jež rozdělována
bezzemkům obcí. Á bývá mnohdy taková, že Františka přes nej
krutější hlad nemůže požíti ani sousta. Pak často celé dny je
živa jen špatnou kávou, a není-li ani mléka, květinovým čajem . . .

S lékařem přišel zároveň i pan farář zaopatřil Františku. tMálO
platno, slečno,' řekl pak důrazně Hedvice, mezbývá vám, než
abyste odložila veškeru ostýchavost, po případě i hrdost, a šla
na žebrotu - *

ING žebrotuP'

tÁno, tak jako já, jako pan nadučitel, jako tisíce 'iných lidí,
mezi nimi třebas i pan strážmistr a vyšší páni. lgdvbyste si
všírnala srčta, věděla b ste, kolik lidí přejde dennč jen silnici
vedle fary. |)vorní rada l<limeš jest jemný, uhlazený án, v Brně
chodi jen \\ cylindru a rnkavičkácr -—a přece nestytí se tu nésti
sám na zádech brambory a konev mléka v ruce. Má tu ovšem
bratra, ale přicházejí i cizí, ba i žide i Němci. a odnášejí dost.
Uvšem nesou s sebou také různé zboži neb aspon peníze a
mnoho peněz. .1

;Vítc sám, velebný pane, kolik jich jest u nás! Zboží na \ý
rni'nu také nemáme, leda nábytek '

s'l'oho nechte, až bude nejhůře! Snad dostanete něco i tak
za snesitelnou cenu, již pro strýčka . . . Bude-li potřeba, půjčím

vam penčz. Znáte se jistě s lnkešovými, pravda ?i !
;Známe — vlastně ted nc) opravovala sc Hedvika trochu

zmateně, sale dříve, dokud byl str “ček ještě živ . . .!

iDobře, to neškodí, ted se všecliny staré známosti nq venkově
obnovují a nové navazují. Zvláště se mlýny. Doufám, že tam
vám prodaji alespoň něco mouky, pravé, nczkažené, bílé mouky.
panímáma je sice ostrá, ale má také srdce, zvláště vidí-li rpányf
a peníze . . .1

sNe, tam nepůjdu, velebný panel! odvětila prudce Hedvika.
hoříc v obličeji -—_gnemohu, od ustte, styděla —ostýchala bych se..!

rHledte, jste přece jen hrclšl Ále vzpomeňte, že jde o tetičku,
o její zdraví a snad o její život! pokořiti trochu svou p'chu
pro blaho druhého není nikdy hanbou. Opravdová láska odváží

273



se všeho a přemůže největší překážky. pošlu s .vámi naši ma
minku, umí to již — nebýti jí, vytrpěl bych také sám hladu...'

tak za pozdního letního odpoledne brzy po žních vydala
se Hedvika na cestu -za lepším chlebem. Tušila, že to bude
cesta křížová, ale. přece zmocnil se jí, když se k ní rozhodla,
jakýsi blahý pocit. probudila se z malátné nečinnosti, uvědomila
si zahanbeně, že skoro zapomínala na Františku před její ne
mocí, 'en na sebe myslila, — ale nyní má před sebou úkol a
jest odhodlána, že snese všechno, aby jej \yplnila.

rpro tetičku“ opakovala si několikrát cestou k faře. předsta
vujíc si v duchu zcela již vyschlou ostavičku s milou, utrpením
hluboce zbrázděnou, ale skoro andě sky se usmívající tváří. jaká
podivná síla udržuje ji ještě při životě? lake světlo, září z jejích
zapadlých očí? Mnohdy jako by se úplně "ztrácela v jiných
krásnějších světech, z nichž je skoro bolcstno vraceti se k zemi. .
Kde jsou její _světy? V ráji dětství, jenž se otevírá vzpomínkami
na bratra? Ci v ráji posmrtném, jehož sladkostí v předtuše o—
kouší umírající? Kdož ví? Ale bylo by skoro hříchem |)Í'Í)Ouló—
vati toho uvolňujícího se ducha kpozemským starostem. i\lcřekla
jí proto, na jakou cestu se vydává a jak málo naděje má v u
spěch. len pro ni, pro tetičku činí, čeho \by se nikdy neodvážila

ro sebe. Půjde znovu prosit k sobeckym, zlým lidem, ano, po
kloří se před nimi, přemůže svůj odpor . .. Li snad svou hrdost?
pýchu? — jak řekl pan farář...

Neměla již času si odpovědít. Ot'illd se v malé zahrádce
)řcd farou, nestřené několika keříky )rvních jiřin a obrubou
bílých a rudých aster. Zastavilalse na okamžik, aby si oddechla
)o rychlé crůzi vesnicí ()vamrl jí stesk blížícího se podzimu

h/e stodole vedle fary hučela temně mlátička, že sotva bílo slyšeti
údery včžních hodin, také jaksi temné, řidušené. rlak jasně

jindy zně|y,' pomyslila si. polrlížcjíc vzhůru [rudé střeše, rkuchyní
jejich zvuk zcela pronikl, že jsme se mnohdy ulekly, když tak
znenadání v adl do ticha. A nyní jako by kdesi daleko kovář bu
šil do kovaclliny . . .'

rDívátc se, kolik je hodin?? ozval se za ní veselý hlas. rMáme
čas, šero nám 'en poslouží . . .!

Stařenka stála již ve farských dveřích připravena na cestu.
Venkovanka celým svým zevnějškem, s upřímným dobráckým
úsměvem v líci, bystrěho.pohledu a živých pohybův, ale při tom
vážná a v řeči ukázněná —_působila na Hedviku konejšivě a utě
šivě již od prvního setkání. Měla vždy při ní podobný dojem,

jako lídyž na hlavu rozpálenou .horečkou přiložila svěží štavnatý
234 Cítila, že ze stařen y' mluví život, gkutečný a pravdivý život,



jejž ona tak málo znala a jehož se skoro bála. Tato prostá
žena však jej ovládla, snesla v těžkých bojích jeho rány a nyní
smířená s ním jde bezpečně jako slunce oblohou, nehloubá
0 jeho záhadách, těší se z nevinných jeho radostí a přenáší se
lehce přes jeho smutky, jako by říkala: To všechno tu již bylo!
překonali jsme horší věci, sneseme i totol

| nyni při pohledu na stařenku zdálo se dívce, jako by mlhami
v její duši pronikl náhle teplý růžový paprsek. Usmála se zase
po dlouhé době a stiskla podanou upracovanou ruku.

Jak se tedy občtujete pro mne, stařenkolf
:Kdyby nebylo větších obětí! Vždyť vím, jak by vám asi bylo

samotné, a proto jdu ráda. len budte statečná, Hedvičko. a tr
ělivá! Ledacos přeslechneme, ale při tom nejlépe pomlčeti.

Bohubují. ponařikají si, ale na konec snad přece.! —
ež zdálo se, že se i stařenka mýlila. Obešly několik největ

ších statků, ale marně. Na dvou místech sice slíbili. že pone
chají něco bramborů na podzim, nevezmotrli jim jich )áni —
bylo však hned viděti, že to slibuji jen neradi, Více kvůli matce
pana fmáic a aby se jich zbavili. Á tuto touhu bylo cítili všude.

th-dixte se, že jsem vás tak odbyla! omlouvala se kterási selka,
vvprmau'jíe je trochu již uklidněna na síň. iDnes tu bylo již
před \timi aspoň deset lidí < mám plno práce a tu ůl)\'Cll
su- stah- zdržovala. Á člověk dnes nesmi nikomu včiit. '

i.\"l' bychom vás jistě neprou'adilv -—' odvážila se namítnouti
ješte lťtlvilm.

Hedvika se divila v duchu, 'ak obratně umí stařenka vyhnouti
se hrozícím Často rozporům, klidně sni-sti nevybíraná mnohdy slova
a ukončili hovory vždy tak, že odcházelv usmířeny, bez hněvu,
třebas s nepořízenou. Kolikrát byla by již vybuchla, neprozře
telně něro řekla, ale laskavý pohled stařenčin jako by ji vždy

krotil a chlácholř Mlčcla raději, nebránilo, když stařenka nadalší cestě snažia se každého omluviti a jí dodávati nové na
děje. ale přece hromadila se jí v duši trpkost a zmocňovala
se " stará malátnost. Když pak se ocitl konečně v posledním
selském statku. u bohatého pololáníka l'lbráka, tu se již nezdr
Žovdld. (Pokračování)

Prvni příčiny npnáležejí v obor badání empirického: onyt nám

vždy uniknou jak ve vidě o bytostech živých, tak i've vědě
o tělcséčh neživých. Claude Bernard.



Šarel Qostál futinov: Z kn i'hy „$(—větiny“..

]Á ŽIIU MEZI KVĚTINAMI.
Vizte lilije olníl

vang.

Roztály v slunci ledy zimní.
Pá, lidél Dost mám žití s vámi,
vy sobci zpupní, neupřímní —
ted budu žít jen s květinami. '

Nevěrců není mezi nimi.
Každá se zbožně dívá k nebi,
každá Se modlí slovy svými
a knížek nemá zapotřebí.

len tiše prosí slunka, rosy, —
jen vůní svou to šepotají —
a, nedostanou-li, oč prosí,
neroul'íají se, nereptají.

jen v pokoře své skloní hlavu
a Čekají, jak'ncbe uzná,
žít pro Boha (3 jeho “slávu,
či. zemřít, když je bouře lirůzná.

jsou spokojeny se svou hrudou
a 'edna druhé nezávidí, *
boliató nepohrdó chudou,
jak bývá někdy u nás lidí.

jsou diskretní. Když milující
nad nimi tajemství si sdělí,
da'l ony hledi s dětskou líci,
jak nezřely l)y, neslyšcly.

jsou hostinné a zvou si včely,
med, zlatý el jim na stůl vloží,
a žádóŠ-li, By pro tě mřely,
mrou, odevzdány v ruce Boží.

Á nebrání se, utrženy
kd ž v sklenice je noříš tůní,
dál hledí, na tě usmířeny !
a ještě mrtvy dýšou vůní!



Ze jsou tak skromn ' ve vší slávě,
i Kristus měl v nich zalíbení.

Květiny křestanky jsou právě
a mimo ně snad jiných není.

DADRSEK.

paprsek slunce plamenný
oknem se řítí mi na stěn ',

přes květymuškátu, přes záclon sníh
říne se do jiz|)y — štěstí a smích.

Což pak on ví, že po otci
truchlím, jenž podlehl nemoci,
odešel navždy, a srdce lká —
paprsek hýří a hrá.

Což pak on dbá, že \ nuny pad'
snů mojich pyšn'l \'elehrad.
jaro že nevchází clo ňader mých 
paprsek plane -—štěstí (\ smích.

perlu, pro niž jsem život dal,
nevěrný přítel mi \“ dálku vzal —
což ale paprsek z toho má?
Vesele |iýí'í n_ hrá.

Strast že mi strliala každy nerv,
že se chvím, jak pod patou čen-,
navždy že zničena rnladost má?
paprsek hýří a hrá.

Cim je mu život ztracený?
Dubnovou září zlacený
nemá, co kletba, smrt a „ích 
paprsek slunka, štěstí a smích.

Květiny líbá i zlosyny,_
domov i cizí pustiny,
štastná i čela zoufalá.—
paprsek hýří a hrá.



9m gosefaratochvil:
Quský Wefwmann—chadimíroS'olovjev.

||.

PŘÍPRAVA SOLOVIEVOVA NA ŽIVOTNÍ POSLÁNÍ.

Domě rodinné a společenské rostředí, v nichž vytvářelo se
jeho mládí. připravily Solovjeva k jeho úkolu. Vyrůstaje v plné krisi
myšlenkynárodní, poznal důkladně a jistě zkušeností hodně
předčasnou strasti i touhy ruské duše.

akově předčasné zasvěcení, které jest nebezpečné pro duchy
prostřední, jest velmi cenné pro muže vyšší. připravuje je k re—
akci proti jejich rostředí způsobem velmi mocným a příhodným.

Narozen 16. edna 1853, byl Vladimír druhým synem rvního
a nejhorlivčjšího dějepisec ruského Sergeje Michaloviče Solbvjeva.
Ve věku 33 let počal otec vydávati první svazky velkého díla,
v němž pokračoval až do své smrti: ;Dějiny Ruska od nej
starších dob' (až do r. 1780).*

památce svého otce věnoval Vladimír r. 1896 dojemný člá—
nek,“ z něhož. vyjímáme některé intimní podrobnosti. S'n shrnul
pochvalu dějepisce ve tři výmluvná a správná slova: erlůj otec
miloval vášnivou láskou pravoslaví, \ědu a ruskou \last.'

Svou matkou Dolyxenou Vladimirovnou Romanovou, jež zemřela
teprve v červnu 1909, byl Vladimír spřízněn s rodinou ukra'in
ského filosofa Skovoroda. posléze dědeček Vladimírův. Michal
Vdsil' vič Solovjev, byl pravoslavným knězem.

U krbu rodinného byl tedy Vladimír Sergejevič vychováván
v zásadách primitivního slavofilismu. Roku 1864 vstoupil na
gymnasium v Muskvě; prostředí se změnilo. B la to doba, kdy
mládež ruská, vzdor censui'e, nadšeně četla šůchncrovu knihu
iSíla a hmota'. Solovjev ji také —-pótají ovšem — četl v ně—
meckém ori inále; četl též Strausse a po francouzsku iŽivot
ležíšův' od enana.

d r. 1867 víra křestanská a spiritualism byly odsouzeny.
rKatechism vědy, katechism Bůchnerův, překonal/katechism víry,
katechism metropolity Filareta.*** Rozsudek jistě dětinsky a ne
osobní, ale romyšlené jeho zrušení brzy ukázalo předčasnou
zralost. Drázdhota v duši hochOvě byla úplná. rKdyž mi bylo
asi 13 nebo 14 let,' napsal. 18. srpna 1872 (ve věku 19 let)

* 29 svazků. V Moskvě 1851 —1879, 2. vydání.
** Sv. Vl. str. 643-662 Sebranýcli spisů.
“* Sv. Vl. str. 645.
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i l jsem úplným materialistou a velká záhada zněla pro mě:
jak jest jen možno, že i velcí duchové mohou býti zároveň vě
řícími křestany? a vysvětloval jsem si tento zvláštní fakt buď
přetvářkou nebo jakýmsi zvláštním bláznovstvím \ynikajících duchů.
C'etait assez bEte pour un bambin ..."

Toto 'idítě' (bambin) 14leté vzpíralo se i doma jakýmkoliv
aktům náboženským. pokládalo to za věc Svědomitosti.

Otec znal svého syna: nechtěl nic unáhliti, nevytýkal mu
ničeho, poukazoval pouze na vážnost záhady životní: rozřešit ji
lehkovážně, jaká; zodpovědnost! Avšak hoch zajisté vážil pro
i proti a podlehl příliš silným námitkám, jaké mu kladli málo
vědecké výklady Biichnerovy a Renanovy. Tímto vážným pojetiin
svého syna Sergej Solovjev jej zachránil. — — _

U lidí severu jest zvláštní intelektuální unáhlenost: malý,
čtrnáctiletý Moskovan zakoušel po tři rok náboženské uzkostii

ugustinovy před jeho obrácením. jako velký učenec latinský,
jímž brzy měl být uchvácen a inspirován, mladý student slovart—
ský, týran" oběma záhadami hmoty a zla, uzavřel se v jakousi

inanichcjskou filosoÉiC, jejímiž věštci a veleknězi byli němečtí
pessimisté, zvláště .“,hopenhauer. Ale v jejich jormulkácb chtělviděti dále nežli jeho spolužáci. Studenti moske'ští tonuli téměř
všichni v materialismu praktickém, v positiVismu radostném.
ivan.: je málo zajímala, \ybírali z ní nanejvýš několik aforismů.

tolik. co postačilo k omluvě jejitb jednání K čemu
ost—tick?

lakové chování se vůči pravdě hnušilo se jejich mladému a
vynikajícímu spolužáku: rozhodl se, že od nynějška vždy_si bude
vážiti pravdy, hledali ji všade, obětovali jí všecko. Drmda od
inčnila jeho obětavosti . _ ' '

Ávšak na zpáteční cestě, již mu označovala, musíme se zmí
niti o první stanici. opravdu zvláštní pro takového hocha. před

náboženskou konversí potřebuje otrávený duchgišlčastěii filoso—fického protijcdu. Německá sofismata, voč ná ve velkých
dávkách, zkalila pohléd Vladimira Solovjeva: zapomněl na
rozum, věřil jen svědectví smyslů, uznával za skutečno jen hmotu.

málo dosud dijerencovanóu—a zmítanou obecnými tendencemisvěta ke zlu stáe'boles'tnějšimů. Kde nalézti léky proti takovému

opoŠ'ení . . „? \ \ :tudent jej nášel ve - Spinozovi. Spinoza, jejž vášnivě četl
v 15 letech, stal se pro něho tím, čím byl Augustinovi plotin'
a Platonovci: skutečnost duchovosti a nutná existence bož

' Korespondence (vydal Radlov) sv. |. str. 158: francouzský clo-
pis'pani 5. D. Lapšinové. ! '



ství, jež nedávno ještě řadil do říše absurdních a odporujících
si domněnek, objevila se náhle v záři nevyrovnatelné evidence.

Konverse se počínala. O čtyři roky později napsal o orko
doxních materialistech rázu Voglova, Bůd'merova atd.: iLogická
nesmyslnost soustavy byla poznána a materialisté ustoupili posi
tivismu, který jest věc docela jiného druhu a nesmí se podce
ňovati. Dokud se materialismu týká, neměl nikdy ničeho společ—
ného s rozumem nebo svědomím, ňýbrž jest to osudný produkt
logik, který vede k absurdítě lidského ducha odloučeného od
božské ravdy! _ —

V době, kdy psal tento do is, zasvětil se devatenáctiletý So—
lovjev definitivně filosofii. Vo ba nebyla bezprostřední. po absol
vování gy nasia prospíval tak dobře na falkutě věd přírodních
a matem tických, duch jeho zdál se tak býti uzpůsoben ke
studiu věd přírodních, že všichni, profesoři i spolužáci, již mlu—
vili o stolici paleontologie, kterou asi brzo zaujme.

Náhle se však směr změnil: vědy přírodní příliš málo mu
objasňovaly tajemství lidského žití; nemohly uspokojiti duše, ani
ji vésti a_ zachrániti . . . a duše ruské tolik potřebovaly utěšitele,
vůdce, spasitele.

Filosofie tedy zvítězila '
Náš 19|etý konvertita věnoval se ji ne jako diletant, nýbrž

jako apoštol. Docitoval v sobě neodolatelné povolání k duchov—
nímu apoštolátu: chtěl studovali a mysliti ne aby poznal a snil,
nýbrž aby pomáhal a poučoval.

Umění, pro umění, myšlení pro myšlení, )oesie ro poesii,
tot sobecká hračka. Solovjevovi se hnusiLa. l'lyl umělěem. filo
sofem, básníkem, ale vždy pro druhé. Zivot pro jiné, myšlení
aro lásku -- lásku Boha a duší — tot jeho heslo od začátku
konverse. později je vyjádřil jiným. ještě dojemnějšim způsobem:
! ude spasen, kdo,spasi|" "

emohla se konverse státi ještě nebezpečnější nežli poblou—
zení materialistické? Lži-božství Spinozovo jest bezmeznou
propastí; fascinující tajemností svých neurčitosti, nádherou stínů
vždy inejasných a pohyblivých v logickém svém \'fývoji, stala se
tato propast záhubou mocných duchů. pro nadšen' mladíka a
bez podpory, 'aké nebezpečí v tomto volání nekonečných hlubinl

ež duch Šolovjevův již od šestnáctého roku byl dosti pevným,
aby poznal a odsoudil strohý apriorism svého učitele: cesty
otevřené duchům Spinozou jsou velmi přímé, ale kam vedou?
Metoda je řísná, ale jest též oprávněná?

Solovjev hledal i jiné učitele. Brzo jeho učení filosojické i ná
* Tajemství pokroku (1897), svazek Vlll. str. 74.



boženské žádalo neúnavně transcendenci a osobnost Boží. pro

pinozu však zachoval ieštč stále přízeň rázu praktického, iiž
odůvodňoval svou vlastní zkušenosti. V naší době merozumného

empirismu neb strohého kriticismu,' napsal r. 1897 (Náš pojem
Boha: vzhledem k Spinozovi a prof. A. ]. Wedenskému, sv. Vlll.
str. 26), iisté formulky z rEtikyf, vyložené provisorně před poslu
chac'stvem ruských positivistů, mohou účinně působili proti ma
terialismu, styk, byt zcela skrovny, s Bohem může působit na
mnohé duše a uložili jim chování, tak jako mně, jež vede tváří

v tvář Ábsolutnu, chovaní, jímž začíná každá konverse -- pokoruJ*i
l

, V době, kdy mladý Vladimír rostl, kdy myšleni ieho se za—
tl'n'milo v nevěře a potom o 't se vzchopilo, stále vzrůstalo roz
dělení duchů v Rusku. Mladí;v ba i děti, brali na tom účast.
V městě, jako jest Moskva, nikdo nemohl vzdóti se boie, nikdo
nemohl zůstati lhostejným: při každodenním styku rozhodnutí
bylo nutné.

Dvoií program, jak isrne ici \'vlíčili vyše, shromáždil \c dvě
skupiny. téměr steiné, veškeru ruskou inteligenci.4 Silv sc na
izaicm vyrovnávaly, ale co zatím se šířil souboj mezi protivnymi
stranami. prudci. což býva vždy \ dobách kritických, ovládli na
obou stranách a nuomili se vedení. „ ,
LSlavoílové poměrně umírnění, jako Kirk/Ski,.Choinjakoi, Áksa

km, nCJyli již ničím vedle Katkova, Str'aÍova, l.)anilt'vského
Brzo i Svatý Synod )odléhal ('cličky vla'dě stale těžší a prudší
svého generálního prokurátora Dobědonosreva.

Totéž dčo se ,i na straně liberální. Léto 1862 _, 64, v nichž
ovl' ll novo-národovec Katkov, byla též prvními triumfy Cemi
kmšého. lírn stala se Část nápadníků revolucionóřskou. byla
frakce sice ne'rnenší, ale mocná. Zvětšovala své. volání tím. že
tu'dila. jako ln cele Rusko šlo s nimi. Tak učenci byli kom—
)roniitováni k velké radosti slavofilů. po nějakou dobu vládl ieštč
'lerzcn, potom l_avrov, Kropatkin, Bakunin . .. Mno-žily se aten

táty . . ., pak přísný tlak . . . A dále . . .?
Události v létech 1900— 1909 zachvělv Ruskem. Ále Rusko

iim odolaloz' a neivážněiší ieiich fáze byly nepatrné vůči tomu,
čim hrozily vzájemné. boje náčelníků stran v létech 1860 —1880.
Tehdy, se zdálo, že boj idejí co neidříve se zvrhne v boi
občanský. A iakc' by tu nastalo vraždění. Nahromadčné boly,
dlouho potladovana nenavist, nutnost osobní obrany byly by
vyvolaly pravé vyhlazovací boie.

" Viz sv. V._ děl Solovicvových. ,



pozorným divákům velká iexekucef polska v r. 1863 zdála
se jenom předehrou a “jakoby pokusem, poměrně nevinným,
velkého dramatu. v němž Rusové. budou bojovati proti Rusům.
lest známo, že bez vědomí carské vlády'ruské ;buřičská vládat
polská, přes všechno slidilství, neopustila hlavního města králov
ství, universita varšavská byla jejím palácem, daw venkovanů
řídily se ne římo vedením profesorů a přímo vůdcovstvím stu
dentů. Sou ilo se, že to jest symbolem, který se brzo objeví
v celé říši.

pouze, že boj v'Rusku bude daleko delší a prudší nežli
v polsku: bojiště zároveň rozlehlejší a rozdělenější, kdyžtč na
každé desjatinč nekonečných pláni budou nepřátelé tváří v tvář,
zabráni v nesčetné jednotlivé půtky bez možnosti utkati se na
bojišti jednotném. A na obou stranách projeví se táž rasová
vytrvalost, totéž nadšení, tatáž trpná podřízenost vůči rozkazům
vůdců, týž fatalism vůči smrti, táž mystická exaltace, totéž roz
hodnutí vraždili a dáti se vražditi.

V letech 1860 -- 1880 zdálo se, že tento občanský boj vv
buchne každou chvíli a nechybělo pesimistických )ozorovatelů,
kteří předpovídali blízké rozdělení nebo zánik carské říše. Do
polo\ice století se věc. musí rozhodnouti, říkali

A opravdu, atentáty množily se bez ustání, až v březnu 1884
padl car Alexandr ll. Dobře ravil pan Leroy—Beaulieu: il)\'d
neb tři tucty odhodlaných mlhdíků drželo v šachu vládu nej
větší říše světaň

Dnes te rve vidíme dobře, jak neobvče'tíč správně a vystižnč
uřalpovídalP rorocký duch Solovjevův události na Rusi. Výbuch,
který očekáva vletech 80tých a 90tých minulého století, nastal ovšem
teprve v dnešní Světové válce, ale vyplnil takřka doslova oče
kávání Solovjevovo.

cVáclav Qoledne: Ju. jan Wepomu'cký.
Zavončl bez, a zasmály se břízy!

Náš Svatý lan!
Ctihodný záhyb kanovnické řízy
a kožíšek — v náručí Kristus Dán.

Tak střeží most, a světla kolem hlavy
nám zpívají o světle Věčné lávy _ _
Kéž : vysoka, „jak hvězda v moře chladné,
nám jeho almužna, dej, v duši spadnel —



_cVojtěchOndrouch: Z mého deníku.

]Dll
:Cesta, pravda a Zivot.'

Sv. lan 14, 6.

Za jitra sw'ch mladých cest jsem stanul na příkrém návrší
proti záplavě krvavých západů. Oslepl jsem mořem krve a umí
ral jsem poznáním svého zapomenutí . . . Přišel batolhý chlapec
s kadeřavou hlavou a řekl mým záhadám: Hled, pane, na ten
západ krvavý! Záhadu Slunce Svého, vidím, poc ováváš v zá
hadách západů. V oblacích dalekýd1 iest tvůi cíl i ramen. —
Zakřikni smutnou píseň pláčel — Vzdor-uj lži a hle ej pravdul
Nebudeš ponížený v Ní svaté. — Stoupej výše v pokoře, utlum

pláč svůi vlídným pohledem a potlač \'zdechy bolestí! — ýdiv Nekonečno a zapadni v Něm s Rudým západeml Drom uv
v mlčení a nezabiiei svůi hlas. — — U Cíle zastří svoji tvář,
aby neosleply oči tvél — Strach tě zdržujeřl lest posvátný,
jako lvnie Cesta (\ Cíl . .. ldi bez báznčl -- 7- -

Klesám vysílen. Zízním. |sem Nemocný llmírám
v touze . . -

(:hci, panel —

! UMINA.

t'l'rhal jsem v mhradách svých lásku, a \šechny jine moje
květy hvnuly při tom na mých Záhonech .. Á zahrada má
mčnila se v poušt. lá patře na tuto hrůzu, potí'ísněn krví vlastní,“
jsem umíral zoufalý .. Kdo nemiluie, zůstává ve smrti. (l. list
sv. lana apoštola, 3. 'I4.)' 21./4. 1918.

rLaska ie život, život bez lásky —-smrt. Kdykoliv umře láska.
umře i život života. a bez života nclze žít. -< Kdybych měl pro
roctví a znal všecka tajemství a veškerou vědu, a kdybych měl
\'Šecku víru, takže bych hory přenášel, lásk však kdybych neměl,
ničím bych nebyl -- praví sv. Pavel' (|. list sv. pavla ke Ko
rintským 13, 2). Zb./4. 1918.

„\'lá láska nemůže nikdy a k nikomu umřít, ani tehdy, kdyby
mne osoba milovaná zradila a odkopla. Musil bych ií odpustit,
a v odpuštění ie zase láska. Znám dvě toliko umění: milovat
a odpouštět. — dpust nám naše viny, jakož i my odpouštíme
našim viníkůmlí 27./4. 1918.

sŽebrákem jsem já, ale u lidí neptám, poněvadž mi nikdo
z nich nemůže Ja. almužnu. Bůh dává! na./4. 1918.

íChci—libýti Bohu milou obětí — viktima, musí býti můj starý



člověk napřed zraňován nebo zabijen, změněn nebo zničen.
tom jest podstata oběti!
rVeliká bolest atři k podstatě veliké oběti! ISO./4. 1918.
Na poraněnýcE čelech mnohá hvězda svítí, nuž, nebraň ra

nám, netrat víru, netrat naděj, lásku, a sterá hvězda zlatem
OZářÍ těl, ZO./4. 1918.

iTrpím, protože ži'i a abych mohl žíti v radosti; matka rodí
nový život v bolestech k radosti. Zivot jest bolest k radosti čili
radostná bolest." US.-1918.

CIZINCI.

rDo vlastniho přišel. a svoji ho nepřijali.1
Sv. lan 1, 11.

Na \ýšinách oblačných dálek jsou toulky jejich . .. Neznámí
a sami. Nesmiřítelní samotáři, odloučení vyvrhelové, starozákonní
neobřezanci, proklínani vypovězenci, zapomínaní psanci. l'llas je
jich svatým nadšením zapadá hned při svém početí tisicerými,
neslyšitclnými echy vtztrácejících se končinách ztajeného Vesmiru.
Á příjdou-li ku prahům, aby žebrali chleba, v ženou je nelítostní
dárci opovržením. Ani noci nemají, poněvadž je nikdo nechce
vzíti k sobě . . .

jsou však bohatí domovem. -—Ve hvězdách jest jejich lůžko,
i jitra, i večery rudých Červánků. Bezesné noci je živí, aby ne
umřeli. Mimo mléko dětí nemají pokrmu. Když padají únavou,
sytí se jim. — Nezakrývají svůj hlad a žízeň. — —

Objeví-li se na ulicích měst, patří na ně lidé v úžasu, nebot
takovi poutníci nešli ještě nikdy mimo jejich oken. Nemají Času,
nechtějí-li zmeškati, poněvadž Cíl jejich jest daleký a nesmírný
a doba potu krátká. Utíkají chvatem staletí za svou hvězdou,
kterou mimo ně nikdo neodvažuje se spatřiti. O bodavá skali—
ska I'OZClÍl'djÍsvé bosé nohy, z nichž neslyšitelnými prameny ste'
kají rudé krůpěje lásky, svlažující plané lány, jimiž přecházejí...

A spilá-li někdo jim, nedovedou se mstíti.
Neumí ani čísti ani psáti. jejich matky naučily je dvojímu to

liko umění: Milovat a Odpouštět. .
evděčným rtům líbají ruce. pohledy jejich neznají světových

stran. Poněvadž jdou za Velikým Světlem, jdou jistě. A poněvadž
nechtějí býti v cestě rušení, jdou zpříma. Zpříma jdou, aby se
nevraceli váháním. A poněvadž jim hvězda právě svítí, a oni se
bojí, aby jim náhle neuhasla. 

Zmírají v touhách, a nikdo se nemodlí nad hrobem jejich
snů. Áni nepotřebují cizích modliteb. Z vypadlých slzí posvátných
vášní rodí se jim nové hvězdy. Nikdo jim nerozumí, poněvadž



přišli z cizích světů a jdou zase do ciziny. Když se objevili
náhle, lidé, --kteří je v té chvíli uzřeli, nemohli nic více než zmlk
nutím rty své zabiti a tváře zastříti nepochOpením . ..

Na horách“ sněžných Chci s Vámi jíti
jsou Vaše toulky, se zamknout v světy
Cizinci ! neznámý;

Mě vemte sebou ve hrobech písní
\ svůj okruh svatý, své echo vložit
blíženci! ztracením . . .

(Eugeng(laudiůs g(letus: maják.
Výsosmost Tvá kraluje srdcím čistým. Milují Tebe.
)o prachu země se krčí červ, ale i on je článkem v oslavě

Tvé. Má svůj účel a dotvrzuje moudrost Věčnosti Tvé.
Nezahyne, kdo půjde po cestách přímých. Zivot hladký za

páchá obyčejně mrtvolnou stuchlinou, ale je zapotřebí. aby zilo
srdce nad tělem.

Radost života junineni z duše. Zvíře má pudv a žije pudově
úča-ln(- Álc duše lidská je nesmrtelná a ('il je ceny věčné. Nutno
dojíti k \vkoupení

Kdo staví na dilc duše své, přispívá k blaženosti všech, neliot
dokonalost vlastní zakládá štěstí a vzdělanost v pravdě. Ále smutná
(* vzdělanost bez posvěcení vyššího života.

&

:'Rud.á'tupa'usky': fesy.
\ll modrou dálku, temné hory, 5 trávou mluvit, s květinami.
mezi buky, mezi hory píseň Zpívat s bystřinami,
touží vždycky duše mojc-— nezroseným křídlem litat
lásku hlcda't mezi tvory. jako motýl nad nivami.

porozumět mrtvé skále,
v mlčení jež žije stále.
ač vše kolem hýří ruchem —
mlčet “v bolu, trpět dále.

Zavřít v duši echo štěstí,
jež tu vidět jásat, kvésti,
neklnouti ani hromu,
když rve květy s ratolestí!



9ra gasafat: 9. El).goerster a křesťanství.
je v čerstvé dosud paměti příkré stanovisko, které zaujala

mnichovská universita proti dr. F. W. Fórsterovi ro článek, jejž

uveřejnil v 'istém švýcarském listě o příčináclra důsledcích nvnější války. l:órster se tam mimo jiné ujal ma ých národů a pro
nesl o válcetsvětové myšlenky, které diametrálně se rozcházejí
s nacionalistickým, lépe řečeno imperialistickým duchem politiky
německé. po té stránce nezbývá, než nechati-německé učence,
— a katolické mezi nimi, — aby si duchovní tento zápas vybo

jovali sámi. Nás spíše zajímá úsudek katolických učenců o Forste
rovi vzhledetn na jeho stanovisko ke křestanství vůbec a kato
lické církvi a jejím zásadám zvláště. po té stránce všeobecnou
pozornost budí úsudek býv. profesora teologie, n'ní dómského
děkana řezenského dr. Kiefl a, který ve svém spise ; . \W. Fórsters
Stellung zum Christenth! proti Forstrovi dochází k těmto závěrům:

zle jisto, že Forster v novém vydání spisu svého ilugendlehrc'
(r. 1917) prohlašujevyloučení náboženského vyučování ze
školy jako nevyhnutelný )říkaz pro \šcchny moderní
státy (str. 104— 215). Ze llórster nestojí na stanovisku posi
tivně křesťanském, dokázal nejprve protestantský astor Biichsel
důkladně, a skutečnost tato byla také při diskusi v panské
sněmovně berlínské 4. září 1917 všestranně přiznána. V tomto
smyslu vyslovuje se zcela rozhodně i \viirzlmrský universitní pro

jasní“ dr. Stolzle v rHistor. polit. Blc'itt! roč. 1918 str. 557 nn.a důležitý material ukázal univ. profesor W'underle v iChristl.
Sclntle' 1918, str. 79.

Známý a zasloužilý vydavatel slovníku pro pedagogiku (l.. |iir
Paed) řed. Roloff vítá v iLiter. Handw.' 1918 čís. 1. a 2. mé

o'ednání jakožto vědecké východisko důkladné zkousky, aby konec
byl učiněn zahanbující nekritičnosli, jaká dosud se tu jevila.
Samozřejmě ne řehlédl jsem nižádného z oněch míst, kde l'Iórster
vyjadřuje se zdlinlivě ve smyslu katolickém, nýbrž vydatně jsem
na ně poukázal. Dovodil jsem však, že vedle toho je dlouhá řada
míst, ve kterých křesťanské ideje jsou zcela znacialiso
\:ány. pro Fórstera je křestanství ovocem vývoje, nebe a peklo
jsou mu toliko obrazy, ve které odívá člověk zkušenosti svého
svědomí. je to těžkým provinčním, katolické čtenáře v omyl uvádě
jícím, říkati, že Forster ponechává ve svých spisech katolickou
víru nedotčenu a že stojí na nadpřirozeném křestanském stano
visku. Zdánlivé uznání a v znání Božství Kristova“je zcela pochybné.
Každý odborník theologie ' músí tvrzení, že učení o dědičném
hříchu v rlugendlehre' Fórsterově je správné a čerpáno z dů



kladné znalosti katolických autorů, odmítnouti jako takové, které
naprosto 'zavádí. le čerpáno z Kanta, jenž sám co nej
ostřeji důraz kladl na neslučitelnost s názorem křesťanským. Spor
tento při rozsahu materiálu v denním tisku vésti nelze. Hlučná
propaganda nesrovnává se s vědeckým řešením této otázky, tak
jak žádá toho zájem Církve. jsem již25 let spisovatelský činnývoboru
vztahů moderní filosofie ke křesťanství,. a této otázce věnuji veškeru

éči. Kdokoli nezná důkladně moderní filosofické terminolo ie,
lépe učiní, nevmísí-li se do této kontroversy. Cetní odborníci v láč
mecku i mimo ně projevili již plný souhlas se mnou!

Uvedený profesor dr. Stólzle navázal v citovaném pojednání
v Hist. Doi. Bl. na úsudek pastora Biichsela, že rFórster nemůže
platiti za pravověrného ve smyslu křesťanském, jeho křesťanská
terminologie zavádí ve blud, ve věcech křesťanských nelze Forstera
povaŽOvati za vůdce,? -- a dokládá: rBiichsel mýlí se však v tom,
že hledá For-sterovo stanovisko v německém idealismu . . . Forster

jedná vždy jen o pSycholmickém účinu náboženství,. ale nikdy
nvnadhazuje otázku o pravdivosti náboženské předstmy; o osob
nim uznáni velkých křesťanských jakt spásy není u lziir'stera ani

reci. Kjell důkladně ukazuje ve Své kritice, jak velice si Forster
odporuje, a dochází ktomu výsledku: iKtIlt korsterův, jak \yrostl
v kruzích katolických. je skrvtýrn nebezpečenstvun pro náš jednotný
(německý) a křesťanský školní ideál? Á dodání ztelo snávnč:
n\lv katolíci nemáme na tom uijakého zajmu. abychom sve křesťan—
Shi" skoly přetvořili dle vzdělávacího ideálu lzorsterova v katedrály
demokracie, a obětovali dokonte i naše vyučování náboženské
tornuto demokratickému ideálu. tak abychom přijali mezi nej
vyšší cíle Své školní pedagogiky odstranění carismu!

Áť již u německých theologů hraje nemalou roli vytýkaný
Fórsterovi mnglicko-amerit-ký pragmatismus', -- je jisto, že na straně
katolické třeba býti po stránce zásad náboženských vehni opatrnvm.

*

5 is Kieflův. pí'edhazující liirsterovi, že v pedagogice buduje
na čomteovč positivismu, vzbudil arci ve veřejnosti, zvláště kato
lické, nemalou pozornost. *;

jako jsme uvedli jádro vývodů Kieflových a Stólzlových, tak
hned — dle zásady: audiatur etaltera ars, -—přinášíme obsah

článku univ. proLes'ora mnichovského (ra. Góttlera. jenž postránce pedagogic (: bere Fórstera v ochranu. (Katech. Bl. seš. 6. a 7.)
Autor nejprve zříká se toho, že by chtěl šíříti se o názorech

Fórstra politických, an chce mluviti o Fórstrovi “ako vychovateli,_
protože po té stránce toliko jest ostře napadán. brofesor Góttler
je toho názoru, že čteme-li spisy FórstrOVý jen poněkud pozor
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něji, ne-li dokonce kriticky, o nějakém rnebezpečenství z Fórstraf
nemůže býti ani řeči, že spíše toto stanovisko: všecko nebo nic,
jež nás při posuzování osob s rozvojem ještě neukončeným tak
snadno činí nespravedlivými, znamená nebezpečenství po stránce jiné.

Omezuje-li se Forster na to, že. staví náboženství jako hodnotu
nepostrádatelnou toliko po stránce pedagogické, pak děje se to
: ohledu ha ony kruhy, k nimžto obrací se v první řadě a které

rávě nejsou katolické, — a mluví-li o oprávnění a nezbytnosti
Eeznáboženského, cthického vyučování na veřejných státních školách
budoucnosti, pak děje se to následkem a podle jeho názoru
o kulturním vývoji příštích desítiletí, ale s výhradou: meyyhnutelně,
jakkoli toho se stanoviska pedagogického třeba litovati! Mluví
se také o naději, že zkušenosti, 'ež učiněny budou s nedosta
tečnosti toho, že zdůvodňuje se ethičnost toliko sociálně a přiro
zeně, přivedou obrat a obnovu.

O šířeníanglo-americké kultury duševní poukazuje prof. dr. Gottler
na to, že Fórster kritisoval ideje tyto více, než kterýkoli z peda
gogiků, stojících na stanovisku křesťanském a katolickém; ostrou
tuto kritiku zobraci stejně na amerikanismus, jako na německý,
spíše vysloveně pruský ráz vychování. (rSkola a charakter' str. 267
a Nina a smíření')

Hlavně „ukazuje prof. Góttler na obě přednášky Forstrovy na
innsbruckém paedagogickém kursu roku 1913. (Zprávu o něm

vydala rTírolia' -—str. 107 nn.) rKdyby byl Kiejl znal tyto dvěpřednášky, zvláště dlulíou. myslím, že by bvl onoho (:ánku nenapsal.'
Nikoli následkem pragmatického pojmu o náboženství, nýbrž

sám si určiv vlastní pole pracovní, cítí se Forster nucena, aby
ar umentaci specijit'ky bohoslovnou nechával stranou a omezil se
logo na pedagogickou. Gottler praví, že to vyčetl již dávno
i z dřívějších projevů lzórsterových. Podle. úsudku, jcž pronáší
Forster v oněch přednáškách o Comteovi, Spenzerovi, Fcrry-ovi,
nikdo nemůže ho již považomti a \ystavovati za jejich stoupence.
Ze je tu a tam odmítá toliko z úvah psychologicke-pedago—
gických, vyplývá z jeho methodického stanoviska a odpovídá to
peda ogikovi, jenž musí důvody bráti z bytnosti práce vycho
vatelsíé, a tak může pomáhatí apologetikovi. A že to činí, to
označuje Góttler zu zásluhu Forsterovu.

Naproti pochybnostem Kiejla a jiných o víře Forsterově v rSyna
Božího' opakuje Góttler, co Forster řekl ve druhé přednášce
innsbrucké: rDroto chci výslovně projcv'iti své přesvědčení,
že křestanství, které netrvá pevně na Synu Božím a které
chce býti zjevem toliko časovým a. relativním, ztratilo nejvyšší
síly ku tvoření charakterů a proti převaze časného (živlu)
288



nemůže vykázati nijak-é autority, srdce posilující... Učení o
Synu Božím proto jest základem veškerýho hlubšího
vychování; \“ Synu Božím sklání se “lvůrce se svou po
moci kc tvoru a přitahuje člověka k Sohč vzhůru.1

íVzhledem k tomu všemu musínr tudíž., praví (iottler, tpopí'ítí
ono .nehezpečenství z Fot'str'a,' -—leda snad jen tam, kde panuje
zcela slepý kult Fórsterův, kterého jsem arci ještě nenašel. proto
neváhám nejnovější spis litorstrův =\iýcho\ a seln-vy'clioví
do )oručíti' '

bále pak soudí o Spise tomto, že je psán pio raxí a prak—
tiky, hlouběji a vznešeněji nežli všecky ony četné knil'iy a knížcčky
toho diuhu, hlouběji a proto úchvatněji ve zdůvulnční. výše a
proto spíše ukazuje cesty v požadavcích nežli mnohé z nejlepších
a nejvvclnálenčjších spisů, i těch, již stojí na stanovisku posi
tivnč ki'cstanském . .. (jo hy však mohlo v ohsahu hvti na zá<
vadu, . . . \vřízeno jest jednak tím. že spisovatel chtěl tuto důle
žitou otázku vychoin náboženského vyhradíti si pro knihu zvláštní,
na jt“jtllt> olrjcu—ní \šííhní ('t—karlic .s napětím ——lttl('Ithittllfllll.

-jí:dntrk msc tim, ze kniha, kterou nvní nninu— jtlt'tl schon,
ohrmí se i na kruhy, náhožcnskétnu žívottt vzdali-nc (lo se
týče Utt'ltt'llí Písma Svateho, je pravda. že řada míst připouští
dojem na první pohled. jako hv to lryl odvážnv \\klad allegoricko
nnslííkv, lm snad | znehodnocení, podceňoíárn /\l(' to jen n.r
|)|\\ pohled, dl“ prvniho /(la'ní! (_„tčmejen dálco mnnslt'rnc w.
a shlcdamc i u církevních otcí't pnrallely takmeho vykladu Písma.
Ba, jdu ještě dále o tvrdím. že kniha ta poskytují- mnoho netoliko
vychovateli pro jeho práci pedagogickou, učiteli náhoženství a
správci duchovnímu pro jeho práci duchovní, ale každému člověku
pro jeho úsilí na vlastní duši. na vlastním charakteru, -- ano
i těm, kdož mají m to. že s pomocí lítcratríry asketické pokročilí
již hodní- daleko!

lento soud Gottleriiv padne jistč ve sporu o Forstrovi nemálo
na váhu; a byl by padl mnohem více, kdyby hyl Gottler šíře
se rozhomí'íl i o ostatních spisech Forstrovych a zvláště podrob
něji reagoval na četné výtky — citáty Kiejlovy z Fórstra.

Ále celkem vítáme tuto veře'nou diskussi vřele: donutí asi

Fórstra, aby stanovisko precisoval jasnč sám, —-a bud projevil,
že stojí rozhodně na stanovisku přesně, positivné-křestanském,
anebo, - což považujeme za vyloučeno, 1—pí'iznal se. že jest mu
křesťanství \ěc, jako která jiná—l

_Drostota jest znamením pravdy. Boerhaave.



\ 'Úkna.
.

Velehradské slavnosti. Katolíci Moravy nemohou býti dosti
vděčni kanovníku Dr. Ánt. C. Stojanovi za to, že udělal Vele
hrad střediskem obrodných snah. Exercicie pro všechny stavy,
sjezdy bohoslovců, sjezdy unionistů a všechny slavnosti a nyní
i porady literátů a valné hromady Skupiny společnosti sv. C. a M
a Akademie pedagogické udělaly a děla'i Velehrad ohniskem
naší cyrilometodějské kultury. Ctyři roky války minuly, vše je una
veno, vyčerpáno, cestování stíženo nepohodlnou 'ízdou a nedo
statkem aprovísace, a přece na Velehrad jede veliký zástup kněží,
bohoslovců a katolických akademiků. pudí je tam hlad duševní,
jak z rozmluvy se všemi vysvítá! Každý ví, že Velehrad mu po
skytne obživy, proto rozhořčení veliké nastalo mezi kněžstvem.
když olomucký kanovník, který jel tím směrem, podivoval se tomu.
kam jede tolik kněžstvo. On, kanovník olornucký, neví, co se
tam koná v těch dnechl Tohle 'e ještě dnes možnýml Kněžstvo
se cítí uraženo až v hlubinách uší. Ve vědeckém snažení us o

kojila všechny zpráva jednatelská Skupiny společnosti sv.Ca K4.,
která svo'i valnou hromadu první koná na posvátnémVelehradě.
\:innost iterárni se vzmáhá (\ podporuje všemožně. posluchači
se dovídaji, jakým dobrodincem těchto snah l) | prelát lÍhrmann,
který daroval 5000 K. odkázal 3000 K a celou knihovnu svoji
vědeckou Skupině. Take kanovník olomucký, ale jaký nesmírný
rozdil mezi ním a oním kanovníkem hrabětem, neznajicím vůbec
čes vl

bladšcni prožívají í'i zahájení akademie bohoslovců, ktere tísněno
jest vědomím, že nilído není přítomen z představených semináře
olomuckého, ba nepovažují za nutné na Velehrad ani lístek
)oslati. lake mnohomluvici fakt! pozdě večer scházejí se literáti

ke schůzce, která )romčňuje se ve výměnu názorů 5 nejmladšími
literáty, kteří stojí kolem Studentské Hlídky. Dva směry se obje—
vují, jeden starší, mírnější a diplomatičtější, druhý ohnivý, mladý,
jako před 20 lety katolická moderna, čile u obou jeden cíl, jedno

řání — povznésti kat. literaturu — na výši odpovídající době.
Broto také při rozchodu o 12 hod. v noci viděti všude spoko
kojenost a soulad. Ráno slyšeli účastníci ohnivou akademickou
promluvu Msgre Dr. Fr. Kordače, universitního profesora, na my
šlenky hluboké a filosofické bohatou, přednesenou způsobem oje
dinělým.

Kdo poprvé slyšel slovutného kazatele mluviti, byl unešen, že
lovo Boží může býti hlásáno formou tak dokonalou a řeči tak

vysokou, že si česká inteligence nemůže stěžovati, 'že by se ji



nepodávaly pravdy náboženské ve formě moderní. Řeč Dr. Hru
bana, která právnický dovodila, že kněz patří do veřejného života,
byla posilou pro všechny, kteří nesli a nesou už řadu let tu tíhu
dne bez ocenění a pochopení na místech kompetentních. převor
Dr. Klement Zůrek svým ojeclinčl'm způsobem dovedl naznačili,
co dnešní svět od kněze žádá. čn zase byl posilou těch, kteří
k apoštolské činnosti se připravují znalostí sebe i srdce lidského
vůbec. Odpoledne v debatě tiskové pronešeno bylo mnoho nářků
a nespokojenosti se Stagnací ve vedení stran u nás. Hlasitvm
způsobem domáhalo se kněžstvo jednoty a horlivější práce ina
poli politickém. Zkrátka velehradské dny 29. a SD.-července
otevřely duše moravského kléru, v nichž bylo viděti jejich přání
a touhy, jejieh stesky a nepochopení. Na Velehradě se poznává
moravské kněžstvo a jeho ideály; kdo významu Velehradu nezná.
nepatří na Moravu. Sjezdy velehradské obrozují cyrilometodějskou
Moravu, proto jest si jen v zájmu svate věci přáti, aby se ne»
opakovalo to. nač stěžoval si Dostál l_utinov ve sve přednášce.
že katolirká moderna nenašla otcovskeho srdre u svých biskupů.
kteří hv dovedli chápali a vésti mlade hlavy, plné snů a ideálů,
bez nichž svět žíti nemůže. Národove žádají plným právem po
svych líiskupet'h, aby vedle -—labores apostolicos - byli také vůdci
a I'állt'l mladeho kněžstvo pracujícího na poli kulturním a ná
rotlnostnnn Má lí byti kněz vším Svernn lídrr, tím spíše. musí ln'li
biskup \sim releuru národu, jiny názor je snad pohodlnější, _(llt'
není správnější a neudrží jednoty mezi národem a jeho (lllCl'Itn—
ními vírdei A o takových problemech se mluví, )řemýšlf na.po
svátnem Velehradě, proto je Velehrad všem tak drahý. |)r. l:. ll.

Kněžské postavy v Roseggrových románech. Nedávno ze
rní'ely štýrský spisovatel petr Nosegger vyrostl v hluboce katolitkv
věřícím okolí, pilnč pozoroval okolí, a mnoho zkušeností ze styku
s kněžstvem obráží se v jeho spisech. Bohužel jsou to rvpv
Spatne. podle, bezcharakterní. ',.e líčí a vidí příliš temně, dní
v jeho \zpomínkách z mládí, kdy jako krejčovský tovaryš putoval
od farv k fai'e, nenašel však kněžské duše. jež by se ho byla
ujala, jež by' uhasila jeho žízeň po vzdělání. rCasto zkoušel jsem
ústně i písemně) praví, rabych si ohovořil o evangeliu s du
chovními pány. Než, když už se dal? do hovoru. mluvili o cír
kevních pi'ikázánich Nebo odka7ovali mne na kázání, kde ne
možno zapřísti rozhovor, nebo na zpověd, kde se nestrpí odporu.
Ostatně vždy se vymknuli, jako by si nevěděli rady, nebo jako
by laik nebyl hoden, aby se s ním hovořilo o vznešených vě
cech! Ujali se ho novináři protivného tábora ze Št. Hradce; za
to štýrský klerus proti němu' brojil, německo-rakouský tisk _katoli
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kývastal proti němu a hnal ho do tábora ipryč od Ríma'.
Z této náladv vyrůstají jeho povahy kněžské a dělí se ve 3 typy.
|e to hierarchie především. Áppenzclský prelát (v románě
rDas e\vige l_icht') žije. nádherně, pořádá hony, má rád vzne
šenou společnost; “omlouvá však své bohatství, pry patři řádu,
klášteru a hodnosti. podobně žije opat kláštera Hubertusbrunn
ského (v rSonderlingen'). Další typ jsou lidovi missionáři a

jezuiti z exercicií, líčení ve iWaldheimat' a iDas e\vige l_icht';'ážou pobožnůstkářstvi, nesnášenlivost, opbvržení ke škole a vzdě
lání; konečně jsou to biskupové a pak konsistoře, zástupci
rbojující, po vlivu hltave', nesnášenlivé, dotěrné církve'. Biskup
(rDas e\vige l_icht') odmítá měst. kaplana Wicsera, hájícího lásku
k bližnímu, snášenlivost, smír: :Kompromitujete církev a klérus)
podobně jedná—biskup v rGeschichtenbuch des Wlanderers! a j.
Zvláštní pozornost věnuje duchovním správcům, jichž tvrdý
osud, strádání a zklamání líčí s upřímnou sympathií. l tu je ně
kolik typů; poživač bezstarostný (iDas e\vige Licht') jedná dle
zásad vikáře Gamsin teraz iKonej služby Boží a kázání, vyučuj děti
v katolické nauce. udělluj svátosti, gliod k nemocným, žehnej mrtvým,
ved matriky a dosti jsi činným Zádný člověk nebude od tebe. více

žadovati, .nejméně biskup' Bezcharakterni typové jsou farář
Wieser a provisor z lorwaldu (iDas e\vigc l_icht'): na kazatelně
a ve zpovědnici tvrdý, \ životě )ožitkář; podobně karbaník farář
(Ábelsberger (_.hronik) a j- - lsou však i světlé tvpy kněžské.
ideální postaiv, jak je Rosegger chová \ srdci, nebo které zná
zorňují boje, které musí za dnešních poměrů nutně prodělati
ideální kněz ličeny jsou hlavně ve. SchriI—len(les \\lf'aldschul
in_eisters, llrr beiden Hánse, llas e\vige l_icht a llei l'lollbart
ellinspanig' vychován je od jezuity. \'StOlHÍ do řádu, stane se
misionářem velmi přísným a krutým. rl'řiln'át výše stoji nebe, co
je vykoupeno obětí na kříži, devětkrát hlouběji 'e peklo, co lidé
do rukou a nohou Kristových vtloukli hieby'. drnitnuty otec ve
zpovědnici se utopí. Tu odchází kněz do samoty, pyká. smiřuje
lidi s Bohem, zakládá jaru, kostel, školu. Očištčn bolestmi vyšel
ušlechtilý a čistý z bludiště Světa. podobně. i malý llans' trpí
ve svém stavu: rKaždý stav spíše snáší opravdovost než kněž
ský . . .! l'lans jde s chutí do života chválen biskupem. milován
lidem. Biskupská přízeň ochabne, když přijme na Svou jaru l_í
zinkiu, svedenou a opuštěnou jeho přítelem, i s děckerri. Dřikázáno
mu, aby nohoršení' odstranil. příjde prelát, je však vypuzen pro
nešetrné emvání k neštastné ženě. l'lans přeložen do nejdálnčjlši
jarnosti, kde zchátrá na duchu i na těle. — postavy přiliš jedno
stranně kreslené itam, kde jasněji zazáři..Vše to následek vzpo
mínek z mládigpřiznačné oro německo-rakouského spisovatele. 1 C.



K očistě naši literatury. Všeobecná
výtkao překladové manii týká
se částečně i nás. Pachtíme se často

po drobtecl'i z ciziny a dobrá původní
díla česká ned'ráva'me lcžct nepovšim—
nuta. Výtku tuto měla by si vzíti ksrclci
veškerá naše nakladatelství a věnovat

vicc péče původni ČťSlťékatol. tvorbě.
\'ždvt' i Cizina se nam směie, i cizina
nám to vytýká. Na př. Němci a poltici.
Správně nám praví: l'lonositc sc
vyspělosti a bohatstvím děl
vlastní tvorby. ale z našich
autorů přckla'rln'lc napořád.
Proč my z vašich nc, proč si
nestačíte sami. iako my:“
| ano. stačili bydmm si také,. kdyby—
chom měli k sobě \ícc úcty. Ali:
snad už opravdu včzi \“ naši nešťastné
pour/(=. že. si mvslimv. že z ciziny
nm.-i bvt \šccko lvpxi. ll nax plati,
bohužrl, \in-. llt'Ž kdo \indc nemo
proplu-ta in \ania. lot xmutna' na
rodní \'haiaktcriatikal Dokažnn—

však vclému kulturnímu .<\člu. neien
l'olakiim a Němvům že isrne \skntko
dolními atitokritilo. \rislokmly tlllt'lhl.
kit-ii si stačili mohou | maii \vtiibcnv
mni'lecky \klli Íari/uime knihovny.
\ nichž ln \ythti/i'la Pllllll' CC.—“ka
kalol (lila. |ako) i \ rcvnich a Časo
|)l>('\lt dan-jim“ přednost původni
(“x-\kč tvorbě.

linl není ii,—ští:řečeno. zi: bychom
st- vlní-li před cizinou uzavírali. avšak
/ t'tZÍL'llliteratur unidi'jmc důsledně
dila pouze \\ni n\ívi a umě
lť-t k\ hodnotila a ne \šcliiaký'
brak. iako dosud. [isktiitte si tím jen

patřičné ucty cizin\ i naučíme. $(.
\ztiiemné lépe zna'ti. \ ždyt ic mnohrlu
\čru úžasno, iaka' neznalost lmií na
př. mezi naším studentslvcm o české
literatuře. na úkor iciiž si (lovoluic
tcnto výkvětnároda pronášcti naprosto
nezralé \isurlky o tvorbě cizí, na př.
ruské a francouzské. ástečnou vinu
nutno ovšem přičísti \ýchovč středo

školské, ktera' se tímto laktcm velmi
případně charakterisuit. lakv pán, ta "y
krám-- iakvučitcl takou žók!\rln0lto,

mnoho |)t'd\'(l\ spočívá v těchto rů

pmŘvědicl'i. bl)R.B Mácha napsal ve „Vídeň
ském deniku" v č. 159: ím ie
komu náboženství. vidět z icllo života . . .
František Dohnal napíše v článku
:problém Krista v moderní krasne litc
ratuře': K iakým nízkostcm a profo
nacím vedla Machara protikřesťanska
nenávist. toho ncimarkantněišim (lo-
kladem isou'Macbarovy ipašiie', kde
Kristus líčen iako tulák a podvodník!
Dohnalovu stat otiskl páter Lutinov
\ iÁršc', listu pro báieni křestansni.
:Včdomě lhát a při tom zbožně očima
kroutit ke Kristu —-takovým lidem se
vyhýbat. lo ie ikatolická moderna ...I

tomu od ovída'm ratcc: Kristus

v Madiarmýcli upašiiidt' ie liči-n sku
tcčnř iako tulák a podvodník lot
|akt. ra miž $( site možno \\tyilčti.
ale icjž nelzc popiiti. A |csl|ižc pan
R. citim (litt- ltnlo Iakt přetc
popříti.pak lvuiltoMaduarov di ipaiiti'
\ůl)C( net'ctl. anebo tÍlll iir \č
domí lit ' lt |timn non datur . . .!

i b\lo ln tu piuc :lutimn': pak
b\lo ln lo \t'tlinč 'lr pan R. B Macha
\\atií do sanatoria Shi b\ tonm
nam ětlčm a

llŠlČ malou \in/nomku ad \oř'un
:l\atoli(ka rnodcrno'. Bvly (asy kil\
pan adm hk \čsil lakc na
Šos Ia; .katolitkcmodmnč', klcrt nyni
„..—ilin;a b\l rad když mtr tcn .pa'tir
| utmo\' (\ ik ošlcditile rcčcno jakoln.
napsal někdo ikantor Mtidm' !) něiaký'
mal.-. v ovc'm "i\oiěnoiiskl. Kim

\šak \\ llllclúlnl' \\|)lUtl\ pana R.
Machy byly tak ubohé a čím dál ubo
žeiší. žr. dále ncb\lo možno ie oti
skovat -- tu pan R li. Madla nadává
lot vše! Dro.hnal

Ještě Macharow ..Faštle". \ia
doklad, žc |). .B Macha skutečně
bud píše o něčem. co vůbec nezná,
anebo vědomě lže, uvádím z M_acha
rových \pagiii' namátkou tcmo passus:

:Pan Iošua, takto tesař : Nazaretu.
už patrně sam ne\í. čim ic. Brzy se
\ivdává za :proroka=, brzy iléčil ne



mocné, ale my mu ovime, jaké jest
pudla ia'dro. Tento tulák zašel si onrly
až do a'ně galilejské, kde se právě
slavila svatha dcery prvního radního
města s panem Efrainem, známým sta
vitelem. pan lošua vešel drze mezi
svatebčany, píl až se hory zelenaly,
tančil a veselil se přiměřené svému
původu a svému vzdělání. Když došlo
svatebčanům víno, prohlásil, že vino
opatří —-a toho kejklíře! -—dal po
staviti před hosty — — — čistou vodu.
Rozumí se, že rozjařeným, napílým
a upoeeným líodovníkůín duitnala voda
jako nektar — nestoudný lošua pak
prohlašoval. že proníčníl vodu ve
vínol . . .'

Není tu tedy Kristus líčen jako
tulák a podvodník? . . . ta ovým
tonem psány jsou celá ípašije'. jsou
\“_nidt mista, kleíýdí vůbec není možno
citovali, na př. on'usprostotu s Magda
lenou a j. . .. Íi íce se p. R. ll.
Madla ohánět naivni |intou, že je to
jen paroduváni íKatolidtýdt listů'.

/|(llmov\', illlasu' a iČedia'. ktcíé
ívydía'lclv v jeruzalémé 'I.d panování
císaře l_lllťllil: ? Ale. vždyt každé dítě

ví. že je to právě jen Iinta a to
naivnuiuta! Kdo má na' toženské na'žory adíarovy z ust-ítnídt jeho spisů.
podmpí. (lánu na to literární věda
musti paní-. R. ll. Madiovy nestačí . . .
()statnč i kdyby úmyslem Matharovým
v ipašijidíl bývalo skutečně jen paro
dovati |Katolické listy' (|), přere psal
o Kristu takovým 7půsohem 'li'ístáva'
vždy sprosloton a hlasjiemií . . . 'A o
to se jedná . F. |).

O básnických obrazech. Ze naše
řeč pozí'ístává že samých utkvčlýclí
metafor, a že básnické ohrazy, me
taÍory, tropy, vůhee podobenství a
přirovnání jsou stěžejným prostřed
kem básnického výrazu, to je samo
zřejmé a jasné. Podstata básnického
přirovnání tkví v tom, že se vše po
zemskéžduchovní a zosobní,
a takto personifikované jsoucuostí se
pak vzájemně porovnávají. Příměr není
tedy dekorativní ozdobou básně, nýbrž

vyrůstá přímo : mystického prazdroje
\šelike'ho umění. přirovnání jsou sama
o sobě důkazem, že poesie tkví v hlu
boce mystickém názoru světovém. Bylo
řečeno, že z ásnických trópů vznikla
mythologie. pravdou jest však právě
opak. Mythologie jest původní celek,
každý básnický obraz jest jcn zkratka
ntythu. Každým básnickým obrazem
jest jen opětně hlásána ona velká.
jediná pravda, že ve všem. co zde
hytuje, jest život, osobitost, duch,
duše, Bůh. Básník. který nevčíí v tuto
nejvttiteruější pravdu svých přimčrů,
neovládá umění, nýhrž jest jím samým
políažován jako říčkou. Uvádčti se—
znam rozličných způsohů meta-or jest
zbytečno. neho! známe záklatní ná—
zor, 7.něhož se rlaji všechny vyvoditi.
Metal—cryodlišují se jen stu pnčm
důraznosli neho I.CVltllmOSlÍ, jimiž
jejíclt přirovnání jest prov'cdcuo. Není
úlohou )ósníka \'ynaléžati nových pii—
rovnání. Avšak u metafor použitých
musí plně uvědomili si jejich významu.
'akožto uměleckých děl v díle umí
lerkém a nesmí nevhodným užitím
seslahiti jejich učinit. Básník nema
hýti v přitovuáníelt nikdy příliš dohro
družným. (.všcm že pak existují:
přirmna'ni spatna. — ralik.

Závět Lucyana Rydla Ultskttjt' na
\ýžnačueín místě :llr/egltjd llovsže
díný'. e 2 ní patrna jeho hluboce
zhožna' i vlastenecká mvsl. llasnik
praví tu mimo jiné: :pro případ smrti

otvrzují, že do posledního deduí
velebil jsem Boha, Stvořitele a Vyku
pilele svého, že Mu děkuji za všcdino
—- za život a smrt, a že jemu ohe—
Iuji svou touhu života i svůj lml, a
eho odtranč odevzdávám, co mám
nejdražšího na zemi: ženu. matku,
děti a sestry. S matkou svou loučím
se na krátko, spatříme se brzy ve sla'vč
věčné, v lůně žím. Své ženě nej
lepší. nejtrpčlivčjší, nejdražší děkuji za
nepřetržité štěstí, jaké mi dala ode
dne sňatku. ech! pamatuje, že má
žíti pro děti, nedít má vzor v matce
mé. Dětem žehnám z celé duše, za



hrohem budu bdíti nad nimi a Boha
prositi za 'ejidi dobro pozemské í
věčné .' . . u e-|i možno, toužím a

zapřísáham, aby nás kousek země
v Bronowicídi udržel se při mě rodině.
Neprodávati, leda v nejkrajnčjšim při
padč! Škoda, že se nedožijí svobodné.
s jed n oce n &, samostatné Polsky !
Za ní obětují Bohu svou smrt. O ní
|)05ll'(lllí má myšlenka na zemi.:

K naši otázce náboženské. Pod
tímto názvem otiskuje pro '. lan Za
choval z Prostějova v artínkovč

. Sl. Slmrníku své náhledy o ná
boženství českém. Dokládá otázku
náhožcnskou -za akutní, na'hoženstvr
za ústřední živel národní kultury, české
obzvláště. Za vrdiolv náboženské po
kládá kromě. Krista jen dudr' proti
katolické: Husa. Chelčického, kamen
ského. lituje. ir .?OOlelý spa'nek pře
rušil míš svérázný na'hožcnskv vývoj.
A v\hrožujv soudem lmdoucností všem
hlasatelům křesťanství a církvím bez

rozdílu, které prý mlcch ku zlolm'm
Milky a nedalv sc prondsli-dmal
(Pan plují-sm patrně nezná ití-hm sein
)rojmin a činů papežských) Autor

konci myšlenkou, že hlavní zasaduu
n-ilmžt'nskou musí hyl, ic ncsmí se
v litiIÍUŽCIISkýCII věcech užívat násilí.
S tím my bychom úplně souhlasili
Ale musí se to novádčt důsledně!

Nejen proti katolíkům! Autor, ač ka
tolík, strani protestantům a nezdá se
hvtí dohře informován.

Sedmdesátá narozeniny slavil
25. července t. r. topulární básnik
štýrský, |). Ottokar kernstoc .
Aug.. farář ve Festenhurgu, dříve iroj.

ve Vídni. Rodina jeho pochází z |Pro—
dtatic, — ale řestčhovala se do Styr
ska, kdež jinilant působí. Původně
studoval práva, ale pak vstoupil do
kláštera kanovníků Áugustia'nskýdi ve
Vorau, stal se tam bibliotékářem a
ardiivářem jako výborný znalec pa
laeogralie, byl i povolán za profesora
na učitelskou akademii do Vídně. když
mu zvěčnělý císař nabídl b t v Belve
deru, — ale láska ieho duchovní

správě vedla ho zpět na horskou faru
ve Festcnhur u. kdež dosud pracuje.
Básnickýd'i (či jeho je veliká řada,
a jimi stal se pčwem a miláčkem
štyrskelto lidu, namnoze až zastiňuje
přítele svého, zatím umrlého —
Roscggcra. je to pravý štýrský rMinne
síingeiť, jenž dává lidu svemu písně
a verše, plné srdečnosli, veselí (\ nčhy.
Mnidt-učenetrpěvec! Ále arci svět
bude dále křičeli: zpátečníci. iii.

Akademie umění na Velehradě.
V rNašínci= navrhuje Dr. lan Kubí
ček zřízení akademie pro cirkciní

' umění na Velehradě. llstavu takového,
s praktickými dílnami, jmtřehujcmc,
ale máme za to. že by mu bylo léx'
v Olomouci, v sídle kulturního ruchu
i ohchodního a v sídle církevních

uiadů. které mají pním dohlédaci
Pnní podmínkou |t' však lískat vltod
neho umělce. který hy ústav s pom/»
uměním řídil, Nejvhodnější osolvon
hyl hy mistr lano Kíihlcr

Katolický chrám. Praktické mkim
k jeho sttivlií- .r \nítíní ttpmvč i\lnp—al
Antonin Íinna/al \ Mm. lhntirh.
Škutečne praktická knížka /půsohem
jasným a poucným shrnu|r ncjdítlt-tr
tújsí zasady umělecká a jlřt'(l risv ú
řední a poslouží (lUl)ř(', duchovním
správcům i umělcům Bylo l)) si přáli,
nlw autor chystal rozšířené vydání
s illustracemí z českého církevního

mnční, jako Němci nmjí dílo :|)ie
Kirchlichc Kunst1 od Atcheinvhc
(Matiz. Regensburg). Po stránce jazv
kové prospčly liv některé opravv, na
př. otop, utápí-ní místa otopova'ni a
pod. přejeme záslužne'ntu dílku, aby
nalezo nejen čtenáře. ale také či
nitele. ..

Co by se mělo stavětl při koste
lích? Vedle sakristie měl by se při
nových kostelích stavět sa'lek s podiem,
sedadly a kamny, v němž by se ko
naly schůze zbožných spolků, před
nášky, porady. cvičení zpěvní, půjčo—
vání knih a pod. Tak by se nahradily
katolické domy se svým zařízením
hospods "m.



Z duševní dílný Uprkow sděluje
Otakar Bystřina(Ferda Dostál) v Mor.
Sl. Slrorniku take'. tuto drobnost: :O

národopisné výstavě (1895) již liyli
hy mtr zadali vyhotovení panoramv:
:Pout' na "ek—hrad.? pro kterou
měl již všediny skizzy “hc—loveny
i na opatření. modelů a pláten
vydal tehdy všecku svou hotovost a
zadlužil se až po uši! — a štěstí:—
(pro slávu českou !) intriky zavčas za
bránily provedení této myšlenky; jožka
ve zlosti všeekv skizzyobuškem \ysekal
a spálil.? ylo hy záhodno zvědčt
něco Více o těd'r intrikách a o té
:s <ivt'- čes er.

Ol. Bystřina podjal sr záslužné
mice. Sbírá anekdoty a přezdívky.

kterými se náš lid ška'rllí. Při výkladu
drropii'tskýdr rnoresů však se znrýlil.
chyučomli jitn tam kaprreíní, nvlirž
prý škola bratrská! 

Proti operetě napsal ost " protest
\ 5. seš. rllurlelmi revue: .Íitek.

Ukazuje v prvé r'adě na Vídeň a
Berlín a naz'va' současnou operetu
rremoraluí a liezclrarakterni. sOCÍv

rilnirn ohledu stala se opereta ol)
chodem několika rutinržrii, kořistícich

své miliony z nevědomosti lidu. Oi)
clrorlcrn, který z umění utvořil r'rplrn'
)růmysl. zvláštní kastu kartelovaných
ihretistů. skladatelů a agentů. Vírlcr'r

ska opereta vyznačuje se zvláš! ero.
tikorr nahých vulgárních sklonů, dan—
dyovskými romantikanri a llllll)Oll pi—
kanterií a vnějšek jeji jest stejné
hodnoty. 0. Zítek ukazuje přímo, čim
a kde je opereta nebezpečná našemu
národu, čistým duším lidn»—nehledě
ani na do ciziny plynoucí statisíce a
miliony -- a klade přímé otazky:
Potřebuje náš lid falešné tretky? Bude
přihodnější doby než dnešní, uvědo
mili si, jak každý jednotlivec křižuje
národní tendenci, kdo podporuje neb
navštěvui'e představení vídeňské. ber—
línské operety? Všecko myšleni, celý

intelektuální život českého člOvéka

stojí semknut stranou živlů jej ohklo—
pujieíclr. A není trapně pomyšlení.
že právě intuitivní život "má liýti na"
očkovan nebezpečnými vlivy nepřátel
ského jeho drtclnr cítění a všestranné
ncrnorálnosti operetní? A odpovídá:
Nevěřím, že nedovede česky lid zříci
se pochylnré chvilkové. nic nepřináše
jíeí za )avy. Nevěřím, že lid náš je
tak slabý, aby nedovedl se zříci vý—
tvorů tčclr lidi. kteří nás nenávidí,

kteří o nas vtipkuji o nás sesměšňují!
A věřím, že všic ni tí, jímž leží
na srdci pokrok a kulturní \yspělost
celého národa. ()(lZl)l'0jÍ"1UŽn)"tllvy
stoupením hlouček spekulujíciclr ne
zodpovědných oso)! ..

Umělecké drobnosti. lóža llprka
vzdal se předsednictví Sdružení mo»
tavskýclt výtvarných urně ců. ystři
řan malíř lir. ()udrúšck vystavoval
u Rrrlieše v praze práce ze všech
)eriorl sve _ŠOleté tvorliy. [ Prahy

liyla výstava přeložena do Hodonína.
0\č museum národopisných pa

rnritek le Írilesí lrvlo otevřeno v |.rr
hačovíeíeh. »- etlitel \íderrskělro
dvorního divadla rl\. rarla lav
: ' illenkovíc lru. jenž loni 0 \'e
likonocíclr teprve svůj úřad převzal.
mchrl demisi. která byla přijata Mil
cnkovich chtěl v rlvorninr tliuttllt:

u )lúlltlli kíesían sko-ge rrrra rrsky
irlcol krasy. Proto ho žirlri .r lilu-ralove
hleděli povalili. Podařilo se jim to . .
Á e sotva lrudou spokojeni s jeho na
stupcem, jímž je dnes úplně k lolický
spisovatel Heřman a it. lh Mi
střínč rr Kyjova zemřel dne 3l. čer—
vence člen Družiny literární a mně
lecké spisovatel farář jarr Halon z ka.
pilný sběratel cenného literarrrčhisto
rického materia u. O osudu jeho po
zůstalosti sdělíme příležitostně. —- ela'
korespondence Frederica Mistr a | a
byla uložena v Calvetovu museu
v Avignoně. Otevřena a prozkoumána
bude—až 50 let po smrti básníkově.



Knihy redakci zaslané.
Ant. Zamazal: Katolický chram.

Praktlcké pokyny k jeho výzdobě a
vnlířnl úpravě. Nakl. vlastním. Mar.
Hory. Cena neudána.

A. Skalský: Moravské ologlo. Hl
slorlclré č-ny Brno l9l8. Nákl. “Bene
dlkllnů. Cena 3 K

Jos. Pavlovloky': Povídky. Brno

[918 „Knihovna našKeho lidu.“ Nakl.Benediktinů. Cena 4K
Dr. Fr Grlvoc: Vladimir Serg.

Solovjov. Ponal sk lz „".Časa Ljubljana.
Kaíollska tiskarna.

Dr. Fr. Grivec: Pravoslavjondalo
Apostolslvo sv. Clrlla ln Metoda. —
Ljubljana

Dr. Fr. Grivec: Ut omnes unum

\

slnt. Oradlvo za govore o cerkvenem
zedlnjenju. Prví zvezek. Ljubljana Apo
stolstvo sv. Clrlla ln Metoda.

Luč. Almanak hrvatsko—slovenskog
katol. narodnog ďaštva. l918. Uredlll

]. KSlabel l ]. Silpančlč. Zagreb. Cena

2 nakladatelství E. M. Kliky
Praze ll., Opatovlcká ul. 9, došly svayzky
kníhovny, Záíiší“,kníhysrncelducha:
Mollere: Amfltryon, přel Petr Kříčka;
G. B Shaw: Cesar a Kleopatra, přel.
K. Mušek. — Knut Hamsun: Poslední
radost. přel. O Pallas.

Josef Luděk Brendl: Modly a kříž.
Báje : dob kněžny Dragomiře Sv. [,
sešit 7. a 8. Edice lampyrls. Praha,
V. Kotrba.

Družina lllothnl . unikal-£ v Olomouci.Dolniale.. 11
' vydala a nabízí tyto knlhy:

K. Doalál Lulínow Šlohy . neby. Sa
íyrlckéverše.CenaK180

Fr. Dohnal: Zklamanů touhy. Básně
Cena l( 21)

Gab. Ronal: V()městě. Slovácké drama.Cena Kl

Raíoloat olívovú. Poland knítha pro
voják l nevojiky. Neváz. K 2-60viz 4'

|. Vyhlldala. Znáš ton km], kde ho
nácké palmy kvetou? a ]. Halem:
Povídky : Kopanlc -- jsou rozebrány.

Admini-hac. „Ar-oby“ ' Olomouci,Dolni nimi-ti 11
nabízi, pokud zásoba stačí. za snížené ceny:

!. ročník ,Archy'
ll. ročník ,Archy“

III. ročník ,Archy“
W. ročník „Archy'
V. ročník „Archy“

(Pflloženy jsou „Písně tvorů'.)

IV kališníci „Evy“ vyšly:
!. svazek (lab Ronaj: Pane, smiluj se nad náml, básně. Cena !( 210.
2. svazek Fr.. Střížovský: Půlnoční světla, básně. Cenago hal.
3. svazek B. Konařík-Bečvan: Judita. povídky 'z východní Moravy. Cena K 2'40.
4. svazek 103, Pospíšil: Statkář fllosof a jiné povídky. Cena K3



ARCHA
Měsíčník

pro literaturu, umění, kulturu a život
s přHohou

ARCHIV LITERÁRNÍ

Ctislo

10
Ročník %.;

OLOMOUC
1918 '

Vydává Družina Hterárnia umělecká



„ARCH'A“: přímkou „ARCHIV LITERÁRNÍ“
vycházi měsíčně vždy 15. dne.

„Archu' řídí redakční rada: K. Dostál
Lutínov, Dr. Fr. Hrachovský, Fr. Stí'í
žovský a Ladislav Zamykal. Redakce je
v Olomoucí na Doiním náměstí č. 17. —
„Archiv literární“ rediguje Vilém Bitnar
v Praze-V., Valentinská č. 22.

Na ,Archu“ í s ,Archivem“ se před

plácí ročně K [d'—. půlletnč K 7'—,
čtvrtletně K 360. ]ednotiivá čísla jsou
po | K. — Administrace a expedice
„Archy' je v Olomouci na Dolním nl
měsíi čus. 11. — Nepří até rukopisy vra
címe tehdy, byly-lí p Ioženy známky.
— Za vydávání odpovídá L. Zamykal.

Či.-lo to. vyilo do. 26. říj-..

_ Obull "Archy“ “do 10.:
jaroslav Hruhan: Tři quasi sonety o ženě. dětech, příteli. —- Václav Polednn:

oesle.V den sv. Karla Boromejského. -— ]aŘrPřeklady z duchovní — Sv.
oslav Durych: Věže
ehoř Nyssenský: Citát — Em Marák:

- Al St. NWlk:

jako hrušeň v polL( okr.) — ian Karník: Pozdrav. — Václav Poledne: Sv.Antonín — poustevník. -— Dr.
Solovjov. (Pokrač.) — Petr Rosegger:

oseí Kratochvil: Rus Newman Vladimir
Citát. —- Fr. ohnal: Problém Kosta

v moderní krásně literatuře. (Palm) — Okna.

Redakční Balm.._
Pflčtím dvojčislem tí. a 12., které

vyjde i5. listopadu, budeíetoání ročník
„Archy-' ukončen. Prvé číslo nového
ročníku vyjde ještě před vánocemi.
Proto prosíme nule přispívatele, aby
práce pro příští ročník a zejména pro

keho prvé číslo zavčas poslali. ejménaopravdu dohrá beletrie při
šla by nám velice vhod, ježto jí chceme
v novém ročníku věnovati více místa.
Dále upozorňujeme, že dříve nezačneme
nikomu žádnou práci uveřejňovací, do
kud ji neb-deme míti celou v rukách.

Dnesni číslo se opozdilo, ježto per
sonál tiskárny byl postižen chřipkou.

Zprávy administrace.
Akce na získání ukázkových adres.

kterou jsme podnikl: v minulém čísle
tím. že jsme přiložil! vhodný tiskopis.
úplně selhala. Naší prosbě vyhovělo
všeho všudy asi pět odběratelů. Kde
zůstali ostatni? Opravdu nikoho neznají,
komu bychom .Archu' mohlinabídnouti.

Přínnmínkv nnšlnme \: těchto dnech

Humoresky Jar. Řehulky „Mini
stranil“ v),-jdou ještě letos

Kalby"datel stolu-6.
Prvni antologie katolická ! českú

literatur . Píntc dávnou tužbu české
veíejvtost katolické. zaháj la Matice
Cyrilo-Metodéjská vydáním prvního se
šitu, obsahu ícíno čarovnou poesii Zeyro
vu a odro ný obraz jeho díla. velké
dílo \gléma Blttnara, první katoluckou
antologií z české Itteratury. Ze všech
vyníkajících českých básníků soustředd
no je v díle tomto všecko, cb v poutí
za velkou ideou náboženskou, za sv.
Grálem. nalezeno bylo v české poesii
vzácného a pozoruhodného v tomto
směru. Na mnohého předniho básníka
českéitJ vrhá se tu nové. 'vvsoce za'ji
mavé osvětlení. M. C.-M. dodá, že auto
logií „Pouť za sv. Grálem“ zavdččl
se veškeré naší veřejnosti, které pohled
na všecku českou poesii se stanoviska
náboženského je dosud neznám Cena
!. sešitu „Pouti za sv. Grálem* určena
byla na K 3“ -. Celé dílo vyjde ve třech
částí-ch n 6 sešitech nhípdnáuku nří.
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garosla'a g(ruban:
“Gříquasi sonety o ženě, dětech, příteli

PRSTEN.

(Mé drahé ženě.)

Kde jsi, () svatá, slavnostní chvíle,
kdy It". mí |)ř('(| Bohem na ruku (lulu.

[\'(lť íslr. „ snow-, louln a cíle.
|vž jslc mí nad hlavou \'c't'líní" \(i|\!

')Í'Ímllm věčná, jak jSL'Ill lě plnil :“
\1á ýcno :lmhn, má holcslná limitní!

.apníl wr šli-sn nad námi zvlnil!
\VIULÍUII |\\"(|| Ikon, jak |)\|o |)\ Janu—n

\lnílí-h maul nnn \ ííoínčí holí:
\\nulnn IC skal (i radostí [(ll'Uiť.
lásku a rozkoš (] ídsání \'ÍIJ

půldcš-lí za mnou však \“ [Šťřcnč kroje.
PlSlt'll můj \'ří'nč !(“ povah“ \ í'ájc,
za mnou »- sn'm leskem \“ nebeský mír

SLUNIĚCKO DOZDNI.

(Mým drahým (IC-wm)

Ve trávě ležím na vlhké zemi.

O kom se moje myšlenky tratí?
i\líláčcí, po vás smutno tak iq mi.
Kdy se. vám otec, kdy se vám vrátí?

Ležím a dumám; ai, co _to v trávě
ke mně se'bliží v důvěře milé?

Slunéčko pozdní tu|í se hravě.
\' ruce jc. cítím - truchlivá chílc.



Slunéčko, víš ty, že robátka drahá
- kdes myslí na mne, smrt na srdce sahá.

Do stmělé chvíli zda se nám _rozdní?

Slunéčko, děti, 'ltld (loulati smíme,
že kdesi Vesna v své nádheře dříme:

dočkáme se'jí, slunéčko pozdní?

ZID.
(Ottu Fischerovi)

Z národa jsi, jemuž na Horebu
v milost božskou svatý keř kdys vzplól,
z lidu jsi. jenž ku hořkému chlebu
sladkou holest proroků svých ssál.

Z rodu jsi, při jehož jména zvuku,

mnohá dlaň se trEcc svírá v pěst.z čeledi, jež našic srdcí tluku
rváti chtěla stud, i lasku, čest.

A přec, i vy jste Boží lásky děti
též vaše činy lviirce \ůle světí.
též vaše tužln u ráj věčný jdou:

\ tvých \ina smířena' už očích dřímá.
u_ié srdce lásky Spasitele jímá
lvůj národ, Tebe, v krůpěj plamcnnou.

“Václav Qoledne:
“v den sv. g(arla $oromejskéha

K(lo jest ten Svatý?
V kardinálském hávu

a bosý, hle, s provozem ka'icníků
jde v čele whuhlých a zoulajících davů _ —

ad —- mor -— a válka!

O Svatý Karle!
_ prosbou vděčných díků
lč vzývámel skryj nás do pome
hrdinské lítosti. kde našel's hřivny
nebeských pokladů! Tvé záře skvělé
ke'ž slabý stín nás osvěži! Chléb živný
Tvé přímluvy a Tvého požehnání
kéž poutí života násprovází a chrání - 



garoslav Qurych: <?Děže.

— — Liber scriptus proferetur -- __
Mistře lachvmef Hej. mistřc lachvmc!
]ižH -
Místřc lachyme! l-ož se přece ozvi! Z\Ěculci'ičimsc |< vůli tohč!
lsi posel?
Ano. lisem, ale nenech mne křičet odtud ktol)č nahoru! Mir

sum krk vytahovat a hlavu naklánět mezi lopatlo'. poid dolů!
Zdá se mi, že neisi tím poslem, na kterého čekam. .L\|c od

kud znáš mé iméno? '
pojd dolů a ncmlur příliš dlouho!
Aj, ani já se nemusím namáhatl Kdybys byl poslem. kterého

hych musil přijmouti, přišel bys iinalt. Ále abys neřekl, že isem
te odbyl. napiš list. a zítra ti zedník přinese mou odpověd. .\
||\'ní jdi \“ poltoji!

íslřv lachymc. hej. pojd dolů. ale trochu si pospěšl
Zapomněl jsem ji'/' mluvit Zapomnč-l jsem i SVČ jméno. a

když jsi |X—\'yltí'il<l. 5\ith— mi \ hlavě, že mne \Ulii |NNCl toho,

jenz zna \'šct'lm jmena. aliyrh šel l\ soudu Ále uyur \idím. žr
i("ŠlČ ltdoxi na x\čtč „„a jméno zná, a to ll'lllt' mrzi Což jest
mr" dílo líh špatné. že musíte jeho isoucnost nmloumtí mým
jmtucm-= i\lašli něco )roti mní'. napiš. a ucmaš-li. newru—ui
Illl|('l i\lh't-l jsem tolilt ct a dnes nemam pí'itiux

Krlv. tcdv sedíš tolik let \ takove \ýši, že si mohu $í|í llUIIIII,
divamli se na telu-. mohl hys už přece. umčti mlčcti a poslou
chat Namhn-íš toho jako baba, lttcrou m dlouhé době pustili
na trh. a chceš,- al)y se rozprávlm protáhla.

plemeno zlolainc'l
l.)o ("-cho tlučcš podpatkem. mistře, láchymcr'
lu mašlí
Skoda malty! Neumíš házet, snad mne dobře nevidíš!
Budto id 'scm směšný -- anebo ty isi potvora!
Sestup dolů a uvidíš!
Doid ted' nahoru. dotčrný tvorel/
Ne, ne. lVlusíš sám dolů, poněvadž „zůstaneš dole trochu déle,

než myslíš!
Ai, ail
Věděl isern, že mistr láchym iest domýšliv, ale mám trpělivost.
Nemluvíš lichotivé věci, a to mě těší. Ále jsem starý člověk,

jsem celý zastříkán vápnem, v očích márn prach a za nehty
písek, také isem rozedrán a neduživ.Vylez nahoru! Zde stranou

icřt lešení, jdu ti naproti a více ode mne nechtějí
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Dobře umíš chodit. V takové výši a za soumraku! Rovnovóh
udržuješ znamenitě \“

Nu, (\ co chceš říci?
Chceš-li. při\cd\\ sem zítla p\o\azo|e2(e, (\ 7ro|)in\e lesu

\\ŠŠÍ než tui ne(|().Šta\t"ná \ěž. plomzolezct |)ud( Chodili |)

|\t()\(\'7.e (\ (\(||)()Čí\(\ti nd (<c—\čži. Můžeš se to O(lknčho přiučit
již jdu radeji dolu (\h\(:h se té (|ří\(- zhmil! Lekej ch\i|ku
lo jsem chtěl slyšetil /ů.Št(\n na stíeše! přijdu ktobč. aspo

si promhwime (\ t\én\ (hle.
Nějaký (|o|)\\' hoch! Chudák, jak se \\ncni. nez Šem \\|(—7.(—
-— — Onaulu, stmíš \elice \\sokol K(|\|)\ to bylo '(.ŠI

\\Šší. musil \\(th sem |(7ti (le'le. Na křídlech |)\ to |\\|o \y(|\|(j
ale ja' j(\k \idiš, chodim pěšky či ,Šoukám se rukama nohnm
po něm |(šeni Áj, \i kamenní ještěři! jak Še \zpupnč naklám
se Štř(c|\\. jako mistl |(i(|\\m! A na tomto k\o\\\ |\(-7. hřidln

(\ lhez p|(clm snadno |)\ sc 7|(>\\\i|(\ noha. Stí((|\(\ stimó o|\\(\\(|\
spíše 7((| nez Št|e(.|\(\ |) knó \(*/.( tu n\óŠ. K(|\|)\ |)\|\ (IOSldHII'
|)\|\ |)\' dosti \\'Šo|<é! ly tedy |)\dliŠ tad\ \ hlavní \'čži za tímt
oknem? l.)ost 7\|áŠtní!

[(\khle jsi mohl n\|\\\iti 7(|o|(\ Ále n\ni .Š(' raději snaž, (\t j\(
padneš (|e(|\!

\(tři 7|u( pio |\(\7(|ejši (|\\i|i' Vč/íš mnoho let na Šti'(-Š(
| k(\\|Š(|< \\Š( na \(ži (\ tu má .Š\(*ne\\"|\od\'. Člověk puk „\\Šl
že jest příliš \\Šoko (\ sám na .Š\('=tč l)(imjí ti úřednici poftn
t\\'\j plat? \'ldŠ s králem pemon š|\\|0\|\\\:)

me“ to všecko?

lla hd! Kdo neumi (\p(\t\(\\(\t s\(\j( jak (|\(( (\p(\t\o\(\t B\vi
||m jsem |(íd. ze klál uz neu jak se jmenuji (\ jsun- li 7|

H\l |)\(|\ take |(í(| |<d\|\\(|\ již o něm neu—děl Ústotnč .Št(\\|\
|\(\ Stojí mnoho p(nez. koliklót jŠcm st||1|,(ío jsem \\Št(\\\*|
lake jsem již \idčl jak Sun |(7li lidé naholu (\|( pak $( m.—
\iótíli. jak |)\ mne mohli (h\tit! Vždyt lze odsud \elmi (loln'
.Špadnoutí !

Proto (\ni nechceš dolů.

leda až si půjdu Šit (uháš.
A jak dlouho tu chceš sedat na ještčrech (\ na kostkárh

\m(“l\<í7et se po této nemlně schůdné střeše, poskakomt po (—|
loucich (\ zevlovat z okna :) Což jest to'próce pro tebe?

pohled, mladíku na \\to tíi \čže! Viděl jsi \\čkd\ dě|nik(
podámjíciho cihlu? Dmčz mi, za jak\' čas bys to mohl (|ost(\\('ti

(_ož nemáš mistry stmitcle? ]si opiavdu sám na S\čtě?
Ach, co t\ rozumíšl Kolikrát se procházím jako náměsíčník

lezu po íímsách obloucích a hřebenech jako zloděj či jako kočk



| dívám 'se na tyto křížové střechy, na stříšky bran, na okna
ikrouhló, na okna růžícovd, na okna strmá i na okna štěrbino
'it.i, na žebra. na oblouky, na stíny, na hloubku zdí a na \šech
iy poměry a (změn, jako bych právě s nebe na hlavu padl!
\ za prudkého poledního žáru \'ypočítcjva'm. jak vysoká bude
nusit býti ta a ta stěna. jak široká a jak odchýlena, aby stín
|0pad| »: takovém úhlu. jaký chci míti. Vypočítáram, na které
)ltlŠC střech a stříšek smí Še za jitra skrěti rosa a jiní a na
„terých ne, a pak vypočítávám jejich sklon a položení hran. \'iš
o, jinochu, že den má jitro, poledne, večer a noc, ale že má také
:tyi'iadvaeet hodin a každá hodina se lišíod předcházející i následujiti
\'j'm \čkem, barvou a zákonem obřadním ? A že má týden sedm
lni. rok dvanáct měsíců a mimo to učkdv prší, jindy tajc. míti
luuee, pada snih, chodi mlha a co všecko jiného. a to \še \t'
nuxi uasobiti i \teřiuami. aby toto dílo \tahlo do sebe \šetku
Ílu Shmu- i země a \ každe vteřině: se lhichu malému hlulof

)ou'v. mlmliku, mohu lnti jednou dosti \'lm, olmh mohl tui
c jSem se toho dočkali“ l'opati na t\ \úze! i\lohl bych je do
tmeti, kuliln xe mi thti'lo. lIL'lk'l m tii l\)l\\ Áh' jti jich nemohu
hmsti / líhni. \tlt'klllltmll jim punmt, |)tlhld\lll na zaklad .:
tak jl“ \\l-lllinklll. roztuhorati, kt'ouliti a oškrahaioti. |ako když žtik
i|)ld\l||v' ulolm „\in Ilt'('l|ll ;lnkh' vystavěli to (“U sv Illl (hmrl
dalo, pum-\otl/ ln \t' mi tm llmt mohlo /il|.t .“Ili'i něm nmn
em lt'jmho, a ro potom" Nemijdu m každým rohem jt'sitnehu
roli-, klen \\“ha/un' |)l'lll/l' o umi “ln(x ani nemohu lem sliítoti
a poh llomý, že jedna \č). mm na druhe; Cim výše rmu—
:(lua, tim iiclnfzpei—nčtjšíse Stará druhé. jedna z nich. tato zadni.
tri bili IlL*j\\ŠŠÍ, jako krtiltnnu. Ale (“už kdjby puk jedna !. těchto
Oslramm'h pritlíčht'm let stala se krásnější o moutčjši khonliň
Ěžu Ill—Ulli,tele-ho (luámu i hloupého stavitele !) Á pak, mladi
u, \iš, .o jest uhel a odklon? \'iš, co jsou poměry:“ Stan-l
iCIll jv tolik \'Č('Í a ještě to nevim, poněvadž to jest neco, m
i jen Bůh. Á tak jedno roste zc druhého. nebo to také ne
Dsto a musí se to hledat. a někdv se to nenajde a musí se
ekot, někdy není možno se dočkati a musí se modlit, a nekdy
ení možno se modliti a musí se \ěřit. A to všecko stoji mnoho.
elmi umoho Času. ale už. mi dej pokoj a porčz mi krátce a
)zumnč, proč jx—ipřišel?

\láš jíti dolů a stavěti dům, ne příliš veliký, ani vysoký. jen
ro jednu rodinu, nebo, chceš-li, třebas i pro dvě.

kdo mi udílí takový trest?
l'rest? Kdýbys raději mlčel!
Slezu—lijednou dolů, kdo lví, zda se ještě kdy vytáhnu- sem

\



zpět! Tvá slova jsou tak protivná, že bych tě nejradějishodil
dolů, kdybych měl dosud popudlivost mládí. ,

Zase nmoho mluvíš.

Věz, pošetilče, že hledám podobu věcí, kterych tu dosud není“

z přitomnosti těch, kteréjtu již jsou, že slidítn po myšlenkách a
tkám je jako avouk, jenž pozol'ně vyhledává závěsy, poněvadž
věci, které hudbu, jsou krásnější než ty, které tu jsou, nebot ubí
hají do věčnosti, a přece zase již jsou obsaženy v tom, co jest
zde. jak bych tnohl odsud odejíti, nechaje pavučinu nedopředenu?

Mistře jáchyme. což jsi dosud neviděl nedostavěnych věží?
pravda, že viděl. .
Á nenapadlo ti, co jest v nich neviditelné krásy?
Mluv dále! Zdá se, že začínáš vvprávěti něco zajímavého.
Sám jsi řekl, že věci krásnější ubíhaji do věčnosti. x\lohou

ubihati do věčnosti věci hotové?

Nejsem Bůh. ani kněz. ll postranních oltářů pod námi již se
Čte canon a s dílem takovym nemohu ttiěíiti dílo své. Ále dílo
lidske není tak špatné, aby se mohlo nechuti “('ltOit)\'(). Co by
mi napsali do knihy, kdybych od věži utekl?

listře jáchyme, poslouchej pozorně! (To se ti_zdálo, když jsi
vidělLvěže, které již nebudou dostavěny?

(„lovčče, neptej se! |)rál jsem si stavěti veze, které by take
neliyly dostati—ny, ale ktere by unikalv i smyslům lidskyttt.

)řá's si \'ystmeti věže. tak těžké a vysoké, že kdyby byly do
stavěny až k vrcholům, musily bv zemi )řevrlmouti a )ohltiti jt'jí
těžiště jako ltladoty zum - není-li pravda „ “Ann, jehož těžiště
jest mimo jeho hmotu -*

lak asi tomu jest.
Víš to, že by bylo ne|trpCim trestem, kdybys se jednou dočkal,

že by \čžc byly skutečně dostavčnv a už by ti nezbyialo než
slezli dolů a (:ekati na smrt ? '

' všem. že tím. Ále toho trestu se nebojím, ačkoliv k němu
spěchám. lest totiž nesmírně daleko.

Ále jednou by se mohl zjeviti v děsivé blízkosti.
Clovčče, což jest to dílo opravdu tak špatné, že se ti tato

\ěc zdá tak snadnou?

Nu, a což ti záleží jen a jen na tomto díle?
Tož dopovčz, co chceš říci nejzajímavějšího!
Nepřátelské stroje zničí i nejmocnější věže, myšlenky zahynou

suchem staletí a Bůh se věžemi nenasyti. Stále jsi mluvil jen
o věžích, jako by mohly býti opravdu vysoké i tenkráte, kdyby
měly základy až pod středem' země. Vzpomeň si také jednou
na první chvíle, kdy jsi přistupoval k tomuto místu, jež bylo snad



kdysi mrchovištčm nebo tržištěm. Vzpomínej si, jak jsi kladl za'
kladní kameni

lověče zlý, nebo duchu potulný, co tobě?
V\pravuj mi, jak jsi kladl základní kámen!
Všecko jest zapsáno a bude čteno. Nač tobě \\ tom mlm-it:1
Rád b\cb ti pomohl \ bídě.
B\atie, nebo anděli, či pokušitelil Kdo jsil
Chceš \ěděti, kdo jsem já, a ncúš ani kdo jsi t\!
Mé jňóno bylo lácbym; iíkali \ni mistl laohym. A já jsem

\\: nahlcdal \šech možných cest, jak b\ch se sk\\| až. bude toto
jméno \olánol Chtěl jsem je zapomenouti, chtěl jsem žiti \\
stcněti \ěžc tak \ysoko a tak dlouho, až b\ Bůh zapomněl na
má jméno nebo až b\ zetlcl a \\lel list, na kterém jest na
psano. Ne\ěděl jsem, pro jakou příčinu doufám. ale věřil jsem,
ze se toho Tlockaln Proč přicházíš mi to připomínat ) Ci mam
ti za to \lčkomti?

Chccš- li. dčkujl Nccl1ybíš.'

/.\ lá se mi, kd\l\\s \nnt (lllČl n\ni shoditi se stlccl\\ že b\Cll
ac ti nculnánil.

N\.l\\\\l slábl Věci posledni přijdou.
Ách. ne\\"ř n\c Slabostil Oči n\c' \'idél\' \ bdění horší věci,

„\z přináší n\.j\\u>tši sen, Zda se mi, čím \icc břemene se na
ln'lí tím lc'j\\ sv n\st

\ll“"ť |(1(l|\||l(l \\$k()( "(l\ ">|" lak“ ||ll(|(lll\' ll l)CZ(lo 5\(.
k\\\\\u\k\ pm \\20\\ klii. ktcn' \isi nad t\ý|n lůžkunl proč
lllUlÍŠ jako \yj\\e\\\ \\ najdeš? Běž! Snad se \\ctřcsešP

|)ics iraei Nedělej si ze mne blázna, člměče!
\)uidquid laut, \\pjmiebit,
\\nl inultnni „\nanebiti jen si pospišl » lllc, ak zkmtl

\lol\\\' \nisti laclnni Ide tak že mi ho jest líto. blepiíjenim
klíči Zda se mu asi těžký, \yrušujc lm z ro\no\ál\y. — Snad
nesmdml -- Nu, clndla Bohu. již se \\a\\'!

l\cx tremendac \naiestatis -- -

N\ní ted\ půjdeme dolů!
ldi sam!
Což jsi nciekl. číin \ícc bíemcne sc naloží, tím lépe se nese?
\lcch mne \spon -cl\\íli o samotě!
(bei ti polnmi ale \\(r zadanno, proto nebud bázliv jako

mladík! *
Qui salmndos sahas gratis — —
ldi napřed! Chci tě míti stále před očima.
Á' nebojíš se,že spadneš?

Těší mně, že se ti V\ací sebevědomí. jak pohrdlivě jsi to řekl!. 305



A v tak nepři'emné chvili!
již jsme tu! ak černý jest tento- kout! lak strmá jest tato

hranal To musí býti asi veliká tíže! Unesl bys to na srdci?
Zkus to! —- — Nosil jsem to na srdci tolik let. že mohu říci:

nosil jsem to celý život.
Sám?

Ty mlčíš, mistře jáchyme?
Víš-li, proč se ptáš?
Abych uslyšel tvou odpověd. Každá odpověd jest důležita,

když jest předem známa.
Ne nadarmo jest tento stín hluboký a černý. Musil jsem toto

místo zastavěti stínem. To byl můj první-výpočet, abych něCo
skryl. Víš, co se skrývá v základech velikých staveb?

Kostry -< anebo živi.
Ách, zle, že jsou tam kostry nebo živil Doroste-li chrám.

rozepne-li“ se jeho krása pro oči tisíciletí, zůstane tam přece část
semene, která neumřela. Co platno, že z. toho těla rostly sloupy.
které se sion \ýškon ohýbají n vrcholů, nebo se \'yklánřjí z dlou
hvch řad jako palmy za mořského \ánku, ze z něho ivnostlv
zdi ohromné tíz'e, nen'oponštějíeí 5\ét|o ani vítr, které pnkly jen
proto. aby \l' strnn'ri štěrbinách se mohlo zaskičti vnitřnísvetlo
tohoto díla! Ze se Šire stupně schodišť kladou na sebe jako na
hrobni desky mrtvých zástupu. ye se podstavec a klenbv bran
dusi děsivým tlakem temného kamene a oltáře se rozestavnji
jako holubice s polorozpiatými křídly /.a těžnieemi středisk ob
louků klenby \Šecko. uvnitř i vně, to jsou jen žíly. \vnane ;. ).i
\ého (“i mrtvého těla, nervi. \vpletenr" z inoykn a napjale jako
struny har—It“.smvsh \\“Čišlčne jako paprsky rozloženyt'h sveta-|.
kit—\praoteíi a mle o nenarolenych. Ále nedostmí-li se \eže.
zůslane kus mrtvoly nebo i živého tela \ černé štěrbině mezi
dvěma balvanv, a co jest platilo všecko toto dílo!
( Vypravnj, jak jsi kladl základy! Neuehyluj se od toho!

ACll ano! lo mohou lidé pochopiti, kde pracoval Bůh a kde
pracoval jen mistr lachvm, a povčdčti všecko, co jsem dosud
řekl. Máš pravdu. Ále \či' mi, že neznám již jejího jména! Kéž
bych mohl své jméno tak, jako jsem zapomněl její!

obře. že jsi zapomněl! Aspoň jeho jas v knize života ne
bude kolen hranolem tie paměti.

Dohled tam stranou nahoru! Vidíš na. pilíři kamenného býka
zabíjejíciho t 'gřiei? To jest jediná památka, kterou jsem zanechal.
jak se má duše na ni vrhla a pila krev její dušel ak vzkypěly

me smysly při jejich pohybech, jak mne zabolely klou ylzuřivostíl
304
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\'lozek můi táhl do sebe krev z celého mého těla! Byla krásná
ta žena, byl to chrám, do kterého Bůh vcházcl, a my isme se
křížilí jako se křižuie locl podélná s lodí příčnou. Mé kosti bylv
tvrdší než ocel a mé býčí rohv těžší než křídla bronzové brány.
Napadl jsem ii, poněvadž inc' chřípí “bylo \vdrážclčno zázračnou
vůní budoucího mléka, které se jí sbíliálo \" prsou iiž od jejího
narození pro rtv nepočatého dítěte a pro sílu ki'álovského po
kolení. Ach, kdy-bv mé pilíře mohly ze svých trnových oblouků
roniti mléko! Ále. příteli, věř,žc iscm zapomněl ieií iniéno opravdu!

Tot věc opravdu skvělá! Bůh ti jistě pomohl. Nebyla tcdv
špatně zabitá!

Zazdil jsem ii živou d vidoucí a zazdil jsem to jméno ve své
paměti tak, že bych mohl spíše. holýma rukama vvvrátiti tento
thráni než kámen, ktcrv lcží na mé paměti. A ona rostla, rox'tla
/. hrobu jako velikv strom. plnv trnů a poupat. Á tv jsi nvni
přišel! *

-Nu7'.c. sestoupínn' do hrobu, dci „st-m klic.!
Salm lllt', Innx“ picmtixl
\'lis'tíc Iáchvmc, tv dl'koláš yulnl
R(W'Ultldlt' It'Šll pic.

quod suni tdlISd llldt' \liH'
Dninn/ un tlačili klic! lux! him I'll \in“ nu tí't'liu! Nu!

Nu! Kuu- \l ion-diu! l'lut lcpif. vši Sllulll Nu! Ávlr. H\l
to I\\' u IIihl/l lí-lcin! luk! pUIIIUI /.vt'd.iti priklop! lělkv
it'f—l!„mnm—t |lltl7ll alu lin l\L'tlr|l()! llut'kci, v/páčím nolioul
l)lt' to do koli-nu \ict' Ilt'l. lit-bu lkimáln—i tuku! l,)obm, nviii
to přcvrátimc na druhou šlmnu llskoč. at Ii tn ncpřenui
nolivl - Doid n\ní zn mnou! '

llul ll cíle! chuicm acternam
lhiliíc, n\ní půjdu mini, (?i wpíšc prolc'lu, protáhnu xt"
Nt'lll mi ltlt' (ll\l)Í't', a přece m“ mi (zlicc smáti, kdv? slvšnn

na slova! luk bvs se tam mohl domu! Nelitv l\'d|“t“ll('ncvvrvcš.
)ci pozor. ubuli sc. iii tobi—ncsmtill Zapomněl isi na něco,

vždvt jsi |)Itlťt)\dl vc tinč. Milk" u ivclilc. Ánol — práce jest
to opravdu klopotná!

pracuje jako slon 7. ozivcnc occlc! l'lu. ta liáncbná rána!
lla ha, ]áchvmcl pochyboval jsi?
pro Boha, již se ncsmčil —- —- 'l'cn leze! _l—cnlczc! — lako

rhřcstýš 7. lávy, jako krokodýl ze _struskv z vysokých pecí, jako
drak s břidlicovými šupinami — Deus Sabáotlil To se střeClia
rítí a nevím ani, zda to břidlice či mčd! pomoz! Rostou mi

kly jako lodní háky a rohy iáko žezla pekelných knížat! — Ach! -
len kámen překlopím, a budou tam dva!



Mistře jáchymel
Ach, zase ten hlasi
Nebud netrpěliv a neclopouštej se ničeho! Musil býs pak

velmi dlouho čekat, věčnost může býti nepříjemnal —<— Chval
Boha, již se vracím!

Ne me perdas illa diel posle neznámý, co to neseš!

Našel jsem prach ženy, kterou jsi za živo zazdil. jako popel
kadidla. jako popel v sanktuariu, ne popel, jen prach, jaký tkvi
v plicích. V posledním týdnu před úplným zmizením v prachu,
lpícítn na kamenech.

ledy hlízko jest tnůj cíl!
' Z ntrtvoly tam nezůstalo ničeho.

ledy, pro spasení všech lidí, co to nese-s:“
i\flistřc láehyme, lez raději venl Zde jest na to tma!
l)osle neznámý, at jsi kdokoliv, at neseš cokoliv, ve jménu toho,

který stvořil tnne ] telie, nech mne aSpon chvíli se modlili před
smrtí!

Nechám, opravdu nechám, ale. už venku. S mrtvou se chceš
loueiti :“ ,

Ach, s tou jsem se rozloučil již dávno a přece jstne se ne
rozloučili nikdvl

Vidíš. jak morno jest 'tlske dílo.“
\lerim ti, včíím.

Mistře láehyme, nastav ohe ruce! Nastav je dohie, postm se
plně na obě chodidlal již se nclieseš? Vezmi! Není to tak tezke,
alns s tím padl. není to tak lehke, ahys toho nemusil dhtiti!
Neklesej na kojenal \šecko jsi \idel a nyní jdi domů, nebo
netnášli domova, jdi do hospody na notrleltl Íádej zítra, oln
ti \ydali plat, a \ystov dům, nepříliš velký, jak jsem ti rekl! Ále
nedívej se na utne tak dlouho a poslechni hhitčl Chtěl jsi se
modliti modlithu přeÍl smrtí n tvému ditčtí zde jest zima —- —

0 dítě mé, zrozené z mrtvel lvy zlatý klasel
Nezapomeň: l'oto dítě zplodil ti Bůh skrze tebe, a zachoval

ti je ne pro tvé zásluhy! Neklesej na kólenal 'l'ento chrám, vy
stavěl Bůh skrze tebe, ne pro tvé zásluhy! pošetilá jest takmá
vděčnost, nebot ne, pro me zásluhv dostal jsi toto dítě. Neptej
se, kdo jsem a odkud jsem, jsetn stvořen jako ty a dostávám
rozkazy, jako ty. jen poslouchej jako já! Dobrou noc!

posle dobrý, aspoň tedy pozdravuj ode mne svého Pána!

Királyhida, 2:3"25' června 1918. '



al. JLÚVovák:
Ířeklady : duchovní poesie.

(ŽERVANTlíSz MARII.

S Tvou pomocí, 0 Danno, rolník lichý
rozsévá sémě \“ chladném podlctí
do Čerstvě naorané živné líchv

na no\ý chlél) pro schc, pro děti.

5 Tvou pomocí obchodník moře brázdí
svou lodí zpuchře|ou pro skrovný zisk.

hou pomocí |)dí vojín hradu na zdi
l hranic stráže zhaslých u ohnisk.

S lyon pomocí již Často sklcslá sila
\- pnž rolníku, \" kormidlo obchodníku
ms zázračně sc našla. navrátila

<| k \.ÍIČ/s'hí pomohla lmjmníku

l'md chvála luhů, <\'|íí||o\x_ínrí čest
Královnu smlú'h. .índěln n lnr'vdl

( ŽI:I\'\";\NI'|& N|.|'( 18thle N\

|>| líolulmknn od \úulnsll mmm
I nvm-slon lu? l)Čl\)Sl\'\Ull(I nflu

k lílníni zmlo nclnrskťlío l)(íím,

když pri počcu Slow pícšlo \' tělo
a vína lin byla \ynmzáno
lsi ramcnvm. icž něžné mdržrln
|)a7'. Abraháma, |)\' m “na jeho
Bvlónkd \ nlíět položilo svého,

U. ZANL'LLÁ; IUOISMO I'. CARIIÁ

\"m'í'ín „nenávidím! [.tralil strom. kcí sxoii
ozdobu, šat, zeleň v zahradách i hájí —
jenom on tu pyšný na výšině stojí, 

_ v šat se dosud tají
\- icscní i mrazu. Veškerá však krása
malou radost' ptáku hladovému skylcí.
jenž plod nedozrálý marně zobcem drásá

na jádra až skrytá.
Mám rád \'innou révul Když již mráz se hlásí
a _sníh ležet nechá v keřích, na pažitu -



útlocitná vždycky - rozpouští své vlasy
všechny ze soucitu.

pláče o samotě v opuštěné stráni.
Ale za to v chatě chatrného zdiva

vesel \'Cldlý stařec ke krbu se sklání,
šetliny Své zhříva'.

Hlava pochýlena ke kolenům padá,
a dlaň posud pohár \yprázclněný třímá,
sladký sen se zvolna na \fíc'kamu vkrádá

/ Vzpomíná kmet, dřímá.

PEROSA ; NADĚIE.

len \\prawí mi ještě. sesno moju (Imho,
() Bohu, o nelíi, Ty lolik usmivava!
Sep! l\í'|j mi clo al(ltc, iež tloucí dal se. almho.
zonásí utčclm lulu hoří llom žlímá
Smutno ic na světě, kde \ullol \šcho blaho
|c It)/huš zlato llotlnosli _n slam /
Bo| \) lo mciapý i mo|c lC(l\'(ly mnohá
toužím sulu- \ nunž spol mnoln' \stmtí
llpmstml Manu, zoulalshí a \ti\l\
|lll [\s mi nmlílun. |cnž k Holm \old,
pml jehoz pmpomn snml pi't'u' „nohu
\'oi nc )í'dlcl i &ůtlnc jclm \nmh,
\\1 mlouíccn a pícmožťn rpola

\ len \\plmni n\í ít-štč \\ nrl)i a l,)Ulltl

“. Zam-lla a l.. pum.—'a jsou |\r\ní u'pu'm'nlann lllllllOUll pov—n:Il—llblu'
/ Xl,\„ stolclí mezí knčžinn. Poznamka pícklmlolcloní

l\'|0(lllll)d jest lnml zclržclh'osli. krotitcl lmínu, podnmnilcl pyl.-;.
ukojení mstivosti. mlušc-nízávistí, odstranění nes-praveml|i\-os.ti,nunllillm
jest \“ tělesné slabosti posila, \ hospoclářshí zalar. \' olucí záko—
nitost, v hojí \'ítčzosláva. \' míril ulvrzení, pečet panenství. (línčm
manželstvL Štít cestujícím, stráž otlpočíxajícím. lolníkům hojnost,
pla\cům spása; jcst zastupce ohžalmam'cll, osmlmození za|at\',\l1
odpočinek tlumených, útěcha zarmoucenych. zál)a\a Id(lll|ÍClCllse,
\čnec snoubenců, n\ítání |10\0|ozeňátek, tozloučcníwmííaiících.
Modlitba jest rozmlomání s Bohem, patíení věci neviditelných,
dosažení žádoucídí, požívání věcí přítomných, záruka budoucích

Sv. Řehoř Nyssenský.



6m. masti/c: gcko hrušeň v poli.
(pokračování.)

l'lorák. jenž byl právě odveden, ale cumčl si pomocif, přijel
právě z městečka, kde. txlvádčl do skladiště obilí. V )()losvátcčnídi
šatech, s doutníkem v ústcdr posadil se sebevědomě ke stolu
\ kuchyni a rozjařenč si lihoval, že dnes po dlouhé dohř- napil
se dosyta duhróha piva. iŠelma hostinský nechtěl v7íti pcnízej
smál se. imusil jsem mu slíbiti mouku, pšcníčnou mouku za pl—
zeňské! Však mlvnař mnč semele, dovezl jsem mu tahák a dout
níky . .. A vy to snad na nás nepovím?=

iSamy hydrorn rády od vás nččcho dostaly! zasmála se také
stařenka a začala pi'cdnášeti svou prosbu.

_ i.\lvslil jsem si to, jak jsem vás tu uviděl Ále ke mně jste
ncma'rlv ani (hodit. \'I'te. že jsem pokrukový člověk a nikdy jsem
na faru pm nic ncle/l » ' Výraz jeho obličeje ztvrdl a rozja
ření zmizelo.

ik \ljiustte, |it“\("tlt"lv jsme lt'tl za válkv Ht'lWlU slvsct n sít'—ř

nádí, a mvslím. že je to správné. Máme livti všidmi při snlič,
pnmáhati si. protože vsichni trpímc válkou a l'iídnu .. =

„\ PMH |t' taknvá hidar' l)l't)(' je válka) Ion su zeptejte duma
'.r'lt'ltllólltt pána, kdn ji zavinil a kdo si jí přáli:

Nov/nam sv \ tum. ('Ilt“ myslím. že ti. kteří / ||| maji u7iti'k.:

t\/;Í(llll'l: msmal sc víte/nó llurak. ;Á komu pak nosí lltll' na
Ill.\| a na „Milli-ní? Nikdv tnhti nt'livvalu jako ted dolni tu
ll\tl. Ill'l x(“ piv-(tuti (itčt'ndskv, a skoro \Šct'ltnv jsou za vojaky.
m odimnu, za padlo, za nezvěstné. . Doliřc stólu \ nminádi
nedávno, že kněží mají při každé válce hody a po válet: dvoj
násnlmč. Však sami tam nejdou, sedí si doma v ltfl)l(' '

5tařenka udívcm sepiola run' (Mm Bože! llant: l'luráku. jak
“jsu“ na tuto připadl .“

i\lyslíte, že já sám? Nejsme hluši a slepí. A po válce se tu
řekne veřejné a více! led se musí ještě mlčet — na „Špilberku
není právě příjemně. \Vláda, četníci drží nad kněžími ruku a
vědí jistě, proč . . .'

iCctníci že drží rukut“ Zasmála se stařenka. iNáS udal stráž

mistr, že pes jen jednou vyběhl bez náhuhku před faru. platili
jsme pokutu, a psa nám vzali)

iZákon je pro všecky. Však váš pan farář naohlašoval se nám
jich až dOStl To stále jen vybízel, aby se šetřila potravinami,
nezanedbávaly polní práce, upisovalo se na válečné půjčky . . .
A pak prý není pro válku! K čemu je válečná půjčka ?'



iVždt/ť to dělali také jiní — učitelé, poštmistr . .. Musili. Á ve
lebný pán také musil, pan biskup poručil . . .4

iVidíte, hiskupi A kdo je to biskup? Není to také kněz?
Á viděl jsem sám. jak \ Brně vvprovázel vojáky do pole. jak jim

_žehnal a k nim kázal! (Íísaí'e stavěl ještě nad pána Boha a
poroučel jím zabíjet, ze pry tím Bohu slouží . . .?

iTO snad přece není prav-dali hrozila se stařenka. iDan biskup
nemohl by se tak iouhatl Náš velebnv pán nikdy se otom ne
zmínil . . .,

iMá \ás za hloupou — a jak se kdo stane knězem, už jako
by přestal býti naším člověkem. Ie pánem » pánům slouží - a
páni bvli vždycky proti sedlákům!

ilo není pravda“ skoro wbuchla vždy tak klidná stařenka
a přistoupila rozolměna až k llorákovi, iMůj syn nikdy neza—
pomněl, odkud vvšel -- \ dialoupce v podruží jsme žili, u sedláků
jsme pracovali s nebožtíkem tatínkem jen se podívejte na me
ruec < a nezahálejí dosud, pane |lorakui' zvolala povýšeným
hlasem ilimi jsem-'dí'ela, aby syn mohl vvstudovatí a státi se tím.
po čem toužil. Však nám toho všichni dost záviděli „ byl to
první kněz / (*ele vesnice —-ani žádný selský synek toho nedošel

a take vhodili studovat, jenže se jidi několik vrátilo s hanbou

l'loraka jako by bodl. lake kdvsi na studiídi propadl a zůstal
sedlákem lusil, že o tom starenka cizi tu umí a nemíní se mu
posmívati ale pouhá domněnka jej podráždila

il.)nes už není nijak etí bvti knězem„ řekl s potupnvm po
směškem il.)nes hledi svet na paterv trodiu jinak, nežli kdvsi
“lak pro díudaka. který nemůže dal. je to snad dobre. Ale to
máte lu pvdiu jak dostane trodiu peněz a hloupí lidé mu líbají
l\l('t', už mvsli, že. je něm \vsšiho a Že musi jíti s pány
Zrovna jako tady naší pi—íživníei. Ženské mají muže na vojně.
dostávají velike podpory. mnohá deset i \'ÍLC korun denně — to
máte měsíčně aspoň tři sta korun kdy pak která 7 nidi viděla
tolik peněz? 'lŠvla ráda, když muž dal jí v neděli zlatku neli
aspon když jí nenabil . . . led-má od muže. pokoj, do práce. se
jí nechce, sedí doma nebo venku klevetí s druhými -- vždyt pe—
níze jdou samy. Dokud bylo maso, pOpi'óly si, jak ani my nemů—
žeme. A ted, když nic není, přijdou ksedlókům prosit o mouku
nebo brambory. Peníze drží v hrsti, ale ne, nenediám nikomu
— nikomu -—pyše bídácké . .. Ted aspoň se vidí, že jen sedlák

je pánem, že bez něho by ani císař nemohl býti živi A kdyby
diom my začali stávkovat jako dělníci, byl by rázem válce konec I'

Horák již stál za stolem, v obličeji všecck rudý, se zrakem,



plným vášně, nemluvil, ale křičel, do prsou se bil. až konečně
ruka napřáhla se, snad mimoděk, ke dveřím.

Tento velitelský posunek vzpamatoxal Hedviku. Seděla s po
Čátku tiše na konci dlouhé, Lnice u stěnv, .posloudrala udiveně
řeči, jež ji vzrušovaly, chvílemi rděla sc student i urážkou, něko
likrát clrtěla již promluvili, odporovatí. ale vždy se zarazila silným
hlasem Horakoxým. jelrož rozviřenč vlnv odrážely se od stěn nc
velikó kuchyně a přelrlušovaly každý jiný zvuk. Á než dožněl jeho
\ášnivý výbudr, polrasl i její vzbouřený Cili zalila jej nu,-dávná
trpkost, probuzena vědomím utrpěnčlio lie/pravi.

:Důjdemc stařenkol' řekla ku podívu mírně. :Dřišla jsem vlastně
prošit pro sebe a pro tetičku, a pan l'lorák uráží vás i vašeho
velelmólío pána a ukazuje skoro dvóřc. Snad jen proto, že jsme
z larv. Krutě jste vvčítal, pane lloraku, ženám. které dostavaji
válečnou podporu, » nužc. snad \ítc dobře, že mv nemáme
podmrv a že nám strýček nezanechal také lrohatstvi. Snad jste
droril k němu do školy. Tehdy se ovšem ncnadál, že půjdu
někdv laklrlr- žtrluat. oliv jclro jedina storit'ka ststm. jež nculrlržila
nikdv ani ptačt'ti, nczcmiela hladem. „*

illas se jí radni—| a žlomil při posledním slově \f'lvlrělrla rydrlv
do síně a za ní dnatala staicnka. llorok mražcn jl'jl nenadálou
íurí ust—l teprve za několik okamžiků za nimi. ale v šeru [r1lll('(ll
jr'n vlajírí lríl) sol na lolnt'non (lívr'inyvlr. l'olrodtl polnnlavr' rukou.
IIC? pak nur/nt. nespokojen zašel do konirnv.

Statek IIm-akm lt-žvl již skoro na konci \'lkova. Za ním krčilo
st“ kc stráni jen několik Chaloupek jakoln \jlrošlěnvdi 1 \L'SIliCC.
Mala neosvětlena okénka lrlcděla do cesty srnutně jako žanllženc
oči poloslepýcli dětí. l'loši přilmali prcívč kozy 7. pastvy a buší
nyní s nctajenou \'ylýVdVOSlÍdo ni/kýdi \ratek u dvorku. l )o lolro
)roniknc nálrlc ženský lllúS, vrátka vržají, kluk žopráskne radostně
ln(x-nr a zmizí v dtatrči. A zase tidio, jako l)\' tu život na divili
se zastavil.

leprvc to tcsklivé tid'ro před posledním domkem probudilo
Hedviku. Stanula a zaprosila stařenky, aby nedrodilý již nikam.
516 to marno. lidem zatvrdlo válkou srdce více než jejidr )ole
letošním hrozným suchem. A od kamene nel) od takové horkem
vyprahlé půdý těžko čekati, že by v nídr rozkvetla láska nel)
aspoň soucit. lrpíte potom se mnou a pro mne . . .?

;Ráda, dccruško, ráda to trpím, vždyt znám lidi. Věřte, že
každý z nás je trochu sobecký. en nemyslete, že jsou všichni zlí.
Válka, pravda, mnohé zkazila, vastně ukázala jcjid1 pravou po
dobu, jejich ukrývanou lakotu, pýchu nebo jiné hřídry. Ale snad
také otevřela mnohé dobré srdce . . . A hlcdle. nebýti války. sotva



bych \ás b\la poznala a si tak zamilovala: byly byste se asi
odstěhomly jinam a snad |)yla b\ste již prmdánq'.. .?

\laké \íte, stařenko.)* podi\i|a se Hedvika a sklonila se k drobné
ostavě, snažic se proniknoutí \ šeru hezclstnou dohrackou t\ái.

lžlviděla ted \ |e|ích očích teplý'zásvit radostné ucasti.
\Ne, ne\čdč|a |se|n o ničem na nikom |sem newnídala —

ted tepne mi to přišlo na m\5|. Za \álky tiápí se neicdno mlade
sidéčko, x\laštč nema |i komu se 5\ěíiti. .

lrpk\' pocit o uštčnosti a lidské /lol)y, kten\ dosud „e\íral její
duši, mil\ zjevzzkuscné stařenk\ a jeji nc\tíra\ý zaiein, tajemný
klid letního \cčera -—to \šechno pudílo divku, al)\ otevřela plostou
knihu sušho života. /.po\ídala se, nepozoruiíc ani, že kiáčejí
(cstou k osamělému mlýnu. Voda \edle ních tíchounce šuměla,
staré olše nad nimi šeptem hovořil/, propouštějíce jen 'clnílemi
bledé papisk\' prmích lnězd. \ lukách ozml se zmateně pozdní
pták a za nimi d\'clmlu ještě s\-\'m žimtem \esnice. Dotkahv ně
kolik osol), jež ustrašeuč ustupovalv \ice do stínu olší a stlačo
valv Čepice neho přitahovaly šátky k očím.

\\IídíteJ upozon'iomla stařenka dí\ku šeptem, mosí ze ml\“na
nel) zase do ml\"na. A každý se hojí, jako by l)\l zlodújctn
Chodí za tmy. al)\ jich nekdo neudal, ukrýmií se před sous-('—
dem. *

!NL'fnČh l))1l'llllll tam jíti., lekla se l'lcduku, \idouc |iž tmel
lena mala okna mlvnite u Sl\'ŠÍt' zřetelně temné huČt-ni moju
allo tom \'Šťlll. co se stalo a co jsem \mu prdu“ pmčdůlu . . ,'

:lt-n pnpllt'l' \zala '|í stai-euka [ic—\neza (hnijící se ruku. \Stoup
ueme si tamhle do stínu. počkáme okamžik, kt|\' tam llt'lNKlť
nikdo cizi. Neutečt'uie piece od započatcho dila a Z\láště zde.
kde nclspíšc neco dostaneme . . .'

lešu' učkohk posta\ ol)\e\ilo sc na pmhu ml\nicc. iozhledh
$(“ patimě o tiše linizch \c tutt /. ()l(\ICll(llt) (lllčm pronikl
náhle lasn\ dívčí smích, po němž šuuičl clnili d\olí šepot, až
iL| utlumilo spokoene hučení naS\cen\ch kun. (,hladný \ětiik
zavanul sem odněkud s luk přílcmnou \í'ini schnoucích ota\

L)\éie mlýnice znovu se ote\ře|\, zašlehl odtud proud mdlúho
světla a zabčlela se posta\a wtáhlého mladíka \ PldCúlt umou
čcné čepici. Ruce \ kapsách, pohlédl k h\čzdám odd\ch| ně

kolikrát z hluboka, pískal chvílí něiakou smutnou \olenskou písetli,až konečně začal pěkným hlasem 2 není neumělou písničkul "
nedámo kdosi přinesl ze světa do ťlkom.

Slunko "asné za černými\*-mraky již se schyluje,
čeští zá ožníci,



ubozí vojáci,
rukují do boje — — —

iChudáku, brzy tam ůjdeš také,? povídala si polohlasitč sta
řenka. iZeptáme ze hoc a, můžeme-li mluviti již s panímárnou!

Hedvika snažila se rychle 'soustřediti ještě jednou své rozptýle
né a pohnutím změklé síly, ovládnouti se tak, aby mlynářka ne
zpozorovala, že je rozechvčna, a nevykládala si to tak, jako by
ji dojímala vzpomínka na Rudolfa. Ne, zde, právě zde nesmí se

onížiti, ale spíše ukázati, že má dosud svou hrdost, že nepod
llhla trpnč bolesti, nýbrž snesla a snese všechno, co se “nedo
týká její cti . . .

V tom hoch otevíral jim 'iž dvéře kuchyně. Mlynářka byla tam
sama a otáčela se právě čile kolem plotny. Tváře jí' lanuly jak
plně rozkvetlé pivoňky v horkém slunci. l oči jen zářily vnitřním
nadšením a pevnou jistotou ukojené ctižádosti.

Hedvika snesla jejich první poněkud překvapen' pohled. Nena-
dála se asi takové návštěvy. Ále patrně podwopila hned, proč 'd'ou.
V očích vyšlehl nový plamen, nepříjemný a výsměšný. Nlarně
jej zakrývá usmčvmá tvář. l stařenka jej asi zachytila a hledí
jej ředem uhasiti . .

! anínia'ma stále jako růžička,' zalichotil'a.
iOpozdila 'sem se dnes s večeři a mám tu všecko rozházeno,'

oinlomala se lukešox'á, utírajíc rychle lavici zástčrou. ilseln všetko
uliončna, lidé nedají pokoje a chodí stále jen za mnou. jako by
nebl náš pantáta ve inlýnici —'

i(lědl, kdo tu nejvice zmůže,l zasmála se stařenka, usedajíc
ke stolu a ukrajujic tenkou skyvku z podaného dileba.

iÁ také kdo má nejmčkčí srdce,? dodala samolibé mlynářka.
iNerada slyším stálé nářky a hčdování. Lidé mají bídu. velkou
bídu, kolikrát prosí aspoň () trochu otrul), aby si u ekli placky.
Kdo to jakživ slyšel? Á sedláci jsou ted svázání hůře než za
robot . . pak chodí sem. prosí. ani v noci nedají okoje. všeli—
jaké kličky si vymýšlejí, jak úřady oklamat — a člověk aby se bál.
ve strachu žil, brzo-li se ukáže nějaký pán s taškou. ilo víte, co
se stalo nedávno v podskalském mlýně — —'

Hedvika ňaslouchala bohatému proudu slov mlynářčinýd't, ale
cítila stále zřejměji, jak se jí zmocňuje nepříjemný pocit únavy
a skleslosti i odporu proti této ženě. proč? Ze mluví tak silným
hlasem? Navykla si tak, aby přehlušila hukot strojův a šum vody.
— Či rozhořčuje ji, že mlynářka s netajenou d\utí a radostí vy—
pravuje o těžkém neštěstí sousedního mlynáře?

|e v tom již Lukešová obrátila se k ní s otázkami o .Fran
tišce a její nemoci. l_itovala Fl'antišky a slíbila, že přinese něco
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hned a ostatní že pošle, až více semelou . . . při tom nemízel
jí s tváře a z očí výraz stálé radosti, jež odporovalo jejím slovům
a měla spíše přídíut. vítězné zlomyslností.

th ráda, že nás vidí pokořeny, či stalo se jí něco neobyčej
néhořt myslila si Hedvika znepokojena, když mlynářka odběhla
do komory pro mouku. Stařenka se na ni vlídně usmála, potěšena
asi, že nešly přece nadarmo. Chtěla se jí na to' zeptati, ale 'iž
tu byla Lukešová a podávala ji malý pytlík s moukou a kabelku
s krupicí.

iVíte, slečinko, nač jsem si vzpomněla )* pravila, hledíc 'í s ja
kousi vyzývavou povýšenosti do očí. ! etos byl by náš kudolf
vysvěcen na kněze . .. Tak to uteklo s válkou, ani se člověk
nenadá, pravda? Už si ho skoro nedovedu představit jako panáčka
v klerice — až jsem dnes uviděla vás, hned mi to přišlo na mysl ...t

iMČ ?" ptala se zmateně Hedvika. ;Áno, strýček měl pana Lukeše
velice rád . . .! '

iÁ slečince, myslim, také nebyl lhostejný . . . lnu, byl to hezký
hod1 již tenkrát. A což teprve nyní v důstojnické uniformě! Víte,
že již je poručíkemř'

íÁno, slyšela jsem'
;Však tu mám jeho nejnovější fotografii — dostali jsme ji právě

dnes ráno. proto mám dnes tako'vou\radost (\ proto jsem dala
mouky všem, kdo přišli!

jako mladice běžela do pokoje.
clen state-(znie,lšeptala zatim stařenka dívce. 'ichejte na sobě

nic znát »—vytnte i to . . .4

:Tu je náš lludal' volala již Lukešová litá mateřské pýdiy
a ukazovala při světle lampy podobiznu statnélío poručíka v polním
stejnokroji s křížem na prsou. Ostré oči její upřcly se na dívku
a pozorovaly dojem, jaký vní vzbudí. íMá zlatý kříž! připomněla
po dwilce, vidoue, že si ho dosud žádná nevsimla, iaž do smrti
ponese mu )enize _!

Něco cizího zavanulo na Hedviku z obličeje toho, jejž znala
tak dobře. To nejsou ony oči, jež ji- řetl lety upoutal a v nichž
tušila nejsladší odpověď na své nevyslěvené otázky. l'lledí tu na
ni sebevědomý, tvrdý muž plných; života chtivých rtův a vášnivý
očí, s nepříjemným výrazem až ku podivu podobným tomu, jaký
zirá dnes z tváře jeho matky.

Klidně již na ni pohlédla, až mlynářka zklamána obrátila se
ke stařence. Cekala asi, že dívka bude překvapena, že prozradí
tak své někdejší bláhové úmysly, a ona že se jí vysměje, bude
se ásti na jejídm rozpacích a po pří dě ji zahanbi . ..

šno, jsou stejni — řekla si znovu- edvika. po prvním zadwění
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cítila nyní. že tento muž nerozvíři již hladiny její duše, i kdyb
sám s utečně stanul před ní. Budou si lhostejní a cizí. Beztak
vybledlé již barvy jeho obrazu v duši jsou úplně smyty poznáním,
že nebyl hoden její první čisté lásky . ..

i.\"látc jistě radost ze syna, panímámo ll lichotila zatím stařenka ;
vycítila, oč mlynářce jde, věděla také, jak Hedvika je podrážděná,
a snažila se proto zažehnati/ napětí, jímž by byl ohrožen snad
i výsledek dnešní cesty. tle z něho statný voják a bude jistě
postupovat —'

tTO si myslím! Tehdy jsem plakala, když nedtal kněžství, a zlo
ila jsem se — víte, že lidé takovou věc hned zveličí a domýšleji

se pak všeho možného — (šlehla okem o Hedvice) — ale o
té doby se mi to již rozleželo v hlavě. 0 by měl, kdyby tam
byl zůstal? Nejsem roti kněžím, Bůh ud10vej| — ale víte sama

nejlépe, jak to u nich je . .. A dnes má Rudolf tolik peněz, že
jidi nedovede ani utratiti. Do spořiteln si poslal již na tři tisíce
korun ——a možno, že ukládá také jinde.!

clo je velmi pěkné, že je tak šetrný! podn'álila stařenka. iMnohy'
důstojník dělá )rý 'eště dluhy „'

iNa enízc byl Řudolf vždycky opatrný! A při tom užije přece
(lost \;;ak psal posledně, že na vojně 'e veselý život — aspon
u nith -—a na každý prst že by mohl 'mít deset nevčst . ..
Á jistě bolmtvdi i hezkydt, žádne žcbracky. které by se na nej
\'čšcly . . ,'

lledvika \'zhlédla prané k inlynáicc, \l'acejíc jí podobiznu (leho
nedopověděla s důrazem promluvená slova, vyčetla n ní : je'ídt
zraků. jen jako bleskem zajiski'il mlynářčin pohled, když na oka—

ynžik se setkal s udiveným pohledem jejím, ale 'aká síla pohrdání
se \ nčm vybila! Á zasáhla ji v místě, jež |)le vždy nejcitlivěji
predrážděno .

Ostrá bolest zaryla se jí \“ duši. Á náhle \'šedino jí zhoi'klo:
i stnídi na i'ledl stařenky, jež se nutí obrátili věc v žert a začíná
mluviti o jiném. l vzdudt v přehřáté kudiyni "ako by pojednou
ztčžld a ztvrdl. Á snad ani nesyčí to tam na plotně pára z dova
řujicíd1 se bramborů, ale hadi, tisice hadův —-a všedmy jeji
potměšilé hlasy \yhrocují se v opovážlivý a výsměšny výkřik:
žebračkal — —

Skoro ani nevěděla, jak se ocitla venku na dvoře. Ovanul ji
(hlad pozdního večera, rosycený dechem blízké vody i-mlhami
zahaleny/dt luk. Uvědomil; si, že nese mouku, a vzpomněla si na
tetičku. lak asi čeká a diví se, kde je tak dlouho! A jak se podiví,
až uvidí bilou, čistou moukul Ovšem — vyžebranou mouku, třebas
draze zaplacenou tvrdým pokořením . . . \



Mlýn za nimi temně hučel, jako b nevrle odrážel neustálé
útoky Ydopadajícich vod, jinak na všem leželo mlčelivé tich'o. Sta—
řenka začala hovořiti, onilouvati mlynářku, ale za chvíli také u
mlkla. Hedvikai " sloud1ala.Dozorovala bledé obrazy záhad—
ných tvarů, jež kreslilJo na cestě měsíční paprsky pronikající sku
linqmi rozložitýdi olší.yA záhadné obrazy jako by oživovaly, rostly

a měnily se "ve veliké nestvůrné hady s diladnč \ýsměšnýmaočima. (pokracmam)

flan g(arník: Qozdra—v.

Synečku z Detrovic, zlatíčko, když v našem exilu krutém
Tesknice ke mně se vetřely \ nevlídných tulaček šatě,
jen jste se objevil, jak by je zažehnal čarovným rutem
couvaly přes práh a soumrakem cupkaly v haličsfém blátě.

A pak jsme společně na plášt si kouzelný sedli,
ies hřiby Bezkydů lovnou jsme mířili domů . ..

Flespatřil nikdo dvou stínů, již za ruce mlčky se vedli,
měsíc jen víta'l nás větvemi odraných stromů.

K vašim i k našim jsme ákradky k besedě zašli.
nad milým ohništěm zkřehlc' si ohřáli ruce,
Svoiith se pohledem optali: zdrav-lis a vzpomínat dbáš—li -— —
ve snu je objavše, zpět jsme se vraceli v muce . ..

Synečku mormské dědiny -- dnes \ámi křehkým jak stvolem
\'idwřice na osad smýkla kde obři své obilí mlátí — —
kéž anděl lájlael za luku \ede \ás ohnivým polem
Šťastně — a \ otcmském gruntč \ás mamince \ia'tí!

cVáclav Qoledne:
(50. antonín ——pou'stevník.

O poustevníkul Reku vítězící
v své jeskyni a boháči — ajl — v cárech
sešlého hábitu!

' jak trpaslíci,
shrbeni jhem zbytečných starostí,
se divíme Tvé bile a radosti — —

Snad bojácné si \zdychnem- p-o tvých darechr



fDr.30:ef9(ratoohvil:
aus/tý Wewman —“Vladimír Jalovjev,

III.

V MOSKVÉ A DETROHRADĚ.

Život Solovjevův zdál by se dosti jednotvárným, kdyby vnější
nárazy naň nebyly stále působily. Dějiny těchto bojů byly'by za
jisté velmi zajímavé, ale našemu úkolu stačí, dotkneme-li se pouze
několika událostí. _

rátiv se řed Siým dvacátým rokem k víře křestanské, věnoval

se Vladimír golovjev cele studiím filosofickým. Řekli jsme již\ýše, jaká četba, jaké úvahy, jaké a ošto ské snahy jej k tomu
vedly. Horlivý jsa v práci, navštěvoval) lovjev zároveň fakultu
historicko-filosofickou, fakultu “věd matematicko-fvsických icířkevní
akademii theolo ickou. Vedle svých 0 líbených )rofesorů D. D.
lurkevičc a V. . Kudriaceva-Dlatonova studova horlivě všecky
velké filosofy starověku i doby nové: Cetl a komentoval si \ jejich

ůmdním jazykuDlatona i Origena, Seneku i sv. Augustina,
Bacona i Stuarta Milla, Descart'esa i de Bonalda, Kanta
i Schopenhauera, Hegla i Schellinga, z Kusůpak Cá'da
jem a Chomjakoval Zvláště však se zahloubával v dlouhé
Iliťtli'dt'l'. jež prodlužoval často u: dne i \ noci, a tak vypia
coval si z. bohatého materiálu myšlenkového svůj vlastní \ehni
osobitý názor světový.

Dne 24. listopadu 1874 obha'oval Solovjov před oficielnin'i
sborem v'petrohradč první svou ! esi: Krisc zá adní filo
so ie.2' Byla to studie snad až upřílišenč systematická, ale velmi
do )řc provedená o dvojím vývoji: idealismu od Descarta až

eglovi a empirismu od Bacona až kMillovi, svádějícím po
sléze oba proudy v bezbožecký, egoistický, revoluční a pessimis
tiCltýpositivismus.

hcse způsobila sensaci. Na sta posluchačů přispěchalo k obha
jobě a Solovjov stal se od tohoto prvního srazu s davem ruských

", Alexis Stefanovič Chomjakov zemřel 23. září 1860. Živě si přál unie

církví křestanských. leho horlivá a zbožná duše litovala sehismatu a jehonáse ů; avša jeho prudkost polemické a lntrasigentní horlivost slavofilská
spíše hromadily předsudky, nežli je odstraňovalyi - Osm svazků jeho ruských
děl bylo opět vydáno v Moskýč 1900. Abbe' Morel prostudoval v podrob
nostechjeho theologii.Cf. Revue catholique des Eglises1904.—
Abbé Gratieux uveřejnil r. 1908 několik článků o Chomjakovi v Revue
catholique des Eglises 1908. '

2' Sv. |. str. 26—144. Dodatkem: Theorie Augusta Comta o trojí fasi
myšlenkového vývoje lidstva.



myslitelů znamením odporu. první promluvili nadšení obdivovatelé:

Žest to muž Bohem nadaný, jest to prorok,! zvolal již tehdyamyslovský'a Bestu ev-R'uminř' přítel, obdivovatel a sou eř
Sergéje Solov'eva, d al: rVyplní—lise naděje tohoto dne v Eu
doucnu, má Řusko nového genia: podobá se svému otci svým
způsobem a chodem myšlenkovým, ale překonává jet Nikdy. při
žádné _obhajobě these, nespatřil jsem rozumovou mohutnost tak
neobyčejnou!

Ále brzo přišly útoky. M,Lržové, kteří tehdy představovali ruskou
filosofii, byli stoupenci positivismu; Dodnázev these mířil přímo
proti nim: proti positivistům. Uspěd'r Solovjevův je znepokojil
a první nepřátelství počalo. Solovjov odpověděl-jmenovitě dvěma
ze svýd'r útočníků, profesorům Sessevičovi'“ a K. D. Kavelýnoviř

Zátímuě zůstal vítězem mladičký imistr'. Za měsíc po obha
jobě své these byl jmeno'vón ve věku 21 roků docentem filo—
sofie na universitě moskevské. první přednášku konal 0 Meta
fysice a vědě positivní dne 27. ledna 1875.

první věta mladého profesora byla holdem svobodě: rVe
všedí sférádw své činnosti myslí člověk ředevším na svobodu!
Svůdná to odvaha pro posluchačstvo ruských studentů. poslední
slovo, s íše přání nežli tvrzení, vracela se ktémuž tematu: rMy
šlení lir ské cílí k správnému směru, který dalek toho, ahv ome
zoval a spoutával vědění a život člověka, nekonečně je rbzšií'uje
a osvobozuje!

Tímto osvobozením mohla zajisté býti míněna též jistá zmír
nění přísnosti vládní. Ále ve skutečnosti žádalo změny mnohem
intimnější a zcela jiného řádu. profesor brzo rozvinul své myšlení :
nutnost existenční ukládá všem lidem trojí druh společenství,
společenství hospodářské k využitkování světa hmotného,
společenství politické (neboli mravní) pro vzájemné vztahy
mezi lidmi, společenství náboženské pro obecné oddání

'Bohu. proč pak ted lidé jen neradi přijímají tyto sociálhí pod
_mínky? proč filosofové," když přece se snaží je zlepšiti, vzpírají
se jim? Což nemůže člověk rozpoznati v jejich nutnosti vůli pro
videncielní, hodnou toho, aby byla svobodně milována?

Tak by vznikla svobodná theokracie. Toto slovo, vlastni
jazykuSolovjevovu,vyjadřujepromyšlenéa milující uznání panství

3' Autor Dějin Ruska (Petrohrad 1872—85).
'" Sv. |. str. 195 a násl. Zvláštní nedorozumění.
5' Sv.l. str.204 a násko realitě vnějšího světa a základech

vědy m-etafysické.



Božího, jeho svobodné přijetí, které jedině může uskutečniti
Opravdovou svobodu?

Bylo v tom více asketismu nežli nebezpečí pro vládu. Tehdy
to vládnoucí kruhy ještě pochopily, ale nikoliv později. ejidí pode
ZÍI'áÍ'iÍa jejid1 zákazy zničily náhle karieru tak skvěle započatou.

Dřísnost tato dá se vysvětliti neobyčejným úspěd'lem mladého
pro esora. Hned od počátku rovnal se jeho úspědí onomu, jejž
ob ivoval de Voguě roku 1880, když na všech stranách
Ruska se mlpvilo otom rpodivuhodném doktoru (iDoctor
mirabilis'), který elektrisoval studující mládež magnetismem své
osoby i svého slova!. Tolo svědectví Západnika zaslouží, aby
bylo citováno; líčí živě scénu, jaké asi jiný Francouz sotva na
své oči uviděl: rSolovjev zažíval tehdy dny triumfální . . . jeho
výmluvnost vyvolávala hlasitý souhlas všech žáků. Sledovali jsme
s úžasem odvážná slova, tak jako sledujeme akrobata na provaze:
který chybný krok způsobí jeho pád? ádný. Savamment ramenée
a l'idéal religieux, rassurante pour le plus ri ide des conserva-r
teurs russes, la pensee (le l'oratcur eÚloyaít cs precipiccs avec
ces souplesses innees (jui confondent toutes nos idées, dans le

ays oů l'on ne peut riendire et nů l'on peut tout díre. Uspěd'i
byl zářivý, — efemérní jako tyto přednášky brzo zastavené!

Takové triumfv mladého pro esnra měly v zápětí nesmiřiteluou
žárlivost. Mnozí kolegové cítii se příliš zastínění a mstilí se.
Avšak jejich intriky nezatlačily na'ednou jejidí soupeře. V květnu
1875, po 3 měsících přednášek, |)yl |)nplvc odstraněn. Záminkou
bylo vědecké posláni do Londýna a na Západ.

Nepřítomnost trvala 15 měsíců. Osamocení málem by bylo
zničilo tohoto pracovníka, příliš náhlého a již tehdy ohroženého
přílišnou prací. po nějaký čas vnořil se s neklidnou, skoro dio
robnou vášnivostí do podrobného studia 'spiritismu a kabalv.
jeho úmysl byl, jak _to vylíčil v přátelském dopise D. N. Certe

loví, čiře věťcký a Flosofický. Doufal, že nové _světlo zářícícz projevů spíritstických přispěje kvytvoření nové níetajysikv, avšak,
připojoval opatrně; není mým úmyslem řikati to zcela hlasitě:
veřejné mínění nikdy dosud neuspíšilo resultátu a způsobilo by
mi špatnou reputaci.“

6' Filosofické principy vědy inte rální: Sv. l. passim,zvláště
str. 234—237. 264, 284. Dílo toto rozeEírá podmínky poznání fvědy a
metafysiky; praktické důsledky nejsou tu dosud vyvozeny. Až roku—1887
věnoval otázce té Solovjev zvláštní dílo Děj iny a budoucnost theo—

racie. O tom promluvíme později. .
"- Uryvkyz dopisů uveřejněnýchv Messager de l'Europe r. 1902

a znova _M. Brussovem v Ruském Archívu (1903, č._ e). '
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Někteří Rusové, Spříznění s jeho rodinou, žili tehdy v Londýně.
Snažili se přiměti jej poněku 'odpočin u.a' Solovjev rád vy
hověl 'ejich přání: d'iodil k ním na večírky, zval neb d'todil na
ča'. lelio veselé historky oživovaly pěkně rozhovory. přerušoval je
výbuchy radosti nervosní, jíž říkáme bláznivý smích, který často
se objevuje u učenců po přílišném předráždění mozku. pak opět
byl velmi vážný: jeho ohrazení jako askety, vždy milé, ale ener
gické. vždy na ranýř přibíjelo nízkost myšlenkovou i život logic
kého positivisty. Kláhle šprýmovné slovo kouzlilo smích na jeho
tváří a jeho vzrušení značilo napomenutívxl oto učení konversační
ud'ioval si až do své smrti.

Rozvíjel se také v prostředí anglikánském. An likání vždy velmi
vlídní vůči křesťanům výdiodním, toužíce po 3 lížení své církve
s 'církví pravoslavnou, byli velmi pozorní vůči truskému Carlylovi'.

po tčdíto hodinách odpočinku dával se Solovjev opět do „práce
a nahrazoval čas zmařený nočním bděnim.

přílišná námaha by byla vyčerpala jeho síly, kd by jeho pobyt
v Londýně nebyl býval zkrácen. Solovjev projel rancii a Itálii
a odebral se do Egypta. K této cestě se připíná jeho první
setkání s katolickým klérem. Dojem byl příznivý. Z parmy psal
své matce dne b. listopadu 1875“ IZC Chambéry do Turína
jel jsem ve vlaku se 280 kněžími z Vendée, kteří se ubírali do

íma . . .; hodni lidé a někteří neměli nic podobného s |esuity.'

Solovje\ hodlal navštíviti Thebaidu, naučiti se arabsky, sezná—
miti se s lidovou vírou'v Egyptě. Na konci listopadu Beduinove,
kteří mu sloužili jako průvodcové, jej oloupili a opustili._Niktcrak
se" tím nerozčilil a pokračoval ve svýdí studiíd't až do března
r. 1876. Tento první pobyt mimo Rusko skončil měsíčním po
bytem v ltalii a zastávkou dvoutýdenní \“ Daříži.

řl'isice plánů hýřilo tehdy v jeho dudiu. Obzvláště v Daříži
ojal první myšlenku knihy nazvané: princip obecného ná

Božcnstvíl"
(Myšlenka nezhynula. Rozvíjel "i dále, až napsal spis Rusko

a obecná církev'. Toho dne (lluettée nezdržel již svého hněvu
vůči tomuto ípapeženci'.

V paříži též na přání prince Certeleva navštívil Re na n a. |akohod1
byl udwácen autorem knihy ;Zivot ]ežíšův'; jako muž soudil,
o něm velmi přísně: spour votre commission! napsal princi, tje

s. Na př. pán a paní lvan ]qnžul: o svých vzpomínkách této doby vypra
vovalí “vrevui tRuskaja StarinaI (1910, str. 475-507).

' opisy ll. str. 27: Dopis z 1.—-13. května matce; hlavní spolupracovník
měl býti abbée Guettěe. *



\

n'dipu m'injormer u' auprěs de Renan;l a dodává: isnad lhal,nebot v ce ku učincillna mne dojem vulgárního tlachala.Í
Po návratu zdálo se mu Rusko mrtvé: ;Detrohrad; psal své

matce 4. května, nestará se o velké záležitosti. Člověk by myslil,
že dějiny probíhají někde v Atlantidě. Petrohrad jest jenom vzdá
lená kolonie! '

Počal opět své přednášky v Moskvě, nabyl zase svýd1 úspěchů z dří—
vějška — i svých nepřátel. Dne 14. února 1877 bylo mu ozná
meno; že jest dán provisornč do výslužby: bylo mu 24 let!

*

Tentokráte nebyli positivisté jediní odpůrci.-Katkov a družina
novo—slavofilů puštila se též v zápas. Veřejně vytýkali své oběti,
že pochválil kolegu, který u adl v nemilost. Dravý důvod bylo"
značně znepokojení„ jež vyvolaly ideje Solovjevoíy.

'l'yto zjeýy z roku 1877 shrnul v přednášce na'zvané Třj síly.
Neměly ovšem tyto předn'šky v sobě ničeho revolučního, ale
nebflv slavofilske. a to s'ta'iilo.

llři sílv, pravil Solovjev, zpracovávají lidstvo od jeho počátků:
snaha po jednotě sociálníňsnaha po individualismu, vyšší snal-ía
res ektovati Boha v ostatních 'edincích a jejich společnostech . ..

ýlííčný rozvoj první ujařmil )v úplně lidStvo ve všech sférách,
3 ončil l)) v nivclísgci, jednotvárnosti, otroctví a smrti. níolía
inedánská nelíylmost odtud vyvěrá. Západ hyne upřilišováníní
druhého směru, slovanský Východ bude žíti, když uvede ve
skutek .snahu třetí. '

Věc zaslouží si důkladnějšího povšimnutí. | ...Snaha indi
vidualistícká převládla v celém západním vývojiod chvíle, kdy
germánský partikularism počal bojovati )roti románskému autori
tarismu. Avšak teprve revoluce francouzská pozvedla individualism
a slavnostně prohlásila jej za princip. Nejprve zničila organické
skupinv, \ nichžl se rozlišovalv funkce životní. potom přenesla
svrchovanost na,—lid; avšak v tomto lidu, který nebyl nikdy ži—
voucím tělem, viděla jenom sumu individualit rozlišených navzájem, .

jež pojilo jediné: totiž společné zájmy a chuti. Existuje—litaková
společnost někdy, stejně též se rozpadá . ..

, každé společnosti jest však třeba ideálního. rincipu
jednoty: stará Evropa měla jej ve feudálním katolicismu;
revoluce zničila tento ideál, aniž postavila jiný. Mluvila
o svobodě, ale svoboda není cíl, nýbrž prostředek jednání. Chci
jednati svobodně, bez překážky; ale tato svoboda lndividuelního
jednání„ncmůže býti posledním cilem mé činnosti . .. "

Dnes jest jediná přednost u vážnosti na Západě —kapitál;
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jediná nerovnost mezi boháči a proletáři jest nerovnost peněz.
Socialism, čtvrtý stav, rozený ne řítel třetího stavu, měšťanstva,
bourgeoisíc, míní vyrovnali tento hospodářský rozdil. Avšak byt
i triumfoval bez vyvolání pátého stavu, novoproletariátu, kdyby
i ve skutek uvedl hospodářskou rovnost rovným rozdělením hmot
ných statků a rovným využitím osvěty, otázka cíle života, jeho
Šťastného konce nebyla by rozřešena. Vyvstala by tím,/ostřeji.
Nuže, na tuto otázku socialismus zrovna tak jako aktuelní vývoj
Zá du nedovede dáti žádné odpovědi. “

věda prý nahradí jako ideál víru . .. Ále, čeho the do
síci tato empirická věda? Zjevů a fakt. — lá však chci vysvětlení
a tato věda jenom podřaduje fakta faktům obecnějším! . . . Stejně
je bez sily i současné umění: nevěří v ideál a snaží se pouze
napodobiti, zvrací se v karikaturu. .

lest tedy třeba, aniž bychom potlačovali zle šení hospodářské,
aniž bychom popírali vědu, vystoupiti výše... lgravá naše (slo
van ská) síla, v dějinách našich i v našem posláni do budoucna,
musí býti povznešcní naše nad veškeren egoism národní,
snaha nemarniti nejlepších svých energií v oblastech nízkých, —
zkrátka naše víra v existenci světa vyššího. . Tot vpravdě
slovanské, jedině slovanské, výhradně národní ruské . . .I

Drobudme tedy vťu ruském positivní vědomí této víry. Dro
budme je sami v sobě. Tato víra -—tot pravý výsledek vnitřního
duchovního pokroku: Dokročme tedy tím, že se p0vzneseme nad
tyto světské malicherností. jichž je naše srdce plno, nad mali
chernosti domnělé, vědecké, jichž plna jest naše hlava. Vymditi
z duše falešné bohy a idoly, tot 'iž vstup k pravému Bohu?“

hlladí Slavólílme, a_Č byli ortotoxni, pokládali přece takový
ideál za oslabení říše. Zárlivost jejich spojila se se zlobou posi
tivistů a tato koalice dosáhla toho, že výmluvnému soupeři zaká
záno bylo přednášeti.

*

přátelé nelenili. jejich rotesty byly sl šeny a 4. března Solovjcv
byl povo án do vrchní šlzolní rady. Ta byl odstraněn z Moskvy
přiliš oblíbený profesor, odloučen od svých prvních žáků a obdi
vovatelů a nebylo mu 'iž dovoleno, aby si získal nove'. Svoboda
slova nebyla mu již nikdy popřána; stále byl v podezření.

V Petrohradě, kde byl stále pod bezprostředním dozorem
šších představených, pocítil Solovjev tvrdě svou- ránu. S počátku

šlo všecko dobře. Věstník ministerstva vyučování uveřejnil jeho
Filosofické základy vědy integrální (1877) „Roku 1878

“" Sv. |. str. 214—225.
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přednášel na vyšším dívčím ústavě. Roku 1880 poslední jeho
these: Kritika "exklusivních principů zvýšila ještě jeho slávu.
Přece však po tomto novém úSpěchu musil se mladý doktor spokojiti
s jmenováním privátním docentem na universitěpetrohradské.

Nová tato erioda vyučování na universitě měla ještě kratší
trvání nežlj předčhozí. přes to však byla velmi skvělá. Dne 20. listo
padu 1880 v úvodní přednášce mluvilo dějinném úkolu filo—
sofie. íCo učinila Elosofie za dva a půl tisíce let, říkají skeptrt
kové, ro lidstvoří povznesla člověka nad hmotné starosti, bojovala

roti lzaždému exklusivismu: který pokořuje člověka před Bra mou,
terý nikdy ne zvedá jeho pohledu nad člověka. Osvobodila

nás ode všelílco násilnického zvnějšňování, extrinsecismu, za
pudila všechny pseudofilosofické zvrhlostl v křestanství,
zůstává nevyhnutelným prostředníkem mezi vědou světa
hmotného a mystickým poznáním Boha.
\V téže době vyšlo dvanáct přednášek o theandrismu.

S největší bedlivostí řipravené, )roslovené před posluchačstvem
nadšeným, vyjadřovaly tyto přednášky nejhlubší myšlení filosola
a věřícího. Značily zároveň první orientaci jeho myšlení ke kato
licismu, avšak aniž o tom ještě věděl: nchot mnoho předsudků
stavi-lo se dosud proti úplnému sxětlu. 

Theokracle u theándrísm jsou dvě oblíbená slova Šolovjcuna.
\ryjadrují dvě. věci. jež se mu zdají koreldtívní. l-hcokracic, jak
on ji pojímá. vyplýváZ\'I'('llllíl10 panství Boha nad světem.
Svohodnč uznali práva a autoritu Bozí, lot chtíti, aby vládl nad
\cškerou naší činnosti. Tato svobodná theakracie ukládá každému

jedinci závazky vůči jiným jednotlivcům i vůči společnosti. V tom
'e obecný souhlas Ale proč? 'proč má člověk respektovati člověka?
l3roč líytosti téže přirozenosti, stejně konečné, stejně relativní, mají
zladiti svůj vzájemný styk podle téže klaviatury povinnosríP ——
Ábv altruism dovedl zlomiti můj cgoism, jest třeba, aby šlépěj
Absolutna, Nekonečná -—Mistra nebvla v těchto lidech potla"—
čena; jest třeba, aby jediné, Dobro jediné jako Bytí jediné, dalo
mi cítiti: iVšichni tito jiní jsou moji. Vše, co učinil jsi nejmen
šímu z nich, mně jsi učinil. Chceš-li milovati Boha neviditelného,
miluj svého bližního, jehož vidíš.""

Všecky tyto nedokonalé projevy Boha v člověktř, všecka tato—
plnomocenství, jimiž Bůh nahrazuje sám prozatímně lidi Bohu„
všecky tyto stopy Stvořitele byly v minulosti ouze první počátky
velkého zjevení Božího: Nadešel den, kdy lovo Boží, Bůh
sám se stal tělem v lůně Danny: Tehdy theandrism obrazný

"' Svazek l. str. 5, 8, I1; sv. ". str. 17. 22 --23.



řestal, ježto existovala dokonalá realita theandrická — historic
lzý lověk-Bůh.

Avšak tato historická 'realisace Člověka—Boha měla sama o sobě
účel. Nestačilo Bohu, nejvyššímu Dobru, že poctil spojením bož
ským jediného člověka, nejvýššího představitele, ale osamoceného,
veškerého lidstva. V něm zajisté jako ve všech jeho bratřích usku
tečnilo se člověčenstvo abstraktní a jim bylo spojeno s Božstvím.
Zůstane však reální a konkretní množství lidstva, všeobecnost lidí,
odděleno od Boha, zbaveno Boha, prázdno Boha? Není toto
skutečné a konkretní množství, tato všeobecnost lidská, to, co
podle plánu božského bylo spasiti, není'to, co chtěl spojiti s Bož—
stvím? Áno, Zbožnění (Divínišace) jest pro všecky lidi, všichni
'sou povoláni, aby se stal divinae consortes naturae.
l\luže, přestal-li theandrism obrazný, začíná theandrism „nápoclo
bivý a účastný: tot theandrlsm všeobecný.

Theandrism, který však vylučuje veškeren pantheism. 'Nebot
náčelník sám uchovává na věkysjednocení hypostatické. iClovčk-'
Bůh jest jediná osoba! Opravdu jedine ežíš Kristus,má vlast
nictvím božské synovství; jedině on jest Sovo od věčnosti zplo
zené, konsubstanciální Otci; jediné on přijímá od věčnosti od
Otce, prvního a jediného princi u, věčný dar a plodnost, že
z něho, jako z Otce, vychází věčně Buch, konsubstanciální s Otcem
i Synem. jediný tudíž theandrism. '

posléze všeobecný theandrism. Nebo! spojili se s Kristem,
býti mu vtělen, (lovolovati mu, aby v našem já rostl až lt (lt)
konole' plnosti, a poclporovati jej zároveň, aby se stal všemvším,
tot pro každého lidského jedince určení, jaké chtěl Bůh.

loto určení, jediné absolutní pro naše nezničitelné osobitosti,
jedine těž vede je k Ábsolutnu. lemu jsou tedy podřízena všecka
určeni relativní a konečná tohoto světa. Společnosti hospodářské
nebo civilní nemohou si vytknouti jiného posledniho cíle cenněj
šího a potřebnějšího nežli zvětšovati svou 5 oluprací to, co se
nazývá v nebesích Obec Boží neboli Krárovství Boží - co
na zemi se nazývá Církev, Církev obecná neboli katolická.

Tato katolícita nebyla již ro Solovjeva pouhou abstraktní kon
cepcí. Tušil v ní spíše ideál,) dosud sice neexistující, ale který
úsilí věřících'ednoho dne uskuteční. jak? Sblížením Západu a
Východu. l\laději tu s velkou láskou rozvinul v poslední své
přednášce. (Pokračování)

Základní známkou dnešního ducha času jest oposice proti
sobě samému. Petr Rosegger: Kázání na hoře.



grantišek Qohnal: Qroblém g(rista
vmodernikrásnéliteratuře.

(pokračování.)

Ále přes to přes všecko všecky tyto zjevy, necht jsou jakého—
koliv druhu, jsou ro dnešní duší charakteristickými. jsou doku
menty náboženského zvlnění, i když to zvlnění zůstává mnohdy
ne dosti jasným a určitým, i když je více jen jakýmsi tušením,
jakýmsi píctístickým sklonem, než určitým proudem a směrem.

. iZdá se, že jakýs íetístícký sklon přepadá celý svět,' napsal
známý publicista vídleňský Felix Salten v epilogu ke kongresu
eucharistickému. |připadá to, jako b lidstvo dospěvší na 'vrchol
svého \ývoje, cítilo se osamoceno. jako by rozšíření mnohých zá
had, kterého' se nám tak rychle a tak bohatě dostalo, jen ještě
důrazněji chtělo poukázati na nerozřešitelnošt 'jedné' poslední zá
hady. jako by ti lidé všech těch odpovědí z mechanismu přírody
byli sytí a jimi znavení žíznilí po odpovědi z duše \šehomíra.
'lito lidé, kteří na aeropláncch \zduchem létají a bezdrátovou
telegrafii po všech dílech země se dorozumívají, zdaji se, že na
výši svých úspěchů se zastavují plni zbožnosti a horoucně vzpo—
mínají tužel) svého dětství? ' A podobně lí. Djennígsdoif;
tHloubčji (\ bolestněji než kdy jindy prožíváme dnes protivu mezi
i'á' a mělem'. Na jedné straně nabyl irrateiielni Snět netušené
plnosti seliežití. drtivé moci a velikosti. s druhé. strany vnitcrní
život člověka neskončenč sc prohloubil (\ zjemnil. A když člověk
tuto protivu v cele' hloubce pochopil, tu ho to žene rozřešíti jí. Na—
léhá naň otázka, jakou cenu a jaký smysl má život, a probouzí
se v duších .tucha, že moh0u tu pomoci jen síly z víry prý
štící. lím se dá vysvětliti rozmach náboženského smýšlení, jak
se široce dnes uplatňuje!

A duchaplný filosof německý R. Eucken, který vvrostl v době
největšího rozkvětu materialismu a prodělal celé to soudobé hnuti
proti církvi, proti křestanství a proti náboženství vůbec, ale po-—
ctivou prací probil se dlouhým zápasem k novému přesvědčení
a k novému názoru Světovému, k názoru o nezbytnosti nábožen
ství živého, osobního Boha, ten Eucken píše: iDří všem potírání
náboženství nedá se popříti. že dnes náboženský problém 'zase'
se přijímá. I když popírání to proniká do vrstev vždy širších,
nevadí to, aby na výšinách, duševního života náboženství opět
daleko více mysl nezaměstnávalo. pocity nebudilo. V'téže době mo
hou najednou' projití a si odporovati různéproudy, a spodní proud
hornímu přímo vzdorovatí . .. Tak roste touha po vnitřním po
výšení člověka, po osvobození od té malicherne' přírody, jež nás
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poutá a dusí. přes všecku podivnost nejbližších zjevů této touhy
nelze ji upříti hlubšího základu. Z pouhé kultury lidské vyrůstá
o ět kultura duševní, bytí povznášející a zušlechtující; to pak nutí
hedati novou skutečnost a tím i cestu k náboženství! '

Rovněž Anton v. Schónbach: íMCZl zjevy duševního života
v sledním desítiletí jest nejná adnější a nejdůležítejší: silně se

rodrrající potřeby náboženské. Bo delším odbobí, v němžto vzdě
lanec dobrou pověst své inteligence vydal všanc tím, že se při
znal k positivní víře, následuje období nynč'ší, kdy zase jednou
nevyhlašuje se to za znamení slabé hlavy, když někdo jsoucnost
Boží za skutečnost rohlásí . . .f '

To jsou za'isté hasy, které mluví jasně a vymluvně. Zvláště
však krásně charakterisujě celou tuto dobu, je'í odvrat od mate
rialismu, její hledání a tá ání bývalý pastor .Naumann, vůdce
národního sócíalismu v hlěmecku: ; 'ukáme na dvéře materialis—

mu. Vyhlédne z nich stará, zemdlená postava. její čas minul. Už
se nevěří, že mimo sílu není nic. před lidským věkem byl pln

ýchy a vrhl se na pošetilou víru — ted už pozbyl vřelého tepla.
lílcvěra se přežila; měla kdysi S\Otl dobu, ale ted se lidé zase
ptají, zda není nic vyššího, nežli ten ubohý, pozemský svět;
jenom že dosud dobře nevědí, kde to vyšší mají hledali . . .!
A dále na jiném místě: .O, je cos velmi vlastního v tom hle
davem těkáni silných, domova nemajících citů! Takové city těkají
vzduchem jako roje včel, které hledají cíl, protože z )í'edešlého
byly \'ypuzeny le, je vzrušen ten bzučící narodl Hledá, a když
nenajde, zemře! — rDotíeba nauky o smíření je nalehavá a ne
shasitclna. Vizte přece, kdo všecko klečí tam na kamenné dlážce
před vystavenou monstrancíl Vizte, jak nrbozí ]indíichové' vý
skytnjí se v našich sálech nejvznešenějšichl Více než kdy jindy
tuto potřebu, tuto touhu možno přirovnatí jednomu z těch zvířat,
která hodinu co hodinu daleko r_ozpřaženýmí rameny sahají do
vody, aby někde něco uchvátila. U ění nevykoupených duší, které
samy se sebou nevědí si rady a tere již ani před krucifíxem
klidu si zjednati neumějí, naplňuje náš vzduch. Neslyšíte, jak toto
úpění hvízdá bludným Holanďanem a jak Ahasver ještě dnes

_vás navštěvuje? Tato touha hledá si formu a nenalézá!
tak vznikly v literatuře zjevy, které označeny byly slovem

sGottessucher! Tak vznikla v literatuře ona hnutí, která nazvána
byla ineodíristianismus', rrenaissance religieuse' a p., 2 nídíž ně
která jména jsem uvedl. Tak vzniklo ono nové duševní zvlnění,
pod jehož'dotekem i Gerhart Hauptmann napsal román íNdl'I'
in Christo Emanuel nimi, o němž bude 'eště řeč na jiném
místě. Tak povstala i díla jako je.na př. blány Larhbrechtové
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rDie Sud'renden'. Také Nany Lambrecht v tomto románě je takovou
hledající duší. Neurčitá a nevykrystalisovaná ještě ve svém názoru
světovém, pochybující a nemající pevné base církevní viry, hledá
zakotvení; mys í, že překonala mrtvou tradici a sama snad ani
necítí, kolik ještě ty její revoluční myšlenky obestřeny jsou kouzlem
minulosti, jak mnoho tu ještě z toho millieu, z něhož vyrostla,
z víry jejího dětství, z katolictví . . . jako Hauptmannův Emannue
Quint, tak i její Noel Hurrí ja také takový blouznivec náboženský,
který místo v církvi hledá zakotvení v suggestivní víře v sebe
sama, v subjektivní osobě na lněné snem a m stifikaci. Dřirozeno,
že takový Noel Hurri — podobně jako takový Ěmannuel Quint —
nemůže býti Messiášem, ale stává se blasfemickou kopií Kristovou
a celý román evangeliem jakéhos pantheístického všenáboženství

Avšak i tak zůstávají takové romány cennými dokumenty toho,
jak život i učení Kristovo stále hýbá duší lidskou, zůstávají doku
menty vrozené člověku žízně po Nadpřirozeném a touze po Vy
'upiteli.

Toto všeobecné náboženské zvlnění v proudech moderní duše
mělo jako přirozený následek také novy zvýšený zájem () ježíše
také v moderní poesii. A tu vidíme markantní zjev: Kdežto jedni
— a jsou nejen snad \'ČÍ'Ít'Í katolíci, ale mnozí tak zvaní deka

denti na př. Verlaine, Karásek a j. -—přijímají ležíše tak čistě
traditionelně. církevně, katolicky, bez kompromisů, ber hlorrhání

a bádání a analysovaní, cele a absolutně tak, jak sklání se PřHl
ním věřící katolík -—naproti tomu druzí charakter svého umění
a sxého uměleckého nazírání vtiskují také postavě Kristově. Básník
mostly z estetismu hellenského kreslí si Ho hellensky krásného.
jako ideál krásy a souladu; měkký sensitiv kreslí si llo něžného,
žensky jemného a sladce mírného; mystika asketik naproti tomu
hubeného, s pohledem přísným neb v extasi zaníceným, s tělem
vytlu'tlým postem a sehezapíráním . . . Ovšem všechno to většinou
“est jen \íce méně vyrazem estetického názoru, výrazem mody
bez hlubšího podkladu náboženského. Dobře charakterisuje to Max

\Měller v básni rChrístus in der Kunstf:

Das ist ein Zcichen unsrer Zeit:

Nun kommt der Heíland in die Mode;
sie pinseln uns sein llrdenleid,
sie ziehn Effekt aus seinem Tode;
in den Gemáldegallerien
ist immer wieder er vertreten;

: ridealisíeren' ihnl — 7
\V/er aber weiss zu ihm zu beten?



Hellcnisch sdión und wěibisch mild,
dann wieder mystisch und verschroben,
so ist er nun ein schónes Bild
Geschmack und Kunstsinn dran zu probenl
Es hilft euch nichtsl lhr wer'dets sehnl
Auf Leinwand braucht er nicht zu schwebenl
lm Herzen muss er au erstehn

und da euch Weg un Wahrheit gehen.

Většina modernich básníků odmítá představu iemného, sladkého
]ežiše, ale za to odhaluii u Něho jiné stránky, které dosavádc
více méně byly pomíjeny, ale které právě na srdce moderního
člověka neivíce působía které moderního člověka nejvíce vábí
a v nadšení přivádí Uvádím zde příkladem známou a \ této
věci zajisté nad |iné charakteristickou báseň německého básníka
Wilh \ on polenz:

'Nein, Herri die braunen Stráhnen
So hast du des Denkerkop es
nicht ausgesehen. ein S ie| der inde_:'
So nichtl so sa dich (lie Wůste,
Dieser schóne Mánnerkopf so sahn dich (lie Berge,
von milchzarter Farbe, die Stáclte und Seen
nichtsagenden Auges, von (Jalila'a.
kilschrotcn Mundes, __ .
\\eichlich reundlicll lm harnen Dewande,
ist nicht (lein Ebenlaild. bes'GUb'Ě" Fusses,
Niemals! __ so sclireitest du [ůibass;

\on clem Stlmn verkiindet

Mein Áuge sieht dich, lesa|as: iL'i hatte
wie du \\amlelst durch Sichcm, keine Gestalt noch SchiineiÍ 
aul den kahlen Hóhen ln deinem Haupte
Tabor und Karmel, leuchten (lic Augen,
in einsamer \Y/ůste, zwei Áugen al) rundtief
an den lieblichen Ufern klar, wie das hžittagslicht
des Sees Genezareth, lieblich, \\ie Morgenrot,
und \\eilst in Bethsaida milde, \\ie Dámmerun.
und ruhst in deinem ziindend, \\ie Blitzstrah.
vor allen anderen traurig, geheimnisvoll,
geliebten Kapernaum. \\ie sinkende Nacht.

Gescnkten Hauptes, Und diese Stirne,
hager und barháuptig, . der Schrein der Gedanken —
gebr'áunt von der Sonne, \velch' kleine Behausungi
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And doch Wohnen drinncn
der Welt und der Mennschheit

rosse Geschicke. —

Q'on Ánfganř zum Untcrgang,was war unc was sein wird,

Speisc der Hungrigen,
Labsal der Durstigen.
Tróstung (ler Sterbcndcn,
Hoffnung der Armen,
Steckcn der Lahmen,
Árgcr der Wcisen,
Honig und Galle.
Stachcl und Balsam,
Ewiger Ruinheitsquell,
fiir tauscnd [ain'e
und abcrtaušcml
Lich! unil (jcscl/

Von (lit-se| Stinn
leuclm-i (liv Sonnv,
dn (lvu—n (ihilťn
(lic Mrncrlu'nrnlkcl
5Í(|i \\iinnvn \wnlcn,
\'('I/l_'|il('|l sk |l \\cnlcn.
in (len-n |_iclilc
hiť SCIIICih'n \wrdcn

nul“ ihicr \7"'alljnhrt
durch kalilc \\viistc

\'on \\„icgi' zu Grál).

Uinl (lemu l_ippcn,
(lic schmalťn Lippen.
in (lcicn Liichcln
'l'n'incn wohnen;

Tránen viel heisscr,

Trčncn salzigcr,
als iemals andere
Áugen gcneint.
Dcnn dieser Zug

um diesanJ—einenlebenden und

. bedeutet Kummer.
Du kanntcst die Menschen,
und wcr, der sie kanntc,
miisstc nicht trauern?
Dies zitterntlc Liichcln,
dies“ herbc Sinncn

in deinen Áugen.
dic (jramcslohc
in dcincn \Vangcn;
\\cr anxlcrs \'ťlillf sir
als Cwigcs Millciiil

„nd (Íicsv lipluvn
von (IC-'H'H (lic Wintr
“u“ Schwerin lin—kim

noch gmsscrvs \\iixslcn
(lin schmalvn lippcn
\'iť musslcn m sclineigcn

Das guós.>lc sichcn,
I'lerr, was (lu \vuswu—si.

ging nix—mala, niťumls.
iilncr ulic |i|.pcn (|||.
(las nolnnsl (lu als ticlslm
(IČÍH cignvs (ic—lieimnis
mit (lil \'on (ldnliťli,
mil (lir ins Ural).

Tak \znikly i pokusy \'ytvořiti nového Icžišc, moderního, bliz
kého nám a naši touzc a naší lidskosti, Icžíšc, nc s gloriolou
Božství, lcžíšc, ne iak sc icví v evangeliu věřícímu, nýbrž jak žiic
v mysli a v představě básníkově — pokusy, jeiichž typickými (lo
klady isou Rose igcrovy romány th-in Himmclrcicli' a_:|. N. R. |!
a Frenscnův ;Hil igenleif, o nichž nutno právě pro jejich typičnost
podrobněji romluviti. . '

Chceme-fi>si obiasniti, jaké stanovisko zaujímá Petr Roscgger



k. problému Kristovu, tu třeba otcvříti jeho román iMein Himmel
reicht a přečísti v něm pozorně kapitolu nadepsanou: Jak si
představují osobnost ležíšovu?' - Nuže, jaký je ležíš dle před
stavy Roseggerovy?

je to lidový kazatel, který putuje po Galilei, Samaří a ludei,
a všude. kde se objeví, působí rozruch, shon lidu, který vášnivě
žízní po jeho slovech a zázracích. Není asketou, ale se stoickým
klidem snáší největší strasti; je nepřítelem zevnější obřadnosti,
v níž tolik strnulo tehdy náboženství židovské. jeho jerusalemská
kázání proti fariseům a kněžím židovským jsou prudká a divoká
jako očistná bouře. Kompromisu nezná; zvláště, kde jedná se
o jeho učení, tam je neoblomný; naproti tomu, kde jedná seo
jeho osobu, je plný pokory, sebezapírání a odpuštění. pokrýtcí'i
nemiluje; ti právě jsou mu nejprotivnější; to'veř jný hříšník a
publikán jsou mu milejší než takmý farisej. Božské vědomí, že
se mu nemůže nic státi, protože smrtelné tělo není ničím a naopak
nesmrtelná duše je vším, to vědomí, to přesvědčení činí ho ne
přemožitelným . .. Kde ležíš je nejbožštější, tam je nejlidštější.
Neboť, kdo s lehkým sebezapřením zříká se všech věcí pozem
ských, ten užívá světa nejčistěji. A tak učení ležíšovo, jež zdá se
přísným dítku tohoto světa, jest nade vše pomyšlení sladkým jhem
tomu, kien" blaženě tráví své dny v (lčtinné důvěře k Otci nebes
kému a \ lásce k bližnímu, v láme ke všem — i k nepřátelům.
Toto radostné. jásavé kíestanství, tento život v dětské nevinnosti
a v božském veselí, s dů\ěrou, že naše duše je na dobré cestě
k Bohu, tato laskjplná radost z Boha i lidi a ta dětská bez
starostnost — to jest dle mínění Roseggerova ten božský živel
v křestanství, to jest to Království Boží v nás, které již na zenti
činí nás blaženými.

.laková je představa Rose eroxa o Spasiteli a tuto 5\ou před
stavu vtělil pak v román il. %. R. l.', v iRadostné poselství ubo
hého hřišnika', jak dal románu podtitul.

onrad Vei'leitnei tak nazývá se onen :ubohý hříšník?
je čtyřicetiletý, blouzninf, hloubavý muž, který vida bídu a ne
spravedlivé utlačování lidu, chce se státi spasitelem utlačovaných.
Stane se členem tajného spolku, kde losem je určen, aby zastřelil
královského kancléře. Učiní tak, poraní kancléře, ale sám při aten
tátu je chycen a odsouzen k smrti . .. přeje si rychlé smrti »“—
ale nutno čekati, až rozsudek bude potvrzen panovníkem. Šest
měsíců tak žije ve vězení v hrozném čekání, ve stavu zoufalém,
v němž se mu zdá, že trpí stonásobnou smrt za jedinou vraždu.
A tu v těch hrozných chvílích duševní trýzně vz omína' na svou
dobrou inatičku, jak jemu kdysi jako malému chlapci předčítá



vala evangelium . .. Vidí \" noci v polospánku rodný domek,
matku a vřeteno - a když se probudí, jako by slyšel matčin hlas:

'ilVlé dítě, musíš se přidržet ležíše . . .l' Vyprosí si pak .papír a
začne. psáti — žix'ot ležíše Krista, tak, jak mu ho kdysr matka
vyprávěla za“ starých dětských let a jak mu utkvěl z té doby
\ paměti. Tak' se chce ipřidržet ležíšeí . . . ' Nechce psátí snad
nějaké dílo literární _ chce si jen co nejživěji představiti ležíše,
chce se celou duší vpíti do osoby Spasitelovy, aby měl přítele
ve své opuštěnosti a úzkosti. — A tak mezi vživotem a smrti,
ale s-útěšnou vyhlídkou na rostrov blažených' píše svého ležíše,
ne ]ežíše historického, ne ležíše z evangelií, ale ležíše lásky (\
důvěry, ležíše, ijak v něm žil a jak ho a právě ho spasiti mohli . . .
Než došlo potvrzení rozsudku, je hotov a na radu žalářního kněze
djá dilu nápis il. _N. R. l' -- iRadostně poselství ubohého hříš

nikal —- a umírá kojícnč ráno v Šála'i'ní cele \' den, kdy měl
býti popraven.

ležíš, jak líčí nám l'lo ve s'tém žalářním deniku onen rubohý híiš
nikl Konrad Verleitner, je uplně identický s píedstaxou, kterou
nám nakreslil Roseggcr \“ one zmíněné kapitole dak si předsta—
\uji osobnost le'žišovuR' v_iománě tlvlein l'limmt'lrciehf _Ív—
novsni Boží pojímá zrelo racioimlistit'ky, lt-dnoriveny je mu tolik
jako jedině podobní“ meri temi \'šr-mi milliony lididitek Božích
m'mii- Bill) nikoho, kdo by b\l jemu tak podoben, jako ten syn
chudého ti'saic / Unlilt't- A (.o se týká \ztahů jednotlivci“
l\ leýíši: pak každý sám si má vytvořili ve své duši svého je
?ise, (llt' swe potřeby, dle své, vlastni individuality jen když je to
i-zíiš lásky a důvěry. iV evangeliích Čteme! pravi Rosegger, íZC
i-žiš \* různých dobáCh a k ruzným lidem zjevil se v jiné po

dobi'- lo má nám býti napomenutim. (ll)\('ll()l\l každému práiě
jeho ležišt' |)oj')řáli. len když ji: to ležis lasky a ilfnčry, pak je
to ten pravý.'

le. tedy Ieýiš Roseggeiůt' \losiné jen e\mbolem, subjektimi
predstm'ou, subjektivním pojmem ale nikoliv ležišcm z evan
gelií le to výplod básnické fantasie. nikoliv osoba historická.

ení divu, že Roseggerův román cl. N R. l.l vzbudil veliký
rozruch; přiznány sice nepopiratelně krásy poetické, ale na druhé
straně odsouzena ona veliká básnická volnost, s jakou Rosegger
zpracoval látku biblickou, a stejně rozhodně, ba ještě rozhod
ní-ji a s větším odporem odsouzeno jeho polo básnické, polo
nacionalistické pojetí osoby Kristovy . . .

podobný 'rozruch a podobný odpor vyvolal i Gustáv
l2rensen románem iHilligenlei'. '

G'Frensen již v románě loern Uhl učinil zajímavý výrok,



Ěnž výborně charakteriSuje své stanovisko náboženské: iSrdee uoha, ruce proti-psům, proti všemu zlému, to je křestanstvi | Spa
sitel dělal taktéž. Vždy Boha po boku a vždy proti sům, jenom
že těch psů na konec bylo „příliš mnoho. Dřerosti a roztrhali
jej. Což jiného chtěl a konal, než že ve spojení s Bohem na
život a na smrt bojoval za dobrol'

Á dle toho buduje pak také rHilligenlei'.
Ále kdežto Rosegger předvádí nám pouhý subjektivní obraz

osoby Kristovy, naproti tomu Frensen chce nám podali obraz
vytvořený na základě vědeckého badání. O. Holtzmann, D. \W.
Schmidt, Á. Harnaek, D, \Y/ernle, W. Bousset. R. Otto, H. Wei
nel, O. pfleiderer, Adolf ]iilicher, Friedrich Daab a j. jsou mu
hlavně podkladem, na němž budoval. Erensen sám praví, že
obraz ležíšův, který líčí v rl'lillgenleif, vytvořil si ipo dlouholetých

studiích, se svědomitým použitím výsledků veškerého vědeckého
hadání'. Ále. řekl bych temčř, ironie osudu: právě ta věda, na
níž budoval a na niž se odvolává, odmítá 'ležiše Frensenova jako

postavu nehistorickou a pravdě neopovidajicí a zdůrazňuje, že.

lg to přece. jen postava románová, postava, jež příliš připomínáai lans-e, hrdinu románu rllilligenlci'.
Kdo je'tenlo Kai lans? je to snílek, který již od mala touží

a sní o jakémsi štěstí, neurčitém a nedostižitelném. Nejprve -
jako školák ještě -- pracuje v tiskárně, potom jde na moře, kde
prožije několik let, „navštíví cizí kraje, všude hledá tu svoji !Hilll
genlei' marně. lu svoji blndičku, tu svoji utopii, to svoje vy—
sněné štěstí nikde nenalezá . . . Ve strašné bouři rozdrcena mu

ruka, vrací se tedv (lomů, započne studovat na (lomske škole, potom
\ tlieologii a stane se konečně vesnickým pastorem. Ále brzy n
padne \ kon|likt s církevním učením. (Dokončení)

Úkna.
Očisla kriliky. jak 7 nadpisu patrno, a abydí předem vleuČil

jakékoliv nedorozumění, podotýkám, že článek tento určen jakožto
reformní specielně pro naše katolické krásné písemnictví, nesle
duje také naprosto jiného účelu, jest upřímným výronem víceletého
sledování naší kritické literatury a má vyplniti svou iniciativou
v ni mezeru, kterou nejen já, nýbrž ivice se mnou souhlasicídi
katol. spisovatelů postřehlo a snaží se — dle svýdi sil — ji vyplnili.
Tedy jedná se o naši kritiku, její uměleckou výši, hodnotu a praktickou
cenu. Především mám tu na zřeteli kritiku v nejvlastnějším slova

smyslu, _ne v'běžne'm; nebot není zajisté vše kritikou, co se tak
nazývá. A tu jsme nuceni si přiznati. docela otevřeně, že vlastně



mv. čeští katol. literáti, takové kritiky nemáme, že nemame vše—
stranně vyspělých kritiků mezi sebou, abychom se mohli postaviti
v přední řady, anebo aspoň po bok'literárním uměleckým kritikům
evropského. nechci říci světového jména. Nedostatky, vady a
intezetf ve, své literatuře jsme až dosud zastírali, jako byduom
se báli otevřeně promluvit? —-a aby nás to snad tolik nebolelo,
říkali jsme si při každé příležitosti. že jsme stale odstrkováni,
ignorování, znehodnocováni a od. Áno, připouštím a je sv'atou
pravdou. že v mnohých piipadědt bylo nám tskutku činěno bez—
práví a byli jsme neprávem odstrkováni, ale ne v připadedr všech.

jedním z případů, kdy výtka z protivného kulturního tábora
neni tak zcela neoprávněna, jest právě chabost a nedostatečnost
naší kritiky. To, s čím se v našich revuicl'r, časopisedt a kulturně
politických'listedt setkáváme pod názvy: posudky. liskrv. Kulturni
hlídka, Literární rozhovorv atd.. není kritikou v pravém smyslu
slova, nýbrž pouhé rcl—erentství. Á několik těch rozborných
článku, pojetlnávajít'idr kriticky \ětšinou o cizích, najme francouz—
skvt'h katol. nisotntttlitlt. ntuuiižv zaduáníti drudost uuší ('L'Nlit“
katol. kritiky. žtivažnóho, mohututilto (lila kritického píttotlnilro
nemame. — l_)otkucmt- li se pak )lltžH'líIll uožikt-ur tětlt tuulvtlt
kritickydr článku. rt-sp. terensi, sliledáme jistou jednostrannou.
newspčlost a (ti ut-jtítt: do očí bije tt'utlt'učuost Ú olqutivuosti
muže byti otst'm málo řeči. Írmcua zícputi tt'utlt'ut—nostoluázi
se v tak zr lŠlllllt'tlll. tiskárt-nskytlr to vvttwith :krttikU toho ti
onoho (llltl, kteroužto klitrku ttoz' laktum \l umohth napist
na primou \\'Z\'ll nakladatelství sám autor, a nnklndotelstrí pak
zaplaví jimi \eškery redakce, které bez rozmyslu je ve svých listedr
otiskuji

loto jednání je vlastně literární podvod, jen/', se, bohužel, vy
skytuje nejen v našich, nýbrž ve všech českvth nakladatelstvídt.
Ctenářstvo je tímto způsobem pi'iuto klamáuo, diu-čtv jeho jt- zne
užíváno. Omluvy v tomto případ-č neni. Každý list. každá rcvuc
mají bvti tak poctivv, aby dříve aspon rccensovalv. co otisknou
a svému Čtenářstvu případně doporučí. Vždyť je samozřejmo; že
každé'nakladatdstvi z reklamnídr a prospěchářskvth důvodů musí
do nebe své edice tynašeti a doporučovati, bvt v mnohých při—'
padedt byl to skutečný brak a umělecky bezcenné dilo. Budou-li
příště všechny redakce svědomitě revidovati tyto recense, už tím

rovedena ude z valné části očista a umělecká úroveň naší

kritiky o mnoho povznesena.

jiná vnitřní vada, jež ubíráobjektivnosti naši kritice, jest častopřiišná úzkostlivost, úzkoprsost, 'neupřímnost a nemístný krokodýli
nářek nad odvážlivosti umění, vyboči-li z tradiční katol. šněro



vačky. Běda tomu Spisovateli, zvláště knězi. jenž bv si dciolil
_ ve svém díle pronesli soudnad chybami a neomylnosti jistých

kruhů. jenž by si dovolil kritisovat a reformovat v duchu doby
a pokroku. jenž b_v svému vnitřnímu uměleckému přesvědčení dal
volný průchod! : '

ři nejmenším jest jeho jméno přibito na pranýř, 'dílo dano
na index a mnohdy dílo opravdu umělecké kvality prvotřídní,
které současná kritika vesměs pochvalně přijme 0 uzná. Tako
výmto jednáním. ikritisovánímt závažných katol. děl vzniká zb)
tečně jen chaos, a v kulturním táboře protivněm ironické vysměšky,
výčitky klerikalismu, tmářstvu', 7pátečnictví a pod., v našem pak
zbytečná bezradnost nad tím, co vskutku tkatoliekýmf jest či není.
lá, pro svou osobu. na př. nerozeznávám v umění pravdy kleri—
kální. pokrokářské, nevěrecké, křesťanské, židovské a od., poněvadž

pravda pro mne evistuje pouze — jediná. a člověk a jeho život
bud dobrýfbud špatný. Ovšem pojetí a zpracování díla musi
ne'st jistou pečet, musí se brát určitou směrnicí, jinými slovy má
svoji tendenci, která Činí je právě umělecky (.harakteristiekým.
Ále proto má a musi se vyhýbali tendenénosti, aby nepozbylo
právě na své umělecké hodnotě. vlo jsou dva různé, byt na
první pohled si'blízké pojmy. ledy \ tomto ohledu musí býti
jednou mezi námi jasno. Kam daleko taková přílišná uzkost
livost \ede, mohou říci \šit'lmi ti, kterým zajisté dobře \ paměti
utkvělv uzkopisé poměn' z jich studijních dob v semináitte a na
theologii, kdy nebyli ještě panv své vůle, jimiž se stali teprve
\ praktickém svobodném živote. Ale o tom by se dala napsali
zase celá samostatná kapitola Bohužel, bylv až do nedavno
podobné poměry dokonce v jisté representačni katol. revui, která
uzavírala se vůči všem pry csv-obodrimyslnčjšim' katol. literátům
a katol. moderné ocelovou hradbou, ikritisovala' 'e < ovšem dle
svého, a konec konců: umělecká její úroveň klesá tak hluboko,
že sloužila přímo za posměch všem českým literárním kruhům.
Nechci tím Činiti nikomu výtek, ale uvádím pouze na důkaz, jak
to za takových pornem se svobodou umění v naší krásné litera
tuře vypadalo. [ toho plyne, že i kritika musela se pohybovati
v těchže kolejích tendenčnosti. A toho my se musíme v budouc
nosti rozhodně varovati. Némáme-li dosud vyspělé ryzí kritiky,
tož snažme se poctivě referovali, bez ohledu na různé ty išimlyl
o se stanoviska povýšeného nad veškeru úzkoprsost a tendenčnost.

Naším heslem budiž :. očista kritiky, je'í povznesení na umě
leckou výši, jak toho duch pokroku a svohoda umění vyžadují.
Pak dočkáme se jistě chvíle, kdy 'i naše katol. původní kritická
díla v celém českém, ano i cizím literárním světě vzbudí ohlasu



a vvnutí si zaslouženého obdivu i uctv. Bezohlednou pra vdon -
k metě. Der aspera ad astra! — — .. jar. Novák.

O náboženském přesvědčení básníka Lucyana Rydla píše jeho
osobní přítel red. | Pawe'lski T. |. v posledním dvojčísle iprzeglřldu
Douszechneho). v němž také zesnulý otiskoval po mnoho let své
práce. Draií, že ubližuje Rydlovi, kdo jej chápe toliko jako' básníka
a literáta. Rydel byl předevšímnejkrásnějším typem ideálního
Člověka 20. století. Byla v něm vysoce vzdělaná intelligence
i subtilní intuice, velká duševní r0vnovaha i veliky rozum; sprave
dlnost i dobrota, byla v něm radost ze života i vřele srdce,
nadšení pro ideál, bujná obrazivost i bohatství slova. Povstala
odtud neobyčejná individualita, řídká nejen v polsku, ale i ve
světě. Nebyl vždycky takovým, jako v posledních letech života,
ale vždy směřoval k těmto výším. Měl svou dobu mladistvých
bouří, vzletův i úpadku, ale krátká ta doba jen vzpružila a uvě—
domila jeho síly na cestě k vrěholůin. Když jednoho dne, s plným
nvědoměním muže, vzal na svá ramena kříž života, nesložil ho

|iž ani na chvíli, a nikdy si také nestěžoval na jeho tíhu, mnolnh
skutečně velikou. /_na| dobře život, svět ilidi, hleděl na všechno
kriticky, ale zároveň také radostně. slunečné a tuto slunečnost
rozsival kolem sebe

působil tu jeho žny temperament o prim/une dobre srdu'.
ale takt"-jt'llti náboženská vím přinesl si ji živou / rodného
domu, prohloubil jl jm studentskydi dob jako \nhil marianskv
a \ dalšidi lťlk'kll píelllčnil ji \ podstatu sieho moto. nl,)yl to
katohk celou duší, celým srdcem a celym rozumem poměr kBohu
pokoiny a srdečný projevmal se vždy v jeho životě, Často v roz
mluvcich, ale především v nejhorlivější modlitbě. l,)lltll modlitby.
duch obcování a s'ednocení se s Bohem, rostl v něm každým
rokem. Ctyři posletní roky svého života přistupoval denně k sv.
přillllldllí.l Z pozůstalosti Rydlovy otiskuje táž revue šest modliteb,
jimiž básník denně rozmlouval )o sv přijímaní s Bohem a jež
výrazně kreslí jeho hluboce ušlec tilou a vpravdě křestanskou duši.

“0 pak jej zvláště vyznačovalo jako opravdového křestana.
byla jeho nesmírná trpělivost a přímo neobvyklá láska k bliž
nímu, spojená s největší obětavostí a úslužností. vynalézavostí a
delikátností. Nejen nikdy nikoho neposuzoval, o nikom nic nega
tivního nemluvil, ale ani nedovoloval, aby se před ním o někom
špatně mluvilo; vždy dovedl _obratně přejití k jiné věci. Tak zvláště
tehdy, když byla řeč o věcech, v nichž se mu děla křivda, neb
o lidech. kteří byli jeho nepřáteli. po smrti dosvědčili nejbližší
členové rodiny, že i u nich se choval právě tak. 0 jeho lásce
k nepřátelům svědčí také jeho denní modlitba k sv. přijímání,



kde pravi: :O Pane ]cžíši Kriste milosrdnv. všechno, oč. Tě snažně
prosím pro své milované, rač da'ti \ téže plné míře mým ne
přátelům, jež miluji pro lásku Tvou, jiutž odpouštím všechny
křivdy a potupy pro slávu “l'vou, nebot Ty tak chceš, Tys mě tomu
naučil, sladký, inilosrdný, 'niilovaný, božský Mistře lásky a od—
puštění. O ležíši Nazaretsky, Synu Boha živého, s Tebou všedino
a všedino pro Tebe“

Í. křesťanství vyrůstala i jeho láska k lidu a k vlasti. Vzal
si za manželku vesničanku, bydlil ve vsi pod Krakovem, s lidem
denně se stýkal jemu pomáhal, přednášel, pořádal divadelní
představení. Laska k vlasti byla nejvyšší pozemskou láskou jeho
života, jí byl hotov obětovati všechno, pro ni pracoval ustavičně
("iuem, slovem i pérem. Za mladistvé bouře, kdy přeludy filosofie
a života radily inu zapomněti náboženství, zachránila ho idea,
že dobrý polák musí býti dobrým katolíkem. Vlasti a národa

vzpomíná také denně po sv. přijímání modlitbou“ |O panešežíšiKriste milosrdný, jenž plakals nad lerusalemem, Otčinou vou.
pohlétlni soucitnvtn okem na Otčinu naši, na století naší pot-oby,
poražt-k a |)I()llá$ll'(l()\'ónl, na nvnéjší naše bolesti, křivdy, potupy,
slzy i krev prolitou a promluv slovo Své: :l.íto mi toho litlu.'
\)kí'is'iteli lazara, \7l)ll(l polsku z mrtvých, vysvobotl 1 polohy,
spoj, sjednot. uCin ji šťastnou, požehnejl Dej mému národu živou
\íru, lásku k lŠohu a k Útčine, lásku bratrskou a svornost, sta
tečnost a t'ekovnost. trpělivost a vytrvalost, naději a rozumnost.
(ludia spolct'enskelio a srdce. othotué ke všelikvm obětem a učit't,
aby se celému světu v n.is ukázala lvojc moc, milost a milo—
srtlenství. llpěnlivé lč prosím o to pro utrpení. kříž i smrt l'vou.
pro slavné zmrtvythvstání a nam-l)evstoupení 'l'vé, pro bolesti :]

radosti \'latky lvé, pro andělské Iméno Marie, Královny Koruny
Polské! O ležísi Niwaretský, Synu Boha živého. smiluj se nad
Otčinou nasíl' , .

Český katoliCltý autor. /. pi'itelova dopisu: Jsem rád, že
konečně tu bude nejaka knižnice katolických autorů, která by byla
našim autorům ukazatelem obsahovým i formálním. Katolická
kritika je příliš shovívava ke katolické literární produkci na její
škodu. Neznám pomalu hodnotného českého autora katolického,
at básníka či spisovatele. Vše je mělké, bezprogramové a bez
barvé, šedé„ bojím se skoro, že český katolický autor nemá co
říci. Vše, veškerý katolický život titápi se v politickém boji, jakoby
český katolicism stal a padal s politickou vymožeností. proto je
vše prázdné a hluché. Dnes je doba takové. propagace kato
licismu překonaný-m stanoviskem. Nebude-li navázáno na oprav
dovou kulturu katolickou, na řešení poměru člověka dnešního ke



kosmu, k duši, k idei a tužbč k Bohu, nebude-li řešen boj moder
ního člověka. zápas jeho 0 Boha, pak nemá ani smyslu celá
tvorba. Vždyť přece neznamená ještě katolickou literaturu básnička
nebo povídcčka' nějaká katolického kněze. Musí tu býti vnitřní děj
a vnitřní dějová nutnost. Nebudcli tu nápraw, nebude ani ná—
uaw \' českém katolicismu. Nesmíme pracovati pro isvíčkove

lmlw', pro strýčký a (lčdečkv, nýbrž pro inteligenci, která dnes
si neví rady, nemá, kam by se obrátila lo bv si přalevšitn měla
\zíti na starost ;Áu'haf: nejprie nebát se l((\|'tlll\óll1íll() řezu,
ostré vlastni kritiky a potom hutné formy. To je pravá katolická
politika, ledy sttuloipti cizi \'zorv, “učili se! proč ve Francii
vchází katolicism? Ze vzrůstá z inteligence; lid přijde, arci
později. ale přijde. A pak více upřímnosti nám třeba. lak vidíte,
jsem katolíkem (losti radikálním. Ále ou'awlu nutno nástin. kde
“' Áugiášůi chk-\" » lltyvek tento SllťKlby mohl podnítiti zdravou
o plodnou diskusi lllaste se k slovu, ktlo máte co říci o co
na srdci! '

Poměr lékařství k morálce. Bylo ustálené inínf'rru, že mezi
lekarshint o morálkou není žádného s ojcni. lákat" stará se
.. Alrmi tí—lo,morálka o ulraií (lušc, ak: jinak nejsou \ ničím
u_i sclu' záiisli Nv) dnešní boj proti pohlavním nemocem a
juoti ulntku porodů zapříčinil i zničnu \\ toru ll'útllČllllll. ovšem
.lt—lniein nazírání \"wolol jl lllli\('l'\'ÍInÍ pt'ojifsor lh lon llilt:
\t' \ti'tskčnt lir-ulet, který prohlásil. že lékařstii ji' zinislo no
niomll'v. a orlůvotlnuje to tím, že nietluinn stará se o blaho
jedince i (L'lkll Nmnocný ("loi'čk však podléhá zrovna tak před-
'íisůin uuainíni jako' zdravý člověk, který ncrnot'uello léčí.

lekai'ský stav má svoji staiovskou morálku, jako každý jiný
stax; jen tcnkráte může býti bez ethiký, když lékař jest tnatc—
iialistického názoru světového. který neuznává duše a věčnosti.
Kdo stojí na stanovisku metafysickéin, ten musí se. držeti rno
rálkv i \' lékařství. Na tomto stanovisku musí býti každý lékař
jnoti prostituci trpř—ué,protože je to samo \' sobě nemravnýnt.

Stejně musí býti lékař proti bordelům, poněvadž jeto člověka
nedůstojuo, a rovněž proti ochranným prostředkům a proti ne
manželskému obcování. Lékař stojící na stanoiisku tnetafx-sickótn
a bojující proti \'enerickýin nemocem a proti úb tku orodů
musi prohlásiti všeobecnou závaznost přikázání (ll. Bnešní
společnost již nahlíží, že v boji proti pohlavním nemocem ne—
pořídí se nic pouze hygienickými prostředky, nýbrž že je nutno
sáhnouti. po vyšší zbrani. Ani eugenika ne může; protože to
všechno jsou akce a prakse tzvěrolékařs é', které neberou
v počet druhou část člověka, která má vyšší cenu 'než tělo.
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Dokud však z lékařství nebude odstraněn shon po penězích a
dokud nebude zmenšen počet semitských lékařů, není mnoho
naděje, že bv tento nový směr. k němuž se hlásí i Svaz něm.
lékařů pro sexuelní ethiku. nalivl vrchu. Toho je však v zájmu
lidstva jen litovati. Dr. l". ll.

Založení katolického divadelního spolku ve Vídni. iReichsposrf
a: dne 26. května t. r. psala: rStará tužba křesťanské Vídně po
číná se plniti, nebot konečný cil tohoto spolku jest postavení kře
sťanského divadla ve Vídni Vždy se bolestně cítilo. že veliké
město, jehož obyvatelé jsou většinou katolíci, ještěnema křesťan
ského divadla, kdežto sociálně demokratické a židovské divadlo
již dávno stojí. Rozumní lidé již dávno litovali, že tak dobrý,
ano nejlepší prostředek míti vliv na svčtm-ý názor a smýšlení
lidu býl odpůrcům přenecháván, kteří také této příležitosti dobře
\ýužitkovali, takže způsob vedení vídeňských divadel katolíkům
ohromné škodv působil je to duch záporu a rozkladu, který na
našich divadlech žije a všecken lid kazí. Dlouho již jsou všecky
mravní a náboženské ideály křestanskěho lidu na našich divad
lech \ýsmiváný, tupeny a v bláto trhanv. Za to smutná pravda,
na kterou jsme již dlouhe časv poukazovali, veliký díl našich
katolických obvvatel divadlu docela odci7ila. vždyt těžko lze trpí-
livé se dívati, jak všecko; co je katolíku svato a ctilíodno, se na
jevišti vvsmívá, tupi a š ínou potřísňuje. Necudnost ovládá všechna
dímdla, a dávno přešl; tv Časy, kdý ctihodný, křesťanský měštm
se svou rodinou týdně navštívil divadlo beze strachu. že se bude
před tím, co spatří, stvděti; že docela jiní lidé dnes plní divadla.
je dostatečně známo. Zástup katolických žen a mužů piistoupíl
tedy k tomu utvořiti katolickému lídn takme' divadlo, jakeho po
třebuje. v kterém bv našel obveselení, zušlechtění a zábavu Čistou
i pravou. Nejedná se o utvoření náboženského jeviště. Nej
dříve bude se k tomu řihlížeti, aby se křestanskemu obvvatelstvu
Vídně a okolí dostalo )řiležilosti v určitých časových ()(ltlll(.'Cll
na již stojících divadlechužíti dobrých a pěkných představení
později, když spolek sesílí, jak scsiliti musí, se přikročí na po.
stavení vlastního jeviště. Vstup k těm piedstavením bude každý-
mu i školákoví i dělníkovi při velice nízkých cenách umožněn.
Kusy budou vybírány literáty, divadelními odborniky, \\Cllm'atclt
za spolupůsobení ředsedů čelných katolických spolků. K před
běžným pracím tohoto divadelního,spolku se přihlásili četní zá
stupCl šlechty, duchovenstva, předsedové katolických spolků, učenci,
spisovatelé, politikové s takovým nadšením, že novému Spolku
štastná budoucnost je zabezpečena. .

V čele íRakouské spplcčnošti pro dramatické uměnít stojí kníže



jaroslav Thun. \lístopředscdou je dvorní rada Dr. l_eopold hrabě
Hartig. Z dalších \ysoce postavených osob, patřících do před
sednictva neb \'\"l)0l"ll. uvádíme pouze princeznu Daulu 7. Lobko—
witzů, hraběte R. (ihorinskvho. princeznu Annu 7. l_ichtensteinu,
hraběnku Scilern l'lohenuarthovu. hraběnku Scilcrn—\\"enckheimovu

Ohlášení přístupu k společnosti se přijímají u dvorního radv
l)r. l.. l'lal'tiga,\"irlei'í |.. Backcrgasse |O. jakož takt u každého
/ Členů pícdsednictm neb výboru. Rodní p'í'íspčíck pro řádné
Člcnv obnáší 10 K rocne. pro učitele, studcntv. žakv, dělníky a
meneanajctne sníží se na 2 K. podpůrní členové platí 3 K,
zakládající jednou pro vždy nejméně 500

paragraj Z. stanov dí: Společnost má za úkol budili v širších
kruzích obyvatelstva zájem na dramatickém umění. jakož i 7dvih
noují uroven (_lrainatíckého umění v naboženskonuavnim směru.

(:lcncm může se státi každý křesťanský rakouský občan, jakož.
)olkv a organisace křesťanské.
(' saniozřcjino, žc katolíci. se na takoté praci radostně su

r'astni \lt'klčlúlllí' tím žadnemu spolku konkurenci. plníme jen
smjr- stare pravo, starou pminnosi. Dame křesťanské Vídni kor
„n'—„:=možnost. nprauíčnou touhu po 7álíavč upokojíti v divadle
ilustojmm zpiimbcm ivo li

Současná literatura francouzská je pro nabožcnske poničrv
jianíouzxktř \yznacua. překonala naturalismus. \(ienlismus, pcssi»
uusruus i dílettanlhmus, nastupuje nomu éru pod \lajkou kalu
lukou. lljlo dosti plůkopruků tohoto směru: lllunncticrt' (\ Ii.
_wn'l liojoíali Íitciáiuc kritickými a lilosojickňni spisv proti vlivu
Ia stol a proti naluralismu Zolové; jiní, Šourget. Barres, Vcr
laínc. l\'íml)aud přiklánějí se zřejmě kc katolictxí; cxcgeli, jako
hluboký a pronikavý Arnošt Hello nebo bojovný a neúprosný l..
lšlnv burcuji ze spánku v hodině dvanácté. Filosofové Bergson,
Boutroux a lanícs bojují proti zmahajícíniu sc materialismu.
.\ domací boje statu proti Církvi rozmnožují Šiky bojujících a
\ěrných. Zase objevují se stará hodnotná hesla: servir a sacri—
[ice,kterd přehlušují moderní. věčně řvavá hesla o právu bez
povinnosti. Lelé legie nadšených milovníků Kříže a Mysteria po-r
vstávají ve věrné dceři katolické Církve, ve Francii. Nejen již Clau
del, lammes, Baumann, Le Cardonnel, Deguy, Salome, Lotte,
lean a ]éíóme Tharaud, nýbrž mnoho mladších neznámých dosud
jmen se přidružilo: Vallery—Radot. Mauriac, Lafon, Dsichari, Ma
ritaín, Vaussard. le příznačno, že na př. Dsichari, vnuk Renanův,
obrací se z vnitřní potřeby ke katolictví (romány L'Áppel des
Armes a Le Voyage du Centurion). psichari, důstojník francouz
ské koloniální armády, jehož matka. dcera Renanova, bojuje všemi

i s



vlivy, aby syna odvrátila od konversc, chce se státi knězem-domi
nikánem, ale válka překazí jeho úmysl, obětovati se Bohu, aby
usrnířen byl za děda. a padá na poli válečném 22.5rpna1914
u Rossignolu v Belgii.

Ve Francii projevuje se nut'ná potřeba po novém typu lidí.
nový francouzský ideál vyvstává, který odklání se od dosavadni
kultury francouzské, projevuje naprostou nespokojenost a odklon.
Dilo Dierra Duhema spočívající na uznání rvěčné pravdy, která
nepochází od člověka, není na něho odkázaná, pravdy, které
_člověkpotřebuje, která však nepotřebuje člověka.! Bylo pochybno, že
by se národ chopil tohoto hesla a provedl jej, kdyby nebyly
k tomu vedly ještě před válkou dvě cesty, jež ukazoval na l:.ran
cois Mauriac-a (románem l.a Robe Drétexte) a Emila ěaumanna
(romány L'ihnmolc' a la Fosse aux l_ions). Tak Mauriac ve sve
knize \yšlé r. 1914 prozrazuje tento nový směr a spojení dvou
kultur, ktere se ob čejně ignorovaly: kultura katolíka s kulturou
umělcovou, a kažclá z nich má svou plnou hodnotu. Dnes je
zřídka viděti člověka s celou kulturou, lidí z jednoho kusu je na
mále. Není také naivního člověka sočima dítěte, jako vykazovalv
\ěky minule | víru nutno dnes si vybojovt'rtí, arci taková vím
nemá dětských oči — Baumannovy romány jsou sociální. jsou
plnv hříchů. Z hloubi bolesti vystupuje smysl bolesti. Oběť jc
životem světa, od květiny obětované až kberánku, který se |)a5c.
až k Bohu-člověku, který obnovil a obnoví zemi krvi Spravedli—
vých, Mučedniků, Krví Svou. Staneme se volnými obětujice svou
vůli. Síla naší víry učí nás každou nutnost proměňovati v dobro—
volný Čin, a kdo přijímá \ůli Boží, hodnotí život, kdo hledá oběl
a utrpení, má již zde na zemi předtuchu blaženosti. — Hledej
křížl Děj se ukřižovatil Ale na svém kříži! Nebot toto ukřižo
nám je nejbolestnějši ze všech; učíš se. že ti nemožno vybrali
si_kříž dle své vůle, nýbrž připraviti se v pokoře na neznámý
kříž, který ti je určen Boží vůlíl Baumann staví tu před nás nc
úprosný katolicismus, který vyžaduje celého člověka. Bud jsi do
brým katolíkem, nebo jím nejsi vůbecl “

Na základech předchůdců stavějí mladi. jejich umění hlt-dá
ředevším jednotu, jak ji má ve znaku i v životě jedině církev

katolická, jak projevovala se uměleckým vživotním názorem středo—
věkým. Vallery-Radot podává jejich program: rDřišla hodina, aby
vvstavěna byla na zříceninách umělecká budova, která řijímá
stavivo z katolické \íry, jako se to dělo ve středověku“ gallery
tlumočí svů' názor v Děkovném Hymnu Tvůrci, který skládá ve
jménu všech: iSlíbíli jsme Ti, ó Pane, žeszřídíme Tvou říši zase
na zemi. Tot jedině nám leží na srdci. Nechceme idolů. Ani



zlato neukojí nás, ani sláva, ani vášně, jen Tvoje světlo a Tvoje
čest, jež skryty jsou světu. ej nám jich stále víc! Abys nám
je darem dal, svedl jsi nás v jeden šik. Nežádáme jiných mou
drostí než kříže Tvého; žádného vítězství než Kalvarie, ne diadé
rnu, kromě z trní koruny, ani nápoje, leč krve Tvé a žádné lásky.
leč jen lásky Tvé! Tot heslo nové literární generace francouzské,
která kráčí nehlučně sic, ale s radostnou pýchou za novým rá—

lem. AJ'sou mezi nimi nejlepší. kteří budí v naději, že \yvinouse v ná herný květ.*

dn elus .Slleslus. V sr nu t. r.
připa výroční den úmrtí to oto nej
většího básníka německého, jer'lž tvořil
\' řeči latinské taková vzácná dila.
že Herder nazval jej mčmcckým Ha
rtíccm'. Vlastní jeho jméno bylo Ia
kub alde; narodil se 4. ledna
„304 v Enzishcimu v Elsasku. \'c

stáří 20 let vstoupil Bdldť do l o.
; aiyšstí a jcžišova a brzy\IIHI
dil pozornost šírokýrh kruhů svým
velkým básnickým nadáním, pak byl
p.,—tolan jako kamlcl ke dvoru líavor
skcmu, a 717an vrlcbt-u jakt- velika
Ira.—ník. “. srpna IbbB

Básně- jr-llo nnrjt out-n Itl)\l|tk\
nadšený a spolu i realisticky srln).
ohnivě \lllthhlll. \llct jakym sr vy
fnnnt-nrímlt: tehdejší jcsnilskt- umění
vůl-ec. Kit-stansktí vroucnost, oděna

\ rour-ho antírkr. přímí olíralu a
allcgorii. mylhologíttkývh narážek a
po( OIJCIISIYÍ— to vše propůjčuje my
šlenkám pristu- asketickým žhoucilnn
lalmrvcní. Dnes, kdy jsme se naučili
lápt- ocuuomtí sloh liarokový jak v u
inf-ní výtvarném. tak | \. poesii. ovc-
uíme take hlouběji movnou jeho jan
tasii. mohutnou vášeň. věřící jeho
blouznilství a úžasné bohatství jeho
řečí. nežli kdysi Herder, jenž v zimě
r. 1795, hluboce jsa rozladčn i vlast
ními útrapami i válečnými zmatky oné
doby, básníka, sto iq zapomenutého
zase odkry. uoříl se sice vášnivě
do latinských děl básníkových ve své
:lerpsíchoře', a podal v pěti knihách

Zc.

a dodatku mistrně překlady. a ve
svém íKenostaphium' charakteristiku
jeho, ale dbal méně formy, jako spíše
jen myšlenek jeho. Obraz, jaký na
črtává o slavném klassikovi objevitel
jeho. je velice lichotívý: rSilné my
šle'nky, vznešené smýšlení. zlaté nauky,
smíšené s něžným cítěním pro blaho
lidstva i pro štěstí vlasti )roudi
z plnýth cho prsou. 7 jeho hubou;
pohnuté duše a nikde nehoní

se za Pochvalou. po celý život
dokazoval ncjtrout—ni-jši lásku
ltt' >Vé vla—“ti (t_"LdSkČl' Němec
ké vrršt: l'mldcnvv byly rrmohcm nr
tlnknnalcjší .: slalu—

ll „.t— hngclcm Sl'tfsll'lll zalíyíal
se a ještě dosud Inlrýui dí. Al. lang.
Vydal též nákladem |Mt:tlita(:i' ltnílm
O nčrn. jj.

Konrad v.Bolanden dožil 90. roku
svého věku. Pravé jméno jeho je josej
Bis—cho., narodil se 9 srpna 1828
\ Níet er (_milbachu \ Rýnskt lidu.
po studiích stal se kaplanem na domě
\'c .pevcru. jako jartíř v Kirchheitu
bolandt-n přijal pseudonym (llt' této
obce svého působení a roku 18b?
jako papežský komoří ()( ešel do sou—
kromí do Spcycrn, kdež dodnes \č
nuje se toliko spisovatelství, v němž
začal už r. M57. lehu široce za
ložené historické a kulturně historicke

romány měly úchvatný účinek svou
tendencí zvláště v době kulturního

boje Bísmarkova. a byly trnem v očích

* Do češtiny překládá 'pisalel životopisný román psicharíův (Le Voya (:
du Centurion) a Baumannův román L'lmmole (Občtovaný). Najde se čes '
nakladatel? — Pozn. redakce: Najde!



zednářům \ evangelickém \Bundul,
takže proti němu zahájili \bubnovou
palbu' pamflety: (\ smutno dost. že
nalezli posilu ina straně katolických
literárních historiků.. 'Spisy jeho
zasahují jak do doby reformace tak
křižáků i oje křesťanství proti po
hanství, do doby francouzské revoluce
i kulturniho boje německého, osvětlují
řadu dějinných lži a obsahují i po
lemicko-apologetíeké časouš obrazy
a politické novelly z dob posledních.
Zakladem jich bylo vždy důkladné
\zdčlání a studium pramenů; vy-ma
čuje je velkolepá ohrazuost, skvělá
obratnost vypravovatelska', plastické lí
čení; zv'la'štč katolické mládeži před
stavuji muže vysoce ušlechtilé jako
vzory, innosti S\ou spisovatelskou
prakázal Bolanden katolickému lidu
služby neocenitelné. jj.

Na nedostatky polské literární
krillky. zvláště \ denních listech, slč»
žu'c si \ krakovské urněleCké re\ui
ldaski' (HIS. (: 17) básník Kar.

lrzykou'ski. Kritik prý často ani
dila nrčk, ale :lnnata po lebkarh',
z předmlu\\ po apr ro DC) ono a
již jest hotm. Většina denních listů
nemá pro literaturu vůbec místu.
přece již pouhá zpravu hel \aualyse'
\\ :S\ntcsc' prospí-la hy \eíejnosti
\ice než každodenní zpr.\'\\ o hitkach
\ krčmě ilŠHOpč'. Spiše zloíinee sto—
jící před mřížemi dočka' sr. \ deniku
rozpravy () sohč, než spisovatel, jenž
do svého díla vložil (svých myšlenek

řítí a kvčt\ svých dnů*. (je v (li
\'adle jakákoli hloupost, \'ždy jest
() ni v novinách recense. .: při tom
uvedou se take' jména všech herců,

Osourlí se jejich hro. jako by to bylo
Eůh \í jak důležitá uměle(ka' urla'lost
/atím \yjdc román, s\a/ek \eršů, \č

decké dílo a nikdo toho neupome—
nc . .. rKult (limdla jest u nas vů
l>ec přemrštěn. Deníky rozebírají
široce programy divadelních ředitelů.
rozčílují se nad repertoirem, nad vol

u herců, vedou rdivadelní politiku',
jako by v tom všem soustřeďoval se

umělecký život národa. Možno to
všechno činiti. ale s podmínkou, že
stejnoměrně bude se poiednámti také
o jiných zjevech ži\ota uměleckého a
myšlenkmého. ' Nl.

První polsky překlad ..Plsnlotroka"
otiskuje\ krakovském deníku \Glos
Narodni (červenec 1918) básník a
dramatik aciej . zu iewicz na
památku desáté ročnice smrti 5. edm.
Uvodcrp předcsílá kra'tkou, v celku

řiléhavoucharakteristiku našeho pěvce.
Ples rávné jest ovšem tvrzení, že '
Cedřnapsal rřadu menšíd1 i většíd1
básní epickýdn pohybujícím se pře—
m'žnč okolo hojů V. věku:
patrně ne./.na'Slavie, Dagmar, Václma

i\s\ /pč\níku Iana Buriana. Hanu
mana Šotka Sněhu atd. 0 mém
překladu pravi hasník sám že jest
úplně \ěrný v strojč. r\tmn i naladí-.
teksl jeho \šak že nekryje se \žd\

=originálem. ař i tu snažil se o \črnost
/.njimuvo je. že ponedrul také __ pm
Sitddlwišl |>|“ “Sl * Ceský \\rdf' iÚ'fUh'
místo polskeho nnenolnik'.

Vzdělání lidu a uměnl. (lun-lwko
\\"('.l\\)\'né snahy katolickúh spolků
učmeckýrh noh/ly od r. 19l2 5.6
středisk0\časopise \\lolk. kuust
\ydamnem \ (il.\rll)u(hu (K\Ihiium
-tro$_s(.$.). .asopis trnto (htíl se
\čnomti hlmne pouhižení spolkme
ho (limdla a menšími \šelike x\ihmnc
činnosti. (' \' těchto šesti letech

rozšířil si program .: \'ylmrloml tak,
že porlružný název nynějšího ročníku;
:Mčsičník pro péči () idouš umění
a umělecký \'ýCltm litlll' je zmnlln
.írazern rovšiřem jeho pusohnosti.

( usopis tim neopouští pudu (lrolmc
prace praktkke, zustam' i na(l\il( níd
('em i pomůckou pro spolky, ktere
\\'ch0\'n0\| práci uměleckou hemu niž
ně. No\ý ročník neohraií swe /.i(ui
toliko k potřebám spolků městských,
ale i \cnko\sk\'cl\: hudební \ýchovč
lidu i pčstova'ní lasky (lomo\u. »

asopis však \'vda'va' \c zvláštní
knihovně i spisky, ve kterých se

projednávají jednotlivé otázky souvisle



a podává potřebný materiál. — Mimo
to mohou odběratelé bezplatně uží—
vati poradny, která pomáhá při
sestavování programu a \ýběru látky:
to je pro to o, kdo nezná všecku
literaturu divadelní, velmi cenné, nebo
zkoumání a pročítání neznámých
rkusůt oluprrje velice o drahý čas.
A zkušenosti, jež takové ústředí na
sbírá. jsou jistě jednotlivým spolkům
velice vítány. — onečnč pořádají
se jakési rvýslavy lidového umčrrí',
jež přístupny jsou každému; obsahují
cenné obrazy pro křestanský dům.
částečně. v rámech. častečně jen listy.
obrazy dělnických domků a jiclr za
řízení atd. Výstava tato zapůjčuje sc
spolkům a cestuje takto od místa
k místu. Seznam předmětů vystave
nýclr obsahuje 5 illustracemi zvláštní
spisclr : tVulkskurtstausstcllttng' s pod
nrínkrrmi pro zapůjčení. praktickýmr
pokyny pro místní výstavu atd. Kdy
i rrn ro.—rtakového míti hrrdcmr? jj

Malíř legendy sv. Františka z 655.
Zjišlěn Známy (jklrrs na'stčnrrrrlr olr
rrr'li'r 7 lr-gr-ndv svý ll'rantiškrt V lrnřt'j
šírn \llldlllč *. Assisi ln'l .rž dosud

\r'rprsován .slnvncrnn malíři (nottovi
lepši ltralusti italského umi-ni [ dolrj
přcd trccenlcrn Irylo tuto rrríučrri zvíkla'
no a konečně opuštetro: alc kdo cvklus
maloval, nemohlo lrýti zjištěno Nyní

podařilo se uměl. historikovi lipskérrnr
»mj Sclrrnorsouu: tcrr zjistil. že mc/r

lcgr-rrdou a rrástr'opnínu i nástěnnými
mallmnri v tomžc chrámu iest r'rzká

spojitost. rovněž jako s mosaikou \ lia
sílicc liltcriarrské &. S. Magg. v ímé.
l_vto kontposicc pocházejí ; let 1288
až IZQS a jcví se jako bezprostřední
předchůdce obrazů Ássiskýclr. aliř
však oněch komposic se rodepsal:
ic to mistr l'ili rpo lŠrrserti.
i zdá se zcela pravdčpmlolmo, že je
tvůrcem i legendy. jež na celou ná
sledující dobu 13. století měla tak
silný vliv umělecký. Tím uvedena do
dějin umění nová význačná Osobnost
umělecká. O Rusertí-ovi je známo
velmi málo; je jisto jen, že do roku

1317 byl ve službách krále francouz
ského. což nasvědčuje. že se těší
vysoké pověsti. jež vnikla až za hra
nice italské. pověst tu získal si patrně
Výzdobou svatyně sv. Františka, kterou
italský lid miláčkovi svému hyl zřídí . jj.

Nové dokumenty o Palestrinovi.
Římský ředitel choru Don asimtri
našel po dlouhém pátrání v archivech
kapitoly sv. lana v ateranč a S.
Maria Maggiore důležité doklady. jež
vyplňují dostatečně mezeru ve znalosti
života velkého skladatele Giovani Pier-
lui i de Palestrirra. Nebylo totiž do
sud jisto. koho měl pozdější král
hudby za učitele, a přece nebylo lze
míti za to. že by počátky měl sám
ze se ález onen nyní ukazuje na
slavného Vlám Firmina le Bel.
jakožto učitele (balcstrinova. a spolu
vrhá světlo na finanční portu-ry jeho:
rrchyly sir-c, nikterak tak rozenartó.
.jak sc dosud líčilo, ale mistr měl
přccc s otištěním srvclr děl velké \ý

dolly, na které příjmy \ždvcky nesla
Fily. Nalezl-ne' dokumenty vydal Don
(;rlSIIlllH \ jro/orrrhrrrlrrcrrr spisu: (i

dr Palcstrina, rruovi rlm'rtrrtcnti
lriogtajicr Roma. cdic.. (lr-l Psaltc
rirrm ). Š (i. Írr lateranu. |j.

Wilson o katolické církvi. R. |9t2
mel Wilson volclmí řečr. V jedné
z nich promluvil na tlrcrnn: __ir ot
pochází : půd-,'. Nás lmdc zají
mati zvlaste passrrs, kde mluví Wil
son o katolickém střcdorčku: r ro

význam stálého olmoun'áttl spolcí—
nosti zc zdola rrvcdu doklad, který
mne vždy hluboce zajímal. jediný
důvod, proč vlády ve středověku při
aristokratických soustavách úplně ne
ztrouchnivčly. byl ten. že mnoho mužů.
kteří se stali vynikajícími nástroji vlá
d_v. \všlo z církve, z té velké nálro—
ženské společností. která tehdy byla
jedinou církví a kterou nyní na rozdíl
od'ostatních náboženských společností
nazýváme říms ou atolickou církví.
Katolická církev byla tehdy jako nyní
veliká demokracie. Nebylo sedláka
tak ponížene'ho, aby se nemohl státi



knězem, a kněze tak nepatrného, aby
se nemohl státi hlavou křestanstva;
a každá kancelář v Evropě. každý dvůr
v Evropě bjl ovládán těmito učenými
a dokonalými muži, kněžstvem vel &a
vládnoucí církve. Co ve středověkuudr

žovalo vládu schopnou života, bylo toto
stálé stoupaní mízy z půdy, z velikého
množství neznámého davu otevřeným
řečištěm kněžstvo. To se mi zdá nej—
zajímavějším a nejpádnějšim dokla
dem, jenž vůhec může býti“uveden
ve rospěch názoru, který jsem pro
nesli B. K.

NLIva..Splsal Ksaver Meško. lzdalaFeld iicherei der 10. rmee. redi

Michelangelo baron Zois.-— št. 24,
cena 20 vin. Knížku tuto napsal Fr.
X. Meško pro slovinské vojíny, ale
leival (upole') nikterak nepatří pod
ironické záhlaví rválečné' literatury.
Ve spisku tomto podává nám spiso
vate 'eden ': nejsvéráznčjších rysů
slovinské duše: lásku a neodolatelnon
touhu po kousku mi:, po osamo
statnění, po sxoborlč a neodvislosti.
'lot jeden problem. Druhy: nou fo
Ciuntur mola, ut eveninnt bonn. rjugo
slovau' ?. F)./ó 1918 píše: rMeško
je zmim jako mistr. co se týká iazy
kové stránky. Nalezl jsem (|. M.) ojc
diučlč překrásné \ýmzj. které jsem
četl poprve. Zahrocení. do detailů
vypracované pswhologicke' odůvodnč
ní závodí : překrásnými krajinskýun
obrázky a výjevy. Děj, ač tak jedno
duchý, je napínavý a podmaní si nás.
že čteme povídku se stejnou po
zorností a rozkoší až do konce.

Blahopřejeme Měškovi“ Mcško sám
pochvalně vyslovuje se o tomto spisku
a píše. mnč v jednom ze sxých du
pisů: |Sotulím a druzí -—až na ně
kolik věčných nespokojenců Črovněž
soudí. že je to jedna z mých nej
lepších praci.' .

Co soudí Fr. X. Meško. slovinský
kněz a spisovatel, o českých boho
slovcích: ujistě: nepíši, abych se chválil.
ale raduE se, že jsem učinil svými

spisy leckomu blaženou chvilku. A
právě mezi českými bohoslovci
jich bvlo mnoho v posledních 15 le—
tech, leří se učili slovinsky jedině
proto, aby mne mohli čísti. Zdá se.
že žije ještě idealismus v těch srdcích!

O pohádkách píše Marie Štechová
v ereni': rlson pedanti, kteří bv
chtěli odstraniti pohádky z výchovy,
jinými slovy: uzmouti je dětství: ;cst
i několik čackých duchů, kteří se
připojují k tomuto podnikání, a to
prý pouze z touhy. aby lidstvo s:
zbavovalo svých pověr ve prospěch
vševládnoncího rozumu; ti a ti ne
chápou. jak blndnými rytíři prd.-dv
zde jsou. - chyslovitelne' je vidí
nejkrásnější; a tam také začíná nej
pravdivější.I ..

Umělécké sbírky faráře Dra |<.
Vondrušk v Praze dočkaly se smul
ne'ho osn u. Sběratel zemřel bez za

vřti a pozůstalost jeho v šesti po
kojích prodána německým židům
(ioldlmrgrovi. Preisslerovi o |. za '
505.000 Obsahuje 2400 ku.—iio m
6003 :j'tfi, 500 obrazů. sklo. poi
rrrlán, nábytek Kusy jsou renv "l."l
nestejné 0 budou rozprodány dlaž
bou do celého světa. Praha ziski

nejméně. museu ucruují pcnčz. lm
li (uni () sui jmění přišli. | \:
sbírání nič-loby býti organisace. |.

Nové obrázky sv. patronů čes
kých. Neměli jsme dosud vkusuicl.
uměleckých obrázků >\. patronů na—
Šich. Aby nedostatku tomu od omoh.
započal kanovník dr. Ant. godlnl'u
\'ytlávati obrázkv tukové. llrávč vyšli
řada sedmi obrázků: 1. sv. áclm.

2. sv. lurlmilo. 5. .\“\. \'lnjlčclr. 4 si.
Drokop, 5. sv. jan Ncpom.. b. ctil.
Mlada. 7. hl. Anežka česká. Iso:
provedenv barevným tiskem dle orv
ginálů okad. malíře lir. llrbana._Re
produkci a tisk obstarala |irma Steu
cova. Cenn obrázku jest 10 haléři.
100 kusů za 10 K. Objednávky př»
jímá dr. Ant. podlaha, metrop. ko
novník v Praze (Hradčany).

Nákladem Družiny. Odpovědný redaktor Lad. Zamykal. Tiskem ler. Strojila v Pferow.
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SVAZEK 4. Dr. K. Cemoůú: „Úvod do
(- psuchologla" Déllnu psychol. ducllamu.

Cenn K 8.10.

SVAZEK :. Hl. Hlnvlnku: „Kdyz snim
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řllosofie". -—Připravuie se: „Obecná psychologie", „Výbor z peda
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Lisung redakce.
Končlce letošní ročník, první to

ročník „Arch/' za nového majitele,
děkuleme především spolupracovníkům.
kteří se kolem našeho listu seskupili.
Doufáme, že zůstanou nám a společné
idel věrni i v novém ročniku. Stejným
díkem jsme povinováni odběratelům,
v něž ipro rok 1919 tutéž naději
klademe jako v spolupracovníky. Dílo,
které Družina llterámí a umělecká pod
nikla „Archou“, nejen potřebuje, ale
také jistě zaslouží všestranné, účinné
podpory. Program svůj jsme jasně
vylýčill a rok od roku jel budeme dle
možu-nail hta 1:1 btrum nmvádlli :

mocné ruce čikollv: starýchl lmlatlidclr.
laiků l kněží, žen i mužů. jen kd;!bude nejposlednělším cilem Viet:
Kristu sláva věčná.

Pro říštl ročnlk mime nachystány
práce, teré jistě doldou uznání a po
těší všechny čtenáře. Kruh přispivatelů
vzrůstá

Titulni list a obsah pro Archiv
letos ještě nepřikládáme. Učiníme tak až
na konci roku příštího, ježto ,"Archiv
v r. 19199b án
běžně dále. Teprve posledním číslem

uřt u budel. svazek„ Archivu“nčen'o Páni odběratelé necht tedy
lupřnšm'Hsia art—him: npdn'ualí nřiuazn.
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jan Štěpán $rož:
CVerše: dalekého západu.

DRERIE.

Drcrie, ty \' bouři zkamenělé moře,
ty pohádku, již sobě vypravufi i'ekyl
(:o ro(ostí ic \“ to|)č skryto, a ('o hoře!
Kdo menil iiž lvoic |uůzv, tvoje vděky?

Co nadějí jsi v sobě podlomld -- —
l('\', kterou \sti'clmlo tve ncnasytne tělo,

nadarmo vzhůru k nebi pomstou zavolala,
před zrádnou duší tvou se lidske. srdce dn'člo.

l'ak idko nevěsta ku svatbě \'ystrojená
v čas letní skvostem tisícerých květů hýřiš
a v zimě furiemi větrů rozzuřcna
hned v diuém dlorovodu démonů :;lmr zvíříš.

Kdo zkrotí tě? Kdo na tvou ruku pouta vloží?
Však přiide čas, kdy pokutu 5\ou splatíš světu.
Kos ostří pilnou žence rukou setnc |t|oží,
a pusté lichy tvoic zmizí v moři květů.

Tvůi rudý synek, matko, zastaví se v děsu
před bleskem palné.zbranč v ruce bílé tváře,
a s kletbou na rtech prchne \'e klín hor a lesů,
kde marně bude čekat' na svobody záře.

Svůi sta'rý zákon —-oko za oko. zub zar zub —



již imene. thckel, pharesf píšu na tvé čclol
Hle, k tobě řada mužů odhodlaných r_níří,
ti s Čtou kosti tvé a rozdělí tve tělo,

a F tvém hrobě nový, lepší život zvíří.
' Dodge, Nebraska. v listopadu 1912.

DRVNÍ BRÁZDA.

lá oral první brázdu na své domovině,' . ' '
v zem vlhkou jako ve hrob kaccly se kvety,
v naději srdce třáslo se, a přes mé rety
van větrů modlitbu mOu nesl po rovině.

Ta stará louka —zmlklá sfynx —co pro mne diysta?
Ve dlani mozolné horečně tisknu kleče,

se tváře sluncem ožehlé pot v oči teče,
kůň spěněný se zastavil a nedicc 5 místa.

Svih bičem na )lano.

lpod radlem drruplo cosi,
a do brázdy se vyvalila lebka bílá,
ji Bůh \í kolik století již zcmč kryla,
a dívala se na mne, jak když prosí.

li pozdvih' jsem jak Hamlet kdysi u hřbitova,
\šak známý monolog mi umrel na rtu \suchém,
co lebka hnula se snim oživena dudicm,
a z duti troudmivé se řinou divná slova:

Ěem prvním lodem tvým na líše započaté.lod první — ohů dar -—se bohům v obě! daval, '
zaň Vakan-Tanka* rudým dětem požchnával;
však lebka ma' bud dračí setbou orby klate'.

Kam padne zrak, je všude hřbitov bratrů rudých,
tvá noha ta'pá v krvi, o pomstu jež volá,
prcrie orbou tvou ňscht zůstane vždy holá,
a hrouda" země nezplodiž ni klasů chudých.

Sta let má kosti klidně tlely v půdě rodné,
má duše v dechu květin na prerii žila,
na křídlech orla v mlhádw o svobodě snila,

jež rudým dčtem znovu vzplane v době vhodné.



Tvůj plub- i zbraň se staly ortelem mc' smrti.
Bud proklel tvrdý kov i ru a íá,
'c ze spánku mě v život _cizí probudila.
l'llas svědomí i budoucnostl soud tě zdrtíl

& zachvěl se a myslí problem starý vířil:
ak Drus vyhání l_cclra s podčděnýclr lánů,

jak Lešetínský kovář sobě zvoní hranu —
rnou duši drrapot přemoženýcb neusmířil.

Ten starý jilm na břehu po mně větví sahá,
pták před vetřelcern ukrývá se v lesní stíny,
třpyt jarníd1 květů pohledem mym znrírá v jíní,
a čistá ruka má se barví znakem vraha.

Kol lrnáty stlcle s lebkami se sloní,
a místo rosy na květiny krev tn pada,
rch domov mů" tu z'nr' jak svkot hada -
\“ te' hroudě. plulr rrrůj nikdy láskou nczazvoníl

l)(rdgv, Nel). V den Boi. Srdce l). WIS

BOŽÍ TĚLO.

|.

já byl kdys' na processí v metropoli pyšné,
jež nohy paláců svydr koupá v modré vodě,
tu v průvodu Šly duše poctivé i hříšné,
a- zevní lesk se snoubil s lebkou rnyslr' v shodě.

Nad veleknězem baldachýn se zlatem třpytil,
a monstrance jak slunce plála drahokamy;
tu skvostný prsten, řád, na hrdle řetěz, svítil,
lesk paramentů člověka div neomární.

Špalírern vojáci jak z žuly vyu-saní,
z nidr každý v dlani ušku s ostr'ýrrr bodlern třímal,
za čákou -z dubu list, línír vzlrůru přičesaný,
a z hradeb dělostřelců sbor jak perun hřímal.



přes ocel bayonettů tisíc očí zirá, '
sem přišel lid, by lacinou měl podívanou,
mu v srdci hoří zašt a ruka v pěst se svírá;
z těch oči některé se zlověstným bleskem planou.

A starý monarcha jen sladce usmívá se,
a elegantně nožka kobercem se šine,
mu blahem pokojně zrak září při té kráse
dnes neptá se, zda někdo v říši hladem hyne.

l mně to jeho nožka na šíji kdys' stála,
mně říkali, že lehčí je než pírko peří,
já setřás' ji, vžd ( dusila mne jako skála,
a prch' jsem v kraj, kde lidstvo ve svobodu věří.

V prerijním kosteličku před oltářem stoje,
si vzpomínám na průvod v pyšné kathedrale.
lsme chudí jen _ nemame pozemského krále,
a Kristu misto zlata dáme srdce svoje.

Květ preric kadidlem k jeho poctě voní,
tam na obzoru z mraků místo děl lu'om hučí,
ku Dangc |.iniua průvod z hrdel ptačích zvučí,
modlitbou anděl Boží v prostém srdci zvoní:

Nam místo blesku demautů jen mozol září,
a za Kristem jdou čela \'raskou okrášlená,
hlas z monstrance tu slyší duše unavená:

Dnes v tobě spočinu jak “daně:“ na oltáři.
IL ."

Lid zbožný Svátosti když žehnám jménem Božím,
sám Kristus duši věrnou k Svému srdci vine,
zná své - ví, u Nčho že hladem nezahyne,
byt svět ji da'val trn, a pole kvetlo hložím.

Dodge, Nel). V dcn'Bož. Těla 1913

_ MARNE ORÁNÍ.
(+ Al. Svojsikovi uctivě připsána)

Orám, orám, nepřeora'm,
marně s čela pot se lije,
všude úhor, až k těm horám,



Velké plány, malá síla,
rádlo křešc o kamení,
marná práce, škoda díla,
skála v prst se nepromění.

Zírnou půdu vítr smete,
brázdou příval hrozný syčí;
jestli růže kdesi zkvete,
červ sní kořen, chlad květ zničí »- — —

Uhor, úhor v českém žití, jako pastýř ve pohádce
\še se blíží ku západu, večer hraju na moldánky,
trubadour již nerozníti zkamenělé moje stádce,
srdce písní v mrtvém hradu. nevzbudím již na červánky.

Vzduchem smutně tony plynou,
:Kde domm můjI \“ slzách zmírá,
z dáli slyším píseň jinou,
její Zvuk tni srdce svírá.

pluli jsem rozhil 7- k čemu klasů,
ntrtxvnr cltlól) již nepomůže —
\ykiik můj znik |)cz ohlasu,
nn |)ušickv chvstam růže -- —

Dodge. Nclr 5 červnu lQH.

il.)íml jsem se a aj, Kannél pustý' )ravil Tvůj prorok. Též
ja hledi-l jsem na pustý KarrntEl žití sveho. Od chvíle., kdy 'lnys
se mne ujal a dovolil rosc milosti a slitování, aby spadla do vy
prálilc duse moji, vidím zeleň. pupeny a květ, přichází pokoj,
štěstí a rozkoš a plní duši mou, prosycujc ji vůni lásky Tvé. Cítím
celou bytostí svou, že. Ty jsi u mne, že hovořím k lohč a spo
léliám na Tebe. Tluk srdce mého bije Ti v pozdrav, Bože můj.
a z ívá hymnus dikučinční jak Maria, sestra Mojžíše, služebníka
Tvé o, když zavřely se vody nad nepřátelv lidu Božího v Rudém
moři. Ano tak pohltilo viny mé milosrdenství Tvé, pohroužilo je
do \'ln zapomenutí a já stojím na břehu, nevidím je více _a ne
zbývá mně nic leč výkřik ze- slabých lidských rtů mých: Ty jsi
Bůh můj, Ty jsi síla má, radost a život můjl Zda nejsou, Dane,
pravdivá slova, napsal Augustin, jeden z těch, které jsi navštívil
svou milostí: ilnquietum est cor nostrum, donec requiescat in Te
Domine ?' lndignus: |Z modliteb'.



903. ĚospíšiÍ: qjálka.
lNiC platno, Věroňku, musíš pryčl' oslovil starý pensista, řídící

učitel Knížek svého psa, hladě jej svadlou, stařecky suchou dlaní.
iDáme tě rasíkovi. Vzkázal jsem mu, aby si dnes pro tebe přišel.
Bude tu co nevidět. '“Nyní se ještě rozhlédni po zahradě, pro
skoč se naposledy trávou. Dobrouzdej sel již tu nebudeš štěkat
na vrabečky, d1ňapat po motýlech, vyhrabávat krtky. lest konec,
kamaráde —' "

Des pozorně hleděl na pána a v jeho hnědých očích zračila
se úsilovná snaha, uhodnout jeho přání. Má udělat kotrmeleček?
postavit se na zadek a zaprosít? Skočit přes hůl? přinésti kámen?
Zaštčkat na tuláka? Vyhnati ze záhonů slepice? Vrhnouti se
na zloděje?

jeho ubohý mozek darmo se pachtil, al) se dopídil pánovy
vůle. Áč zhystřil zrak a nastrčil uši, Věroněk nespatřil známého
pokynu, nezaslechl očekávaného povelu. Co pak ten pán jenom
od něho chce?

íÁha, mazlí se se mnou! dovtipoval se posléze a byv zaplaven
nesmírným štěstím, )rohnul se lidiotně \'e_hřl)etč, všelijak se na—
krucoval a naposledy, nevěda čím jiným by projevil svou vděč
nost, počne pánovi lízat ruku.

Stařec se zachvěl a pln lítosti řekl: tpěknč jsme se ti od—
měnili, milý Věroňku. Sedm let jsi nám sloužil a dnes ti splá
címe mrchovištčm. Rasíkovou paličkou.! __

po těchto slovech se napřímil, zatal pěsjj, zablýskl očima a
rnčře vzrušeným krokem pěšinu, vztekle, sam Bůh ví na koho,
křikl: íHromský chlapi! thovóll

Věron sc ulekl a v domnění, že pán volá o pomoc, míčem se
vymrštil ze země a hrozivě zaštěkal, pátraje po nepříteli.

Než nikde se nehnul ani lisr. Zahrada, umytá nočním deštěm,
tonula ve vlažné páře, v polehlé trávě třp tily se deštové krůpčje,
vzduchem se potácela vůně jasmínu a desi v plotě, na větvi
kvetouciho akátu, přesladce zpíval sedmihlásek.

Ále Včroň se nemohl upokojiti. Větřil sem a tam, oběhl za—
hradu, propátral všecky keře, prošmejdil všecky kouty a teprve
když pán usedl na lavičku u zahradní zdi, svinul se mu pokojně
k nohám a složiv čumák na přední tlapy, zamhouřil oči.

Stařec nad ním zavzdychal a pozoruje jeho vychrtlá žebra,
propadlý bok, střapatý a okoralý čumák a vylouženou, ošklivě
spečenou srst. řekl: cMilý Věroňku, na nás se již sluníčko pře—
stalo smát. Stojímefza groš kudlu. jsme světu na obtíž!
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A náhle si vzpomněl na mrazivé zimní odpoledne, když si
Včroňka přinesl pod paždím ze zámku. .

Věroněk byl tehdáž jako dámský rukóvnik, kulatý, tlustoučký a
měkký. Až prsty se do něho bořily. Měli z něho radost a psík,
ku podivu' bystrý, veselý a hravý. rostl jako z vody.

všecko lthed schopil, každému lmutí mžikem lmcd poroz
uměl. Co jen všelijakých kousků se naučil, jak dobře" hlídal!
Do smrti nebudu míti takového psa.

No, ale dobře se u nás poměl. Naíikati si nesmí. Užil svo
body, pohodlí. Nikdo se na něj neošklibl a žrádla dostal až
nechal. Kde pak tehdáž! Bývalo všeho. Kosti, sucharů, mléka;
\'ŠCl'lOlO chléb Věroněk ani nestál. Ten prý jest pro chudé. Á
brambory ? Bůh uchovej; ktěm, nebyly—limastné, ani nepřičichl.

ještě vloni na zimu si vybíral. Ne a ne odvyknouti mlsnc' hubě.
Nedostal-li, nač čekal. stavěl si hlavu, hněval se, zalízal pod lavici.
Ale pak na něj pořádně trhlof Nyní by rád třeba bramborové
slupky; ted by s chutí vvlízal í misku s pomejemi, ale v kuchyni
již ani těch,ncsb|edáš.

!Nezbývá, než abys šel milá l)raeltu,' obrátil se stařec po
znoru k psovi. „\ já tě prosím, nltys mi nemzlíval a nemučil
svědomí Neum-sli, že jsem pořez a nemam cilu. lo nel lá ti
('btěl dopřát klidnelro stáří a nebýt války, měl bys u nás svůj
kom až do Str'pr'nč'ltí. /\le pomoz si, když sami nemáme t'lllClkl l
Nenní/Íeš prere žádat, abychom se) tcbou dělili o poslední
S'ývkua' A do kamene nelzc lnyzat. Cj nlěli jsme ('t-kat, až bys
\\'tlllll na kost a POŠt'l na smetišti? Není rasík rmlosrdnější než
llld(l?l .

V té clnili Věroň, znepokojený sluncem a dorážejícími tnou—
Charm, zdvihl hlavu, počal ryclrle dýcllat a šlehaje růžovým ja—
zykt'lll, odplížil se do stínu, kde se jal provalovat v mokré trávě.

Stařec chvili ho pozoroval a -- rCo to .“ před očima se mu
zatmělo, svět se s ním zatočil, vc spancích cosi lu )k) a jaksi
podivně zašelcstilo, hlava jakoby olovem zatížena klinkla k rameni 

ertvičkaP' šlchlo star-covi mozkem a neměl ani kdy, aby se
lekl. len o'i zamhouřil, zvolna zívl a potom, patrně neuvědo
měle, počař si hnísti dlaní čelo. .

Na štěstí nebylo tak zle, jak si s počátku myslel. To, čeho
se lekl, nebyla mrtvička, nýbrž pouhá závrat, která mu brzy dala
pokoj, nezanechavši vážnějších" stop, leda jen brnění v týle a
olověnou ti_ži v nohach.

Starý an, okřa'v„ maličko se usmál a téměř vesele si po
myslil: : kornatění. Stáří. Smrt začíná se mnou laškovat a ohla
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šovat svůj příchod. Nu, Bohu poručenol Možná, že na dlouho,
Včroně nepřečkám!

Od té chvile myšlenka na smrt, vyvolaná mdlobou, nedala mu
okoje. Není-li po mnohé stránce neštastnější, nežli jeho Věroň?

Qěroně, a to ještě dnes, očekává jistá smrt, ale on o ni neví.
Váli se v trávě, opájí smysly vůněmi země a trav, kochá se

sluncem, rosou a stínem a netuší, že snad ještěgdnes, než slunce
zapadne, bude hnít někde u lesa na mršníku. (,i bude se škvařit
na )ckáči rasíkovy ženy? '

\)zrušen tak0vou představou, přesedl na druhý konec lavičky,
mávl rukou, jakoby odháněl '.dotěrný hmyz, pokoušel se myslet
na něco jiného, ba. zanotoval i jakýsi nápěv, ale nic naplat.
Myšlenky dorážely jako vosy, nepřestávaly ho trýznitf

iSCŽCI'lCmě teda,' rozkřikl se stařec a )řesvědčiv se () mar

nosti svěho úsilí, vzdal se vší obrany a vzdychl: iÁCh Bože, jak
draze )latíme jiskřičku rozumu a předvídavosti, kterou jsi nám
zatrousil do mozku! .tastny pcsl Neví o existenci odporného
šklcbivce, kterému říkáme smrt; nemá l'antasie, aby nu malovala
smrtelné hrůzy, ale nám ten kostroun nedopřeje oc dechu. My
s tlukoucim srdcem počítáme vteřiny, s úzkosti sledujeme plíživc'
kroky, za každým rohem větříme nebezpečí, probouzíme se ze
sua a napínáme sluch, neozvou-li se rány na vrata -- Zatrolená
smrtl V mladosti čerta "sem o ni 'dbal. Byla mi na posměch.
Ále ma'-li člověk na Zátlťťll sednulesatku —'

Tu přerušil svou samomluvu, čehosi se neočekávaně ulekl a
zašeptal, sepjav ruce: iOdpust Dane můjl jsem kí'estan; \čiíni
v nesmrtelnou duši, v těla vzkříšení. v život věčný!

Potom v duchu odprošoval Krista, aby se nehnčval, zapo
mene-li se někdy a zaleptá. ilscm již stár,' obracel se k němu,
prostě a důvěrně, jako by si stěžoval nebožtíku otci. SW) a ne—
duživ. Má nádoba již dávno oprýskala a rozkřapila se. Na hřbetě
vleku sedm křížků a mé ncrvy v životě již mnoho vytrpěly. Rád
bych zachoval klid a svatou trpělivost, ale ty mizerně nervy někt y
se s laší, smýkají se mnou a já .se pak vztekám. A nediv se
mi, lŠane můj Bože. Uvaž v jaké to době žijemel A já navykl
klidu, pohodlíčku, trošce skrovného blahobytu. ak se mám opa
novat, když mne den co den souží starosti? ždyt již ani psa
nemohu uživit! Pro rasa jsem poslal!

V liv takto před Bohem hořkost své duše, starý pán neměl
v zahradě již žádného stání. Strašila jej samota, soužily těžké
myšlenky a také po ženě se mu trochu zastesklo. l zdvihl se
z lavice, hvizdl na Věroně a pomalu se loudal k domovu.

ž před vchodem do stavení popádly jej nové strachy. Co
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pak řekne maminka? Od rána vzdychala pro Včroně, přes tu
milou chvíli otírala si zástěrou oči. tlak vlezu do kuchyně, počne
mi znova kuňkat. K zbláznění je tol' řekl si mrzutě a v tu
chvíli byl by se obrátil a odešel někam do vsi.. '

Ále spolu se jej zmocnila lítost nad ženou. Uvědomoval si, že
rozloučení se zvířetem, kterému za léta přivykla, musí jí býti l)o
lestné a to tím spíše, že i starostmi jcst usoužcná, stářím a ne—
(lostatkcm vysílená. Á ženy jsou cítivčjší nežli nry mužští, hez
prostře<lněji podléhají clojmům.

iMusím ji povyrazít a ten zármutek něčím rozmluvit. len kdy
hych honem nějaky vtip, anekdotku —' přál si, řivolávaje do
paměti nějaký šikovný nápad, a urníniv si, že přecF ženou () Vč
roňovi ani neclutnc, a začne-li stařenka sama, že se na ni ne
osopí, nastrojil veselou tvář a s popěvkem na rtech vstoupil
(lo kuchyně.

Kuchynka hylá \eselá, Čistč vyhílená a vy<lrhnutá. V otevře
ném okně, nad hrnky s květinami zachvívaly se hílq záclonky,
\Z(lUCll páchl (lušenou zeleninou a v kleci, mvěšené v okenním
vyklenku, hlasitě zpíval kanár. ,

paní řídící želrlilá zrovna prádlo, a lnlyž se otevřely (lveře,
vší—(ka se polekala myslír, že přišel ras

Spatíivši HlllŽt' s Včrnnčln, jenž se jí rmlostnč lísal o sukne,
vrtč ohonenr, ro7josnila tvář, šlo ke krt'ílenví o \vnuvši / plaho
vého rhlvhnířka namry l)(uiháuek (“erneho (“hlelm. nálrožnt" oví
nutelro uhrouskeln, ukrojila hmlny kl'djíf a l)(ltllld ho psovi; řkorn':
rl'u máš kousíček na zul). lllmžáčku'

ileil to začne,' hrklo v starém pánovi a l)“(l'llC, ahy zavčas
O(lvrátíl očekávané achychy a vzrlechy, řekl: |l)nes jest venku
učiní—nýráj. Vzduch voní jako rozlitý mecl. Až hlava j(le kolem.
(Ílmvhál Víš-li pak na co jsem si, maminko, v zahrarlč vzpomnel .“

paní mrskla po rnužovi okem a hlavou ji lunitlo, že asi za—
mlouvá Včrouč. IClHIllaSl l'rápí se také pro Věrouka! pornyslila
si v duchu a nahlas s líčenou účastí se zeptala: Na co pak:“

cNa "e(lnu naši procházku za svobodna. Za pivovarem, ma
minko, k staré sušímě. pamatuješ? Sli jsme lipovou alejí, jako
chodívají milenci; co noha nohu mine, ruku v ruce. Byl tehdáž
zrovna'takovy den jako dnes, vlahý a vonný, ale již k večeru.
Stín padal na ctstu, z rozkvetlých lip pršela vůně, v žitnlšti vo
lala křepelka a nad námi (lřímavč šuměly včely. já se strany
hleděl na tvůj kaštanový cop s pukavcovou mašlí a na líčko, jako
jasmínem a růžemi posazené, a posedla mě čcrtovina. rAž za
hneme tamhle k sušírněň myslil jsem si ipopadneš tu hlavičku
do dlaní a zhubičkujcš! Ále tuvmášl jako by ze země vyrostl,
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v záhybu cesty vynoří se Bcstviňský pan farář. jak nás zmehl,
podezřele se usmívá a hned se tá: iKam pak, slečinkoň A ty:
;]en tady k staré sušírně! Chadvil an farář, filuta, zahrozil ti prstem
a pomalu, svým nosovým přízvukem povídá: :Slcčinkol pozor na
tu sušírnul' Nu a všecko mi zkazil. Ty jsi se zasmála, jako vítr
otočila jsi se na podpatku a: ilá prý se s vámi, důstojný Jane,
vrátím! Do mě jako když hrom udeří. A co dělat? Pan aráí',
šelma, spokojeně se usmíval, ty jsi se hyhlala a já se vedle vás
coural jako opařený kocour. A pak jsem se dlouho hněval na
\šecky velebníčky!

iCo pak | já však se s dobrou potázala, že jsem se vrátila.
Tehdóž ti ne ylo co věřit! usmála se stará paní, která tohle vy
praiova'ní slyšela nejméně již tisíckrát a náhle rozpomcnnvši se
na cosi, řekla: iÁbych nezapomněla, tatínku. Dosluhovačka ti
přinesla tabák.l

ilohle jcl Sláva“ zaradoval se stařec, který již několik dní
postrádal vzácná pochoutky, a ihned, sahnuv po balíčku, nacpal
si lulku.

Potbm se rozložil v křesle, otaženóm zelenou, dávno již \'y
rudlou látkou, zvolna pobafávaFa stiežc se jakékoli zmínky o Vě
roíiori, který zatím spokojeně chrunčl )od lavicí. důvěrně se ze
ptal: :Kulik let jsme již spolu, maminko?l

i() sv. lakubu bude tomu scdmačtyřin-t let, co jsme se vzali!
odvětila stařenka záduntčirě \yponštčjír z ruky žehličku a ohli
žejír se něžně po mužovi. Ále. pana řídícího píchlo bolestně
k srdci. Povšiml si, popné za dlouhou dobu. že se ritu žcna
\'alinou tratí a stárne. Bože, kterak to sta'ří umí zničit! Kam jen
se podčly ty jcjí krásné, jiskrami sršírí \'lasvt' Ze všeho bohat
ství zbylo ji par bílých pramínků, ostýchmě kryjírích lesklou Plt'Š.
A ty pohaslč oči, svadlé, vráskami rozntč a scžloutló hare!
| ústa se jí, ('huděřc, nakřivila, brada \'vbčhla k nosu na tač.
laloušek seschl. lsme "ako dva parkosové. llbohá maminka!

Tu si vzpomněl, jak se těšívali. až vyvcdou děti a půjdou na
pensi. N jinou si skrovíioučký byt, pěkně se k sobě přitulí, užijí
ticha, O(počinku a svatého pokoje, v báznj Boží proži'í několik
let, které jim Bůh dopřejc. A tu móšl Cert napiskal válku a
rozvál všecky“ naděje.

| odvrátil jej žal nad smutným stářím, tesknota smáčkla mu
hrud, tak že zapomněl i kouřit a pravil: I.l(0(ld mládí, mamin
ko. Nad to na světě není. Dřeškoda mladých letl Byli jsme,
pravda, chudí, starý Brcjla mi na dluh ušil svatební šaty, ale
měli jsme se, rádi, láska námozlacovala chudý domov. Chtělo
se nám výskat. točit se radostí dokola. Žili jsme jako dva ho
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luhi v jednom krbu. Nikdy nám nebylo zle.. Áni když děti se
rodily a studovaly. Měli jsme všeho. lá se o jídlo nikdy nestaral
a kdyžjsem se tě někdy přece optal, co strojíš k obědu, ty jsi
se jen tajemně usmála a říkala: ;Dočkej jen, však uvidíš! A po
každé jsi mě 'něčím neočekávaným překvapila!

rArcižel' přisvčdčovala ochotně stařenka, dojatá pochvalou a
blahými vz omínkami. rTenkrát bývalo s vařením hej. Kuřátko
stálo korunku, kachna se koupila za osm šestáků a když jsme
za husu platili půldruhé zlatky. to jsme se již křižovali. ly čqsy
sotva se již kdy vrátí. Všeho bylo. Másla, smetany, vajec, čerstvé
zeleniny. Darmo vzpomínat! Co na příklad jen koroptví jsme
)řejedli. Ty jsi je rád jídal a říkával jsi: íledna čočka jest dobrá
k dvěma koroptvím' A ted? Bo'ím se, že zapomenu vařit. Ty
tam jsou zavařeniny a rýžové nákypy! O kohližkách a 0 kola
číclr ani nemluvím!

d?l'osím tě. mlč a nepřipomínej mi těch dobrot. Dar—mo drá
ždit hul)ul Když jsi líčila to l)l0l10, sliny se mi sbíhaly na ja<
zyku,' přerušil ženu staty pán, lusknuv prsty. íRaj jsme mívali na
zemi. Nohel Omi-jl líelm to lilalío, maminko, kd\ž jsem si ro
oliědě zapálil doutník. sáhl po nminórh a popíjel pravou, jako
sen vonnou ka'vu. Myslím si, že to již není ani plavila, že jsem
o třtll slastech slyt'luival jako kluk, když nám lralm \ypráví'la
pohádky!

Stařec mávl rukou. l)(illltnll si lapalil lulku, 'ltl\llll st“ \ldv
t'hajt: z křesla a ('líodě po kuchyni pokrat':ova|. show“/. lni, tna-
rninko, ('o se to se mn'ou děje? Sám si nevím rady. |)i'íve mě.
\šet—kotěšívalo a vnušovalo. [. jala jsem ln'val „ vytržení nad
první j'íalkou; lilalrern jsem se dusil, když jsem zaslechl ptačí
zpěv; trnul jsem rozkoší, leže na \ flu'átc', mateřídouškou postlanó
mezi, nad níž se vlnilo žito a plulv mra'čky. A nyní jsem jako
vylmily pařcz. pozhyvám cítívosti, nic mne hetčší Uvčřís, že mt!
již i varhany omrzely? Opravdul varhanyl'

rNedivím se ti,' k"\'ala v souhlas stará paní, o atrnč skladajic
vyžehlené košile. ílaka pak radost? Kouska masla neseženes, a
když, abys dal za ně krvavý peníz. Ále kde má nabrat pensista ?1

Jo je to“ vskočil jí do řeči stařec, míře proti ní ukazováč—
kem napřaženč ruky, a v tu chvíli za )omnčl na své předsevzetí,
že před ženou nebude stýskat. sÁle kdo ti uvěří? lsi pán, platil
Víš, maminko, nejsem žádný, vzdychal,- ale přece mě to holí.
Učiteloval jsem tady v té vsi skoro čtyr cet let, vychoval jsem
dvě generace, dřel se jim ve spolcích, hrál jsem jim v kostele
na varhany. a Bůh je můj svědek, že zde nebylo človíčka, abych
mu aspoň službičky neprokázal, a dnes mě tu nikdo nezná. Co
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je nám do tebe, chlape? Tohle mě přece bolí, maminko. Cítím,
že jsem tu cizincem, že jsem zde těm lidem na obtíž.,

rAle tatínkuň koncjšila mužovo rozčílení stará paní, ale sama
tak tak_ že se zdržela slz. sNesmíš to takhle brát. Máš sice
pravdu, ale co počít? Svět zvrtohlavěl. Znám dobře .ty lidi a
myslím si, že nejsou tak zlí. Všecko zavinila ta strašná doba.
Připadá mi to,.tak, jako když lod se topí. Zachraň se, kdo můžeš!
Kdybys všecko do )odrobna rozebíral, musel bys zanevřít na lidi.
Ale to by pak bylo hotové neštěstí. Záští a nedůvěra k lidem
osamocují a vodí k zoufalství. Nezbývá nám )roto nežli se obrnit
svatou trpělivostí a složit všecko na Boha. Šnad že se smíluje
a všecko zlé zas obrátí v dobré! '

Do těchto slovech sedla si na stoličku u kamen a zádumčivě

složila ruce v klín. Starý pán posadil se proti ní opět do křesla
a již klidněji pravil: ;Dej Bůh. Ále kdy to bude ? lá nechováru
žádných illusí. Myslím si: válka je 'ako velká voda. Zaplaví nej

prve přízemek. její hrůzy pocítí nejdřív —-ti\slabía chudí. Ale voda
stoupne i do druhého patra, vystoupí do třetího a čtvrtého.
Vzpomcneš na mne. A pak teprve vezme válka za své. Áž za—
jde smích všem; i těm co jsou ještě v suchu, vyhlížející z oken
čtvrtého patra. Ale co bude do té doby z nás.“

l'u se tázavě podíval na ženu. chvíli o čcmsi přemýšlel a
s jakousi zálibou pokračoval ve svých stescích: rl'y třebas, ma
minko, vyhlížíš jako tříska; neměj mi za zle: jako scvrkla švestka.
jak to dlouho vydržíme? Mě trápí nertosa a ncsmvost. Zlobi
vala sice již před válkou, ale já ji umíval krotit. )rolmdil jsem
se třeba v noci a nemohl spat? Dobrá. Rozsvítíl jsem si lampu,
vzal do postele nějaké humoristické povídání, hlavu napojil vc
selostí a znova usínal. Ále ted? V zimě? \'lystrč zpod peřiny
nohu a máš z ní rampouch. Á čti, máš—lichatrný zrak a u postele
)ouhě mrkátko, bídnou lampičku, o které možno říci s EIlJCnCllll
brskla a shasla docela? A tak má nervosa pre'. Ale noc je jako
moře. K nepřečkanil'

rlnu, časy jsou zlé. Ále nemá se tisíce lidí ještě mockrát hůř,
než my? My aspoň hladu ještě nezakusili! pokoušela se poznovu
stará paní ukonejšiti muže, ale ten se na ni _osopil jako jestřáb
a vykřikl: rpěkně ne! Ci není to hlad, když nemůžeš uživit již
ani psa? Když zveš na něj rasaP'

“Sotva však vyřkl tato slova, byl by se s chutí pleskl přes ústa.

tla—“Qňafal Co jsem zase vyvedl! plísnil sám sebe, nebot
po jeho 5 vech žena bolestně stáhla tvář a zaštkala. Námitka
mužova zatk se ji do srdce jako udička a vyvolala upřímnou
bolest. Ano, ano. Proti takovému důkazu .není námitek. Můsí li
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pro nedostatek odpadků ze stavení pes, kterému jsme za léta
uvy li, pak bída je opravdu vrchovatá. Včroně nelzezachránit.

na' si dosti hlavy nalámala, aby vymyslila nějakou pomoc, ale
všecko nadarmo. Věroň, ač veliký jedlik, rád aby se spokojil su—
chou bramborou. Ale ani těch nedostaneš. Kdybys obešel celou
ves, dům od domu. brambor nekoupíš. Chlebenky sice dostávají,
avšak co prospějí papírky, není-li chleba? I ve mlýně mockrát
zaklepala, ale tam to nedopadlo lépe. Svin se jako kornoutek,
pros třeba sepiatýma rukama, klekni na kolena, sta'rek se mračí
jako noc a krčí rameny. Nemohu! Nemám! A tak musí Věro—'
nčk jít. ' »

Dan řídící, pozoruje.ženin zármutek, chodil po kuchyni jako
po skle, nervosně poškuba'val knír a bez rady, čím by ženu po
těšil, řekl: :Snad bys maminko ncplakala pro psa? (To by nám
lidé řekli? Děti umírají hlady a co je pes? Ncrozumn' tvor,

zvíře. Lakáž svatá pomoc! Hlavou zed neproraziš. Oželeli jsmesyna, letý nám padl \' llllkč, \\prorayeli jsme na vojnu \'nukv.
Nebylo by hříchem horekovati pro psa."

iSiata' pravda! odvětila stařenka netlSlmajÍt' slzeti. slo všecko
vím o dobře (hopu. Ále pít-('e mne srdte bolí. (:lměk oni se
Z\írt'tem nerad se loučí. Z\lašf za tok'mýr'h okolností. A já plači
ani ne tak nad Verunčin, jako nad nami Nad naším opuště
ným staíim. leln' jest mi líto.,

Sotva to dořekla, ozvaly se na síni ostýchavě krůčk :! kdosi
opatrně zatřásl klikou tyčkmych \rátek, přepažujících chodbu.

iRasíkI' brklo současně v obou staroich, ale žádný hlasitě
ncvyřkl to strašně slovo. en Věroň naježil hrbt-t, \yskočil 7pod

„lavice a prudce se vzpína na dvéře, zuřivě štěkajo.

;Idi otevrit, tatínku. Někdo knám jde-,' těžce vyplavila ,.c sclie
paní řídící a srdce jí v prsou bilo jako-na poplach. (lhvčjíe so

.rozčilením, uchopila Věroně za obojek a odtahujic jej vší silou
ode dveří volala: lMlČ. l_ehnil'

Starý pán wšel do síně a v minutce se \rátil, hovoi'e s ne
známým Člověkem.

Byl to rasík.
Dani řídící zvedla k němu poplašené oči, rozčilením zamrkala

a ruka, kterou svírala Věroňův obojek, leknutím (liv jí nezdřevěněla.

Ale z rasíka nešel žádný strach. Byl to vetchý ušmolený dě
doušek, připomínající spíše starého krejčika nežli rasa. Měl rů
žovou, čistě vyholenou tvář, “vroubenou pod bradou věnečkem
bělavých vousů, táhnoucích se až k uším; v ruce žmolil čepici,
ostýchavě přešlapovql z nohy na nohu a celý se jaksi usmíval



clobrotou. jeho oči, ještě jasné a jako smůla- černé hlcdčly ra
dostně a zpříma já o oči dítěte.

rDčknč vítáme. poidte dále! vítala jej paní řídící a záróyeň
konejšila psa, jenž se jí škubal na obojku, jevě tisíc chutí za
hryznout se do lytka neznámému dědkovi.

Po chvíli se upokojil a když ho paní pustila, zvolna si hosta
obcházel. Posléze se odvážil až k němu, zvo na a opatrně mu
očichal lytka, ale pak náhle s hrůzou odskočil, a neodvažuje se
ani zavrčet, svěsil ohon mezi nohy.

Rasík se usmál a tenounky'm hláskem prohodil: Neboj se,
černoušku. lá ti“ neublížím!

Do té'učinil pohyb, jakoby chtěl psa pohladiti, ale Věroň před
ním couval, až se dostal pod lavici, odkud dlouho nejistě vy
hlížel chvěje se strachy.

Domácí pobízeli hosta„ aby se u nich posadil, ale rasík se
poníženč děkoval, že nemá kdy a vyňar z kapsy usmoleného
kabátu konopnou šňůr-ku, pomalu, jako by si hrál, počal vázati
kličku.

Stařence, která pozorovala jeho počínání, chtělo se hlasitě za“
plakat, ale ze studu před cizím ílovčkem se řemohla a prosila:
ipočkejte, človíčku. Ráda bych Véroňkovi dal; na cestu krapet
mléka! _

inej, nmminko, de'l' jmrzbuzoral ženu 'an řídící, \fytíraje si
šátkem oční koutky. aldalej mu všecko, co máš. Zítra nemusime.
snídat. Uvaíiš třeba kollik lipového the. Á nadrob mu do misky
také kousek chleba. Át si pochutnaí

Rasík díval se pozorně na pány, s 'ednolio na druhého, a
tichounce se zasmál. potom, hrábnuv do kajmy pro tobatěrku,
nabízel panu řídícímu šňupec, rka: iNuní libo prosím:“

(. ňupnu si) přikývlpo malém váhání starý pán, nabral si špetku
tabáku a přičichnuv k němu pravil: iMáte ještě dobrý tabák.l

rChutná jim? Tabáček, tcntoc, není š atn', ale abych jim
pravdu pověděl. Není to to, co bývalo. lž ho také bryndají/
zahyhlal se rasík, pak si sám také šňupl, upřímně, až mu v nose
zavrčelo, a pomyslil si, pokukuje po psu, jenž dychtivě hltal z misky
mléko: ilitivorovél Dítěti by mlíčka nedali! _

Staří manželé však, stojíce mlčky nad p5em, náramně se sou
žili a pomyšlení, že jejich Věroněk jí v životě svém naposledy,
podoben odsouzenci, kterému před smrtí nabídli chutnější sousto,
pálilo je jako oheň. již se jich zmáhalo okušení, aby si Věroně.
nechali a tomu protivnému dědkovi nevycl3ávali, ale včdouee,' že.
se k tomu neodhodlají, jen? hlouběji svěsili hlavy. A jeden dru



'Věroň zatím vylízal misku a rasík přemítal, iak by mu ria
vlékl smyčku. Trochu se také hal a zeptal se: rNekouše. prosimřt

rNe, neboite se! uiištoval iei horlivě starý pán a ihned se
nabízel, že tu šňůrku uváže Včroňkovi sám.

Rasík mu tedy podal provázek a starý pán, ač ruce se mu
třásly, provlíkl Věroňovi smyčku přes hlavu, odepia kožený pásek,
pěkně zdobený, který Věroň nosíval na krku a odcvzdávaje psa
rasíkovi, řekl: rTu máte. A ty idi, Věroňku, spánem Bohem!

Věroň zdvihl hlavu, pohlédl na pány, pomalu a udivenč,
iako by říkal: rCo pak to se mnou lidičky děláte? Co jsem vám
učinilřl

paní řídící, nemohouc se dále zdrželi, klekla na zem, obiala
jeho hlavu a tisknouc k ní svou starou, slzami srnočcnou tvář,
\olala: (S Danem Bohem, Věroňku. Nchněvci se na nás. OdpusU

Kasík netrpělivě přešlapdval, křivil ústa a zeptal se, narážeje
si na hlavu Čepici: i\lerářeií sí přát. nriloslpane, abych iinr z toho
pejska vydělal kůžičku“

iněknji, tlěkuii. Není ticha) odmítal nabídku starý pán a
rasík, otvírajc dveře, škubl provázkem, až Včroň kvikl, a řekl:
tlak se tu rnalí hezky'

pak (lrolmym plíživýrn krůčkem vykročil ): kuchyně a Věrou
poslušně vyskoiil za ním, ani trochu se nmzpouzeic. Á již se
ani ncolrltěill.

íkesignovallÍ pornyslíl Si swlikou zalostí stary pán a (live se
neočekávané odcvzdaností povahou tak přísného a nedůtkliveho
psa, vyprovázel rasíka až před stavení.

Tam zůstal stát mezi vraty a zarnžcným okem sledoval Vč—
roně, pokorně klusajícího vedle rasíka, až, mu zmizel za rohem
nedalekého statku.

potom zavzdychal, složil ruce na záda a pomalu sc loudal
do zahrady.

]sou rosvěcovatelé', kteří chtějí lidu odňali víru. Vědí tito blázni.
že tím víru v ideál vůbec ničí? Kdo věřívideu povinnostia práva
iednotlivcc, ten nemůže popírati povinnost a práva stavů a národů.
Átheismus iest nemravný. A athe'gsmus iest popíratí, že by rdobro'
a cprávo' na tomto světě konečně nczvítězilo. lest nemravným,
úmysly a záměry, pokusy. vynálezy, snahy, které k všeobecnému
dobru se odnášejí, sesměšňovati, pronásledovali ien proto, že teď
ieště jsou neproveditelné. Neiistota nás nutká kčinům, zoufalství



Qomínik facka: Z mých básni.

U NOHOU TVÝCH - — —

Dnes růží jsem vidčllu nohou Tvých,
bílou a krásnou. "
Vůni svou urvala světu —

jak po ní hladově lapall —
a pro radost Tvou
denně ji vylévá u nohou' Tvých.

, kde se vzala ta krása,
když zahrady zprahly a osení povadla?

kde se vzala ta láska,
když zbloudila srdce a vychladla?
Světici viděl jsem u nohou Tvých
a pomyslil jsem si,
'aký Ty's srdcí, srdcí naších Uchvatitell
hlt—hot ta růže sestra má byla,
sesti-íčka ma', '
soustolovníce Beránka mého,
a_ já jsem zaštkal v su;- duši:
O, jak jsem já ubohý,
o, jak jsem já nehoden lvóho svatého 'l'ělal
ležíši, smilnj se nade ninoul

IÁRNI Slř'l'BA.

Onoho dne,
kdy neviditelná ruka vrhla nás k zemi
co semena jarního setí
na chladnou dlažlm setmělé katedrály,
onoho dne jsme přijali, bratří,
svatou nauku země:

že dříve než vyrostou květy,
semeno zhynouti musí!
Nad námi Rozsévač stal
se srdcem hořícím láskou.

Á kněží se modlili úpěnlivě.
A když ak utichly v klenbách ljtanic,
my, umrlí), vstali jsme zas, ,
my, umrlí, rozkvetli jSme
v nádherné květy dalmatik zlatých,
zelených, modrých, .



Qominik fee/ca: Wásledování 3(rísta._
— lak mnoho duchů na tomto světě hyne pro marnou vě—

doucnost, ježto věnují málo péče na Boží služebnost. A protože
jsou raději \elikými než pokornými, ua tuamo zanikají v myšlen
kách svých — —

Dočetl jsem \ knížce Tomáše Kempenského. \ enku b\la srp
nová noc, skvělá ve své četné kráse jak kněz, když jde mši
sloužit za mrtvé \Neurčité z\*uk\ vzdálených hudeb zaletovaly do
světnice mojí, pozdtaV\ světa, ejemerních radostí, hořících srdcí
Byla to vzpomínavá, teskná noc, taková noc, kdv trhají pouta ti
které jsme uvěznili, a sladkými jmény lásky nás volají, které jsme za
živa pohřbili. Vzpomínal jsem na svůj minulý život, na svých
třiadvacet minulých let. — Ano. života ovoce hořkého okusil
jsem, dušičky tiché a věrně miloval jsem. Usměvem miloval, \—
směvcm zradil, tak jako březnmé slunko motýly zrazuje, aby je
\\ldalo dubnovým mrazům. Vždy! láska dušiček tichých tak málo
b\la lllt' dusil Neměl jsem klidu po s|ó\č hoii\a| jsem po pro
slulosti (\ potlesku dam. lá noril se \ básník\* cizokrajue a hledal
\* nich odněty I1()\ť a ironie a učil se po jejich způsobu na
zlou ntttlli žití nařiknt Á snad jsem takt" dost dobu" '.etše psal.
Alt to \set ko slam i sladkost prime/m plow. která mě milo
\'tllů. llSln0\\, lldlt) | l)("lťňh hllvtll (lldlll jHCIHtldl)lll |N)tl IlUl“
lltttlll l\ekl |se|n že pujdu m \tdttln Kmlonut

Za Kristem prijit-i je těžká \'ČL
Snět \olá tě zpět a dábtl SH" poklad) nabízi mom. Dycln

pak tak snadno neubijes Á piece jsou děti tvým vzorem, nebot
jsou ticlte (\ pokorné srdcem. lak ustanmil to Král: l o sum
ntitis ct humilis cotde. Děti jsou cestou k jeho srdci. Á tali musíš
zi\otetu s\y|n jíti zpatk\ až do svatých dnů dětství sveho, jak
|m— měl tlál ještě dojíti, ještě dál. už za dětsuí. „ klín \ěčnosti.
z něhož jsi vyšel.

Das e\vige Heiumeh.
,my jsme všichni jak i\by chycené do světa zrádné sítě, a

jen ty nejmenší uniknou z ní zpátky do rodných vod.

Za Kristem přijíti znamena zůstati pořád mlád.

Tu nezbývá nic, než dnem i nocí se. diviti. že.pro toto potřebuje
svět důkazu.

Nuže, zde je důkaz:
/.ivot dle světa je žádost těla, žádost očí a pýcha života.

Zraky pak tohoto života jsou obráceny do budoucnosti: od ní
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očekávají lídc' tohoto světa ukojení své žízně a naplnění svých
snů, nic nehledajíce v minulosti, nebot rozkoš, která už minula,
jest jen trpkou vzpomínkou. Ukojení pak žízně, naplnění snů,
kterého došli dnes, je zítra otcem nového žíznění, a daleko moc
nějšího. A tak jsou neukojení a neklidní pořád amínulost se jím
7<lá marnou a hořkou. A právě pocit, že všechno tak rychle a
nadarmo uplynulo, je přece neornvlným příznakem stáří. Všichni
užívačí a lidé tohoto světa neodvratně stárnou.

ivot ale dle Krista je život proti tělu, proti žádostí, proti
pýše, jc návrat k dětinnosti, návrat do minulosti, a tudíž neustále
mla'fFlnuti.Neboť, co to jest stárnoutí? To je přiblížovati se smrtí.
To ;je připodobňovatí se smrtí. Táži se však, kterak ten, jenž od
smrti nás vysvobodil, by mohl přípustítí, abychom se smrtí odobalí ?
_ proto se modlí í šedivý kněz, když přistupuje k otáří: Ad

Deum, qui laetificat in ventutem meam.
dali ten, který řekl: lá jsem Zivot. neměl též práva říci:

ja jsem Mládí? :

$(. cVřesovský: matička Éra/io!

Mutičko Draho, matičko zlatá,
otců T_v zbroccná krví.
pohledem k Tobě duše má jala,
slzami rosi se brvy.

Vzpomínkou na lč \ srdci se mísí
s. radostí žalu též vlny,
slávu _lvou stoletou kdo asi \zkí'isí,

touhu Tvou, prám Tvé splni?|

Matička) Draho, královnou's byla,
doufám, že budeš jí zase,
koruna česká, dlouho jež snila,
zastk\í se \ nmé zas kráse.

Ceský lid ruku pak podá si k práci,
'edné jak matičky děti:

hlídaš, stara jak sláva se vrací,
hvězdou se budeš nám stkvěti.

Matičko Draho, maličko zlatá,
krev se víc neuzříš ronit:

Láskou/již zmožcna, nesvornost klatá
bude se před Tebou klonítl - — 



gr. josef 9(rqtochvil:
„(kus/tý 9Vewman —cpladimír (Solovjev.

. (Dokončení.)

\lyšlenka unie, kterou poprve vyjádřil,naplňovala čím
dále tím více veškeru duši Solovjevovu. Ale v této době
pojímal ji ještě s naivní prostodušnosti. iVe dvojím dějinném
vývoji křestanství, pravil, církev východní značí božský základ;
Západ. lidskou slabost. Svobodné sblížení obou principů zplodí je
dině lidstvoduchové a zbožněné,skutečnost Církve u niversální!

Tolik optimismu musilo utvrditi i pravoslavné. Slavojilové ne
dowlovali, aby se někdo zajímal o západ, byt by. třeba cítil
soustrast s jeho slabotou a jeho racionalismetn. Vskutku však
tato řada přednášek za očala prohlášením, jež, na rtech muže
i méně přesvědčeného, molílo se žďáti vyzváním k souboji. S klidnou
statečností hned první slova zapudila jedinou ranou zpozdilostí posi
tixisníu universitního i úzkoprsost oficielní orthodoxie rpromluvííu
o píavdáclt náboženství positivniho. předmět ten jest hodně (:izí
současnému Svědomí. hodně vzdálen zájmům soudobé osvěty.
„\\-šak tyto zájmy soudobé civilisace nejsou ze včerejška a ne
budou zítřejší. Nuže, já si umínil pojednati pouze o tom, co jest
důležité v každé době. . Ostatně nebudu polemisovatí ptoti
lllkí\|llll, ani proti těm,.kteří dnes popírají sálu princip náboženství,
ani proti těm. kteří napadají dnešní nábozenství. Neboi jsou
\ pumu,- náboženství dneška není takme', jaké by býti
mí.-lo (Svazek lll, str. 1 —2)

Po čtyřech měsieiďí, v březnu 188l, malé koalice vzniklé proti
Solovjevovi dozrály. Tentokráte byl Solovjev navždy zbaven
vyučování universitního.

Nepatrná n oda posloužila za záminku: Solovjevkonal pravidelné
)řcdnášky ve 'v"šši dívčí škole v Detrohradě; předmětem byla
kritika revolučních principů. Toto téma v době, kdy právě
byl zavražděn Alexander ||. (iQ/13. března 1881), bylo neobyče'ně
choulostivé. jeho přednáška dne 13/25. března dotkla se klidně
současných události. Ab uspokojila nesmírné posluchačstvo, jež
vzrůstalo po každé přetlhášce, nabídla Uvěrní s olečnost petro
hradská svůj velký sál. Před posluchačstvem neobyčejně četným,
velmi vzrušeným, ve|_rni různorodým též, odsoudil Solovjev nejprve
všecky násilnosti jako zlo a slabost: nebot se neopirají ani oBoha
ani o princip duchový v člověku, nýbrž podřizují dobro a pravdu
síle hmotné a vášním zvířecím, "zotročuji lidskou osobnost tyranii
zevnějška. '
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V

Nikdy žádný národ nepokročíl v opravdové svobodě cestou
revoluční ; nikdy vládce nezmenšil opravdově zla ve své říši po
pravami. jedině síla vnitřní je vpravdě síla. Neboť ona jediná,
ctnost to daná Bohem, aby lidé se spojili pro dobro v lásce,

zmůže způsobiti šťastný obrat, opravdové zlepšení sociální a efektivní
vítězství nad zlem.

otom odsoudil Solovjev energicky zlosyny dne i jejich zloc'ín.
Stačilo mu toto odsouzení? Když označil zlo, které hlodalo na
jeho vlasti, neoznačí též lék? — Neyole proti vinnikům jest čiře
negativní. Abychom zabránili novým zločinům, jest třeba prostředku
posítivniho; jest třeba zarazití v mladé generaci intelektuální a
mravní zvrhlost. jež připravuje zločiny nové. Zaraziti zvrhlost
neznačí však nikterak krotiti davy lidové — zase negatiíně; zara
zíti jejich zvrlílost znamená postarati se o jejich umrav
nění, pokřesťaníti je opět.

Sol0vjevžádal obnOvení principů spiritualístickych, po
vinnost umravňovati ake křesťanství přiváděti lid. Dří
kladem tu měla předcházeti nejprve vláda. jak přesně se asi
vyjádřil, nemožno dnes říci. ježto censura vždy potlačila uveřej
nění techto přednášek. Známe ouze jejich výtah ve třetím smzku
sebraných llČl Solovjevových. (_ tr. 383 —-387)

jisto jest pouze, že přečetné popravv v Rusku protívílv se Solo
vjevovi; zadal po celv svůj život )řepíacovaní trestního zákoníku,
jehož samotné základv bvlv \ jelío očích hanebny zloíad, \vlo
žená nemravnost. V přítomném třípadě několika neprozí'etelnými
slovy asi, avšak méně nevvsvčtitclnymí v Rusku nežli kdekoliv

_ jinde, vyzýval nového cara, aby (ldl velký kalatl křesťanský tím,
'že by změnil popravu královíahů v lít-st, který by umožnil jejich

mravní pozvednutí. jejich obrácení.
,

Téhož. roku 188| zemřel Dostojevsky ve věku 65 let. Zanechal
nedokončené ve 3. svazku veliké dílo symbolické Bratří Kara
mazovi. jsou tři tito bratři; dva starší ředstavují Rusko zmíra—
jící. minulost včerejška i předvčerejška. přehnaným svým způsobem
\ytcsal Dostojevský dva strašlivé typy, nemravného vyvrhela a
HDOZClt'pomateny: první, Dimitrij, představoval slavofilský tradi
cíonalism a nevzdělané Rusko; druhý. lvan. vyclíval'Oval přeměnu
Ruska upo evropsku', ztratil víru a mvslil, že' je zápaclnik.

po těchto karikaturáth nastínil Dostojevský jemnou rukou
ideál, v nějž do'ufal jeho patriotism _—Rusko budoucna.
Toto zítřejší Rusko se rodí z nejzdravějších aspirací dřevního
Ruska, ale jako dítě dějin oblíbí si též pokrok. Odolá bláho—



“vostem iRozumu1 i zvrhlostem mravním, uctí národní tradici,
avšak hlouběji ještě zapustí ten kult a doplní jej vyšší láskou a
širší, láskou Boha :, všech lidských duší.

Při četbě tohoto díla cítili všichni. že pro Dostojevského tento
připravovatel budoucnosti ruské nepotřebuje se již zroditi; objevil
se, byl to velmi mladičký ještě profesor, ale slavný; neměl dosud
30 roků a již jeho' bezměrná jemnost, spojená s neobyčejnou

rozumnosti, obrátila naň Pozornost všech. — méno tohoto hr—rdinv? Romano isec nazva jej Áleša, ale Čtenáři 'včdčli, že třeba
to \vslovovati šolovjcv.

V roce, kdy Dostojevsltý zemřel, měl Solovjev pouze dvacet
osm let. Předčasně pozbyl neporovnatelného vlivu, který by byly

oskytlv 'eho ideám přednášky filosofické na universitě v Detro
Eradě ne o Moskvě. Když oddával se s láskou svým snům do
budoucna, byl to proselytism a nikterak nouze; nebot jeho "mění
stačilo velmi skromným požadavkům jeho přísného života. hluže,
ve dvaceti osmi letech byl navždy vzdálen-od studující mládeže,
kterou miloval s vášnivostí a oštola a jež jej milovala jako
bratra sotva staršího a již zahrnutého slávou.

Od té doby až do posledních let života nebylo Solovjevovi
možno uchopiti se v Rusku veřejně slova. po dlouhou dobu
pane soukromé společnosti nebo salony přátel mohly jej přijí—
mati. Ke konci života jeho pospíchalv akademie, aby jej zvolily
za člena. Několik měsíců před smrti jeho nahítlla mu konečně
universita vatšavskáoslolici; ale bylo již pozdě. »

IV.

KRI'l'lK. - BÁSNIK. -, MYSLITEI..

přinucen k mlčení. hoře však horlivostí, věnoval se Solovjev
(ele apoštolátu péra. l po této stránce odpor byl zuřivý.Cen
sura otlačovala často právě nejdůležitější místa jeho'důkazů a
několikráte Spoutaný spisovatel musil tišknouti své knihy v Chora,
vatsku nebo v paříži. »

Do ciziny však -utíkal se vždy jen nerad. Dne 27. listopadu
1885. aby odbyl krátce neustálé obžaloby, napsal z Moskvy do
Novoje Vremja dopis, který byl po dvou dnech uveřejněn
(č. 3860: tDI'áVě jsem složil svůj první článek v cizí- řeči pro
obecenstvo zahraniční. Vyšel v chorvatském časopise Katolicki
list pod názvem Církev výqhodní nebo církev orthodoxnířf

Třeba podotknouti, že všecky knihy a články, jež vytiskl Solovjev
mimo Rusko a prost censu dýší vždy nejlepším loyalismem
vůči carovi. Tak v první své_?řancouzské břožuře Některé my
šlenky o spojení církví neprojevil nejmenší nevraživosti, nýbrž



vykládaje. čim má býti východní patriardiát v církvi katolické o
sjednocení, napsal: indiní postavení, jež vždy náleželo \' církjvi
východní a jež nyní v Rusku náleži moci orthodoxniho cara. zů
stalo by nezmšeno!

V letech, jež následovala po —jehonemilosti, věnoval se vášnivě
práci. Mohutnost jeho dudia projevila se tehdy zázračně. iNena
sytnv ve studiu jako v pod'iopování' podle slov Tavernierovýdn
dotýká se Solovjev nejrůznějšídi předmětů a vždy s nejlepším—.
podiopením. Rozsah jeho vědomostí není na újmu jejid1 přes
nosti; hojnost četby nedusi ani nezastirá_osobnosti: učenec i my
slitel kráčejí pospolu.

V jeho myšlení i práci zaujímá nejvýznačnější místo filosofie.
Chce s ní seznámiti Rusko. překládá tedy nebo pořádá ruske'

překlady antickýdi i moderníd'i [iloscjů a věnuje jim důkladnéstudiehistorické & kritické; v téže obě stává se sám _srými
původními spisy prvním filosofem své vlasti. .

řeložil neb opatřil ruskými poznámkami spisy platonmy,
Drolcgomena Kantova, Dějiny materialismu od lange a
Dějiny etiky od |odla.

Ve velkém Encyklopedickém Slovníku Brockhaus-E hrone
\“ 86 svazcidi svěřeny mu všecky odstávce filosofické. Kly-bral
spolupracovníky a napsal sám velký očet článků; jednak rázu
spekulativního, jako (_Ías, Láska, hlljetalysika, předurčení.
Diíčinnost. Svoboda, Proslov atd., jednak, historického,na př :
pluton, Dlotin, Basilid, Maniclicjci, Kabbala, Duns Smí,
Mikuláš z Kusy, Kant, Hegel, Swendenborg, Main(—(le
Biran, los. (le Maistre atd. '

V časopisedi ruskýdi,zvláštěv Otázkách filosofie; psycho—'
logic, jeho popudem založených, věnoval řadu Článků Flosofům
současným; z Rusů lurkevičovi, Groteovi, Trubeckému, opati—
novi, CičerinOvi atd., ze Zá adníků Wúndtovi, Nietzscheovi, l'ouil—
lc'covi,Ribotovi, Spencerovifdbvanovi. Hellenbadiovi a Hartmaribvi.

jeho “vždy laskavá nestrannost byla tak známá, fže r. 1898'
Filosofická Společnost petrohradská. ditějíc oslavili výročí
Áu usta Comta, svěřila slavnostní přednášku Solovjev0vi. Dne
7. řezna otevřela mu tedy universita petrohradská znova
své brány na jediný den. před nesčetným posluchačstvem vzpomněl

bývalý profesor nejprve na boj,/který započal řed 25 lety proti
positivismu, tehdy všemocnému. Trval na své kritice proti muži
i jeho učení, avšak.označil s_vým'poslud'iačům dvě základní a.

definitivní konklusc ijejich' jilosofa: Comte podiopil, že jest nutnézbožnční člověčenstva, zák adní důležitosti toho; že živí musejí
uznati vliv mrtvýdi a 'jejidi dila. Tyto dvě ideje jsou přejaty



z křestanství. Comte je špatně pochopil a ještě hůře aplikoval
na své pojetí Velké Bytosti; avšak i přes jeho polovčdomí při—
pouštím rád, že Drozřetelnost Comta použila, aby osvobodil sorr
časně duchy od materialismu a přivedl, třebas nevědomky, jejich
pozornost na dvě základní ravdy křestanství: posmrtný život
zemřelých, kteří určeni jsou lže vzkříšení, a povolání všech lidí
ke zbožnění, k theandrismu.

ldeje i horlivost Solovjevovu z r. 1880 bylo ihned poznati.
jeho metafysické a mravní názory se vytříbily náboženským vý
vojem, který brzo dále vylíčíme. Vyjadřoval je s touž horlivosti

jako na počátku. | v jeho menších diledi neb článcích filosof—ckých pozorujeme týž ráz. At kritísuje v roce 1883 metafysic ý
individualism a skepticism Hellenbachův nebo promlouvá o filo
sofii dějin (1891), o telepathii u příležitosti ankety pořá—
(laně Gurnayjem, Dodmovcm a Mayerem, o mediích (1894),
at hovoří o mravní hodnotě 'istýdí zjevů politických i jistých pojetí
sociálnídí, at análysuje symbolický projev lásky (1892 —-94)
nebo hájí osobní rozum a svobodu ve \íře náboženské. všude
se objevuje táž promyšlená hloubka křestanské myšlenky i jemná
horlivost apoštolské duše.

..

l-lloubka křestanské myšlenky a liorlímst apoštolská objevují
se i při \ěcedí zdánlhě méně důležit'fdi llluboky Elosuj nepu—
lírdá ani uměním ani poesii. Pokouší se i tu sč. značným
uspědíem. Také tu mluvi zisk z hojností srdce. Kusové přirovnalí
(“astoluát jeho verše s verši Sully-Drudlromma u jeho uměleckou
kritiku s kritikou Brunetičrovou.

czi Brunetiěrem a Solovjevem jest opravdu mnoho podob—
ného: ' jidi styk s positivismcm a obdoba jejich přesvědčenélío,
ale oče áva'ícího počínání vůči církvi katolické inspirovaly oběma
:využití! a tLOiOVDČhovory'. přece však přes svůj apologetícký
vliv byli uchvácení smrtí dříve nežli veřejnost poznala, příz ůso
bili svou praksi své víře. Méně vhodná jest paralela se šully—
Drudhommem. poesie obou tědito filosofů má spo ečnou pouze
hloubku náboženských aspirací. Kdežto však Sully—prudhomme
po svých nejvyššidi vzepjetídr upadá do ropasti pochybnosti,
jeho volání končí se nejčasftěji beznadějí neb blasfemíí, Solovjev
po prvém kolísání ukazuje vždy světlo víry a víru v lásku; volá—li
někdy úzkostlivě, týká se to 'eho bratří, jež z této výše zří tak
nevšímavé, aby jej následovai.

ásně olovjevovy, skládané ve všech obdobích jeho života,
vycházely nejčastěji pod pseudonymem. R. 1895 uveřejnil v Petro
hradě druhé, doplněné vydání své básnické sbírky. Mínil též se
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bráti své články literární. Ač jsou velmi důležité pro filosofii,
nemůžeme se tu zmíniti o všech. Uveřejnil studie téměř o všech
5 isovatelíd't a básnících ruských 19. století, jako jsou: Dolonský,
ůlstoj, Duškin, Lermontov, Dostojevský atd. O tomto poslednim
tíi přednášky, jež proslovil na universitě r. 1881, 82, 83, vzbu
dily rozruch v celém Rusku obranou universalistickýdi a římskýdi
snah Dostojevského; ještě se o nich zmíníme. .

umění a literatuře vůbec uvedeme pouze několik názvů jeho
stud ii: Krása v přírodě (1889), Obecný význam uměni,
Básnictví lyrické (1890), První kroky k positivní estetice
(1893), Ruští symbolisté (1895), O malebném (1897)

*

V' téže době velká díla hilosojická rozváděla načrtnuté
myšlenky v thesich iMistra' a ; oktora'. Nejvážnější z nich jest

;Oprávněni dobra, Filosofie mravní', věnované r. 1897mátce Solovjevova otce a čdečka, a znova vydané r. 1898.
čktcré studie zůstaly nedokončeny, jako na př.: Právo a m rav

nost, Náčrtek užite/etikyf s ústřední kapitolkou'o trestu smrti
a ípl'H'IÍ rincipy spekulativní jilosofie' vydané r. 1897 a
1899 o tázkách filosofie a psychologie.

O těchto filosofických po'ednáních i' thesích, jež jiiii před-
cházely, třeba ojednati ve zvláštních kapitolách. Tolikéž i () Solo
v'evových dílechJ theologických a ascetických, ježto tvoří v díle
Šolcvjevově dodatek nejdůležitější. nejprohloubenějši a nejzamilo!
vanější. .,

Uprostřed tolika o takových |)l'dtÍ neohřožený tento muž ne
přestával 'se u'čiti. Ve třiceti letech, tehdy kdy jeho jméno hvlo
ve všech ústech, tehdy kdy jeho spisy rozhodily zastaralé věnce
neosobnvch idejí a nutily duchv k uvažování, rozhodl se studo
vati he )rcjštinu, abf mohl čerpati až z pramenů a připrá
viti své církvi přímý překlad Starého Zákona. Uzavřel se na několik
měsíců do moskevské lavry (kláštera), aby mohl úsilnč studovali.tr

Než styk s minulosti a četba starých proroků neodvrátily jeho
zraků od přítomna ani od budoucna. Všecky otázky nábo
ženské jej zajímají: otázka židovská, otázka starověrců, otázka
oficielní orthodoxie a její organisace, 'ejí závislosti, její hieraarchic
a mnišstva. Ve všech těchto otázkách pracoval neunavně. Uve
deme pouze několik názvů jeho nejdůležitějších spisů o církvi a
sektách ruských: Duchovní moc v Rusku (1881) Rozkol

* Tyto studie umožnily mu odpovědčti r. 1896 na knihu E. Havcla
La modernite' des prophétes (paris 1891). výbornou studií, již
nadepsalinv žili hchrejští proroci? (Sv. Vl., str. 523)
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v národě a společnosti ruské (1883), jak probudili naše
církevní síly? '(1885) Drotestoval též několikráte, jak též učinili
biskupové katoličtí v polsku, proti upřílišené řísnosti ruského
zákonodárství proti židům. Věnoval tomuto pro lému tři studie:
ílud-aismus a otázka křestanská,' ílsrael v novém záko—
níku,? íTalmud a protižidovské polemikyf. Takéotázce polské
věnoval řadu článků, na ř.: ;Dohoda s Římem a moskev
ské časopisy' (1883),ílgroti plánu národní církve polskél
(|897), jakož i četné kapitoly ve svých hlavních spisech.

Áby nalezl rozřešení, rozhojňuje své výzkumy historické a sahá
ažk )ramenům nejzazším a principům nejvyšším. Ve svých apli
kacích sestupuje často i na pole čistě politické: všude vysvětluje
a hovoří s největší vážností a nejširší loyalitou.

Tato upřímnost přivádí jej brzo na vrcholky, odkud obzor se
šíří ještě dále _ncžli sahá říše ruská. ještě dále než všecky země
slovanské. _

íNení vlastencem I' volali slavofilové. spojení s protikřestanskými
liberály proti Solovjevovi. Takto sauna loyalita rozmnožuje. na po

čátku počet jeho nepřáli. Ovšem časem je odzbrojuje. svádí,přivádí k tomu, aby vyzná své pomluvy Du dlouhou dobu však
jejich křik rval srdce jejich obětí.

Vlastenectví čistší, věrnější, upřimnější a plodnější žádal
Solnvjev láska k vlasti ruské nevyžaduje žádného rnodlářstvi
Milují 'í. ale vidím i její chyby; miluji ji, ale odsuzuji její ne
sjnmeílnnsti přítomné í minulé. přeji si Ruska 'většího a krás
nějšího, ale to neznačí Ruska s větší vládou neb násilnějšího;

i'eji si a doufám v Rusko zušleclltěnější a rnravnější, tedy Rusko
Eicstanště'ší 7—Rusko opravdu hodné, názvu rSvatá Rus'l;
doufam v láusko pečlivě'ší toho, aby se podřídílo Bohu nežli aby
podmaňovalo národy, línsko spíše obdivu a závistihodné nežli
obávané, Rusko sloužící Bohu, Rusko vlrvuplné spíše svojí
\írou a láskou nežli svými zbraněmi, Rusko, které bude velké.
aby jako apoštol ve světě hlásalo všeobecnou ideu

Ležíše-Krista, rozvíjelo ve světě mystické tělo ježíšcrista, oslavilo svatou a jedinou Církev ježíše-Krista,
Církev katolickou, jež při ojením Ruska stane se
dokonaleji a viditelněji ; atolíckou'.

Milují svou vlast. _
Vlastenectví to však mi něbrání, abych bedlivě pozoroval

v času a prostoru a se všech hranic národních dějiny nábožen—
ské vskutku lidstvem prožité a příliš často bohužel se vzpírající
idealnírnu vývoji, jaký c ce Bůh. Když srovnáme -s positivními
dějinami náboženství božskýplán Náboženství, jaké
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to divadlo! Drama s dvojím jednáním, starší nežli svět a
obecnější nežli dějiny světa; jaký to zájem pro ducha rozpínavého.
A jaké to zájmy pro člověka horlivého. iZájmy spravedlnosti a
lásky, Dobra; zájmy jedinců i společnosti, zájmy duší i zájmy
ležíše-Krista, zájmv obecného stvoření souhlasící se zájmy Božími;
Zá'my Boha . . .“

hvšak se všech stran se bojuje proti těmto lidským a božským
zájmům. Zbožnění lidi, itheandrism všeobecný', tot jediný náš
cíll Avšak duch, který toho Cl'ICCdosíci, naráží všude na překážky:
hmota _jej tíží, hmota vždycky se vzpírající. Současné episody
tohoto originálního zápasu nazývají se na západě nebo na nej
zazším Východě ositivism nebo konfucianisrh, theosolie
nebo budhism, revoluční bezbožectví nebo povčrečné
tradice mythologické,důvěřivé otroctví, t. zv. volné myšlence
nebo ekstatické a lživé čarodějství* . .. Všecky tyto e i—
sody zasluhují pozornosti, ale nejvíce zajisté velký boj mezi Žá
padem a Východem.

Schisma mezi Východem a Západem, křestanství, kdysi
'ediné a od osmi stoleti rozdělené ve dvě tělesa sou )eřící, krá—

oVství Boží rozštípené ve dva nepřátelské pahýly, jaký to
bolestný předmět údivul Běda! Vodv života věčného tekou
ve dvou nepřátelských proudech, údy Kristovy se navzájem po—
tírají, místo aby si pomáhaly, místo aby zasévaly života plodilv
nové křestany, bojují s křestany. Bible, tradice. hierarchie odpo
rují Biblí, tradici, hierardiii; modlitba, liturgické nádhery. svátosti.
ba i sama mše svatá zdají se méně děkovati Bohu a adorovati
llo, nežli vyvolávati kletbu na brany. Biskupové proti biskupům
koncily proti koncilům, svatí proti svatým, Círke v proti Církvi.
jaký to nepořádekl Á jaká to ironie a blasjemie »—odvažomti
se ještě prositi Toho. který pravil: iÁbv všichni jedno byli-jako
my jedno jsme! ilaká to nevědomost, když křesťan nebo kněz
s ústy ještě pln'mi prokletí proti upřímným ctitelům ležíše Krista
recituje žalm: ředno jest, čím se pozná, že jste učeníci moji
_ vaše vzájemná láska! jak jinak smíříti církevní nacionalism

s obecným učením ležíšovým. žárlívý fyletism s příkladem sv
pavla; jak ravoslaví úzkoprse s'lavofilské s nařízením
Mistrov'm': [gocete omnes geptes nebo se slovy Ápoštolo—
vými: Šni pohané ani židé ani Rekové “anibarbaři?

" Zde též se omezíme na některé názvy studií Solovjevových: Maho
med. jeho život a náboženská nauka (1896), O pohanství"
Essay o vývoji mythologie, ínaa Evropa. japonsko, Primi
tivní pohanství, jeho živoucí i mrtvé zbytky, Theosofie
paní Blavatské. Nové křesťanství atd.
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Tot hrozná antinomie, již jedině hluboké a velmi dokumen—
tární theologie může rozřešiti. roto Solovjev, nevzdávaje se. ovšem
filosofie, obrátil se k theo'logii. '

eho činnost v obou oborech byla současná a souhlasné.
Abychom ji lépe mohli porozuměti, rozlišíme si ji ve dvojí, ač
ovšem nikterak tomu není u našeho myslitele. Po celých posled
nich 20 let svého života filosof zaujatý kdysi pro vědy pří

—rodni,věnoval své hlavní úsilí theologii. Na druhé
straně theolog uchoval si ze svých dřívějších studií přísnou me- _
todu, logičnost a jasnost. '

grant. Jiřížovský: cVidím.'

Vidím nové perspektivy, Zemi tizkál Na oblaka
horizontů nová zášeří; ozlacená ohněm Vzbuzení,
hor už- růžoví lem sivý, och, jak slunce volá, láka'I
7. hrobů voni douška máteří. Blíž, () blíže ku věčnému (lnii

Silenství mne lkarovo

žehne vidtrem spráhlé útroby;
vysoko, ach, kam až slovo
nezatipí těla poroby.

Vysoko, až k Vrcholu a Átlrojil
Z tisíce ran tluše krvácí. —

Och, tu žízeň, bílou výheň, zhojí
jenom Oceán, jenž v břeh se nevrací. -

Věčný! Na prach kosmu svého
spal nasi Zaduj vichrem v chaos ten
a tvář světa zrozeného

svému světlu dej pak v plen.
\

ornami Opojl Zžehnil Setři Gehenna jim dala zráti
s čelaijeho kletbu Kainal na výsluní e och svých a let,
Necht tvůj' Plamen neušetří naučila nem uvňata ssáti
květů, ktere oplodnila tmai edenského jabka sladký jed. —

A když vzejde Novolunní, ,
nepust k roditelce Silitu,
aby Zrozeného v starou tůni
nevnořila políbením rtůl



fitaníe národu polského.
Kyríe eleison, Cbriste eleísonl
Otče s nebes, Bože,
Synu vykupiteli světa, Bože,
Duše svatý, Bože,
Svatá Trojice, jediný Bože smilujse

nadnámi.

Nad Polskou, otčínou naší,
Nad národem mučedlníků,
Nad lidem Tobě věrným,
ežíši neskOnčeně mílosrdný,
ežíši neskončeně mocný,
ežíši, Anděle veliké rady smilujse,Panel

Svatý Stanislav-e, patrone polsky, \
Svatý Kazimíre, patrone Litvy,
Svatý Midtale a losafate, patronové Rusi,
Svatý ane anty,
Svatý am: 2 Dukly, '
Svatý Stanislove Kostko, patrone mládeže,
Svatý Ladislave, patrone Varšavy,
Svatý Vojtěchu,
Blahoslavený Deti—eSkal-go, polský ptoroku,
Svatá Hedviko.
Svatá Kttnltnto,
Svatá Salomeo,

orodujzanás!

Svatí polští vyznavači, mučedlnící a bojovníci-, (\l'()(lUjlt

Svatá lano, patt'onko spravedlivé vojny,
Maria Boltorodičko, královno koruny polské, oroduj z.

Z naší dloulté a těžké pokuty
Z otrockýdi okovů
Ogl ducha nesvomosti
V hodině pochybností
O pokušení ke zradě
Od zloby našich nepřátel
Od našich nepravostí
Od zlosti, nenávistí i všeliké zlé vůle
Od věčné smrtí vysvob'odnás,Dane!

Viny králův naších
_Viny rytířů našich odpust nám, panel
|Viny magnátů naších



Viny šlechty naší
Víny astýřů našich
Víny lidu našeho
Viny otcův našich
Viny bratří našich
Viny celého národa polského

odpustnám,

Dane!

Hlas krve mučedlníků našich

Hlas krve vojínů naších,
pláč matek, žen i sirotků,
Nářky z vězení moskalských
Pláč dětí. trýzněných ro polský ;Otčenáš',
Zal rolníků vypuzenýclí ze zděděného lánu,
Vzdvcháni dělného lidu. iemuž se křivdí,
Rinčení okovů našich

Uslyšópane!

Víru v Tebe i důvěru v samy sebe
Naději ve vítězství poctivé pře naší
lásku k polsce, otčině naší,
Statečnost, rozum, snášelivost í vše—

cky dary Ducha Svatého
Službu království Tvému na této zemi
Volnost. slávu i štěstí deiznám.Pane!

pro Své narození liohatýra \t'lkčho vzbudí/Í nám, panel
pro nejsvětěisí život Svůj nauč nás žit dobře!
pro kříž a utrpení své dej nám trpělivé strasti snášeti!
pro slmné zmrtvvthvstani Své < 7 temnosti hrobů vzkřis nás,

ancl
pro podivuhodné nauehevsttmprrní Své »- otčinu volnou, velkou

a štastnou dej' nám, Dane!
pro sesla'ní l„)ucha Svatého H ducha sveho sešli nám. panel
pro Čistou ohčt kralovnv ladvígv — polsku naši nanovo sjedno

tiž, Panel
pro cnosti velkých otců našich — popí'ei nám znova zasloužiti

si požehnání Tvého!

Bože piastíivgláagellonců, Sobieských,Bože kněze ordeckého i Koščuškův, - neopouštěi ás, Dane!
Beránku Boží, jenž snímáš hříchy světa, odpust nám, Dane!
Beránku Boží, jenž snímáš hříchy světa, vyslyš nás, panel
Beránku Boží. ienž »snímáš hříchy světa, smilui se nad námi, Dane!

Lažíši, uslyš nás| 'atko, wslyš nás| '
Kyric eleíson, Christe eleísonl Přcl. ]. l_(arník.
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6m. masák: jako hrušeň v poli.
(Dokončení)

IV.

Hadi v srdci Hedvíčině neumlkali. Rodilí se tam již dlouho,
ssajíce tajně jed ze všech životních hořkosti a utrpení, a když
nyní dospěli, otrávili jím samo zřídlo života. Sykli často, kdy se
nejméně nadála, a usmrtili každou radost, dříve než se zrodila.

V první době se jí zdálo, že ve všech očích čte Svou potupu.
Běžela v neděli do kostela vedle hloučku smějícich se děvčat,
z nichž některé ohlédlo se za ní, a hned se zasmušila domněn
kou, že se vysmívají jí. Potkala furiantsky si vykračujicího výrostka,
jenž u vědomí své nynější ceny drze se jí podíval do obličeje
— a zardčla se studem i odporem, myslíc, že si toho dovoluje

jen k ní, bezbranné žebračce. Tak vykládala si na zlé každý
zvláštní pohyb, šepot a pohled, stávala se nedůtklivou a mrzutou.
Vzpomínala. na podrobností své poslední cesty za lepším chlebem,
připadalo jí na mysl mnohé, čeho si tehdy skoro nepovšimnula,
srovnávala u doplňovala si to v_duchu — a utvrzovala se tak
stále v přesvědčení, že lidé jsou zlí, sobci a dravci ztupěli \“ boji
o život, že je nejlépe se jim \'yhnouti, v sebe se uzavříti a jen
sobě žíti. . _

Zprvu mládl ji z toho )oznání veliký a bolestný smutek Ale
později počínala v něm nalézati i jakousi hrdou útěchu. Sedávala
v dlouhých večerních hodinách. když nebylo čim svítiti, potmě
u lůžka nemocné Františky a oddávala se snění. Odpoutávala
se od skutečnosti a tvořila si nové. neznámé krajiny, \ nichž
bylo osamělé poutníci tak blaze, nebot tam cítila nejlě Je, že jest
povýšena nad ostatními lidmi, všedními, nizkýnii a hrubými. Ne
uvědomujíc si toho, okoušela rozkoší dávných romantiků, a stejně
jak oni pocitovala také smutek, kdykoli bylo zase nutno \'raceti
se k zemi a stýkati se s lidmi.

Ale duše je'i nebyla dosud dosti bohate, aby dovedla tráviti
z vlastních pokladů. Z rozporu mezi sny a skutečnosti vznikal
v ní stále častěji pocit rázdnoty a tesklivé opuštěnosti, a po
něm přicházely zase chx'íe, kdy jímal ji zvláštní neklid, ba ne
spokojenost se sebou. ,

se to děje se mnou? — tázala se často. Zmítám se
stále jako kvítko utržené a hozené do neklidných \'ln. líné maji
bratry, muže, syny na vojně, mnohá jich oplakala, mnohá o nich
neví — a řece žijí stejně jako dříve, smějí se i tančí . .. proč
nemám takové povahy, abych dovedla všeho zapomněti, oddati
se “radostem okamžiku, nerozebíratí svých myšlenek a citů, 'pře—
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hlušiti vnitřní hlasy, jež vyzývají i kárají? Ci snad je to před
zvěstí. že nastane novy převrat, tak jako teplá bouře větrová
ohlašuje mnohdy, že zlomí -brzy ledy a'přivane jaro?

vzpomínala podivných změn v životě velkých světíc Božích,
o nichž čítala kdysi tak ráda . . . Zapomněla na ně “vposledních
dobách, tak jako zapomínala skoro i na Boha. Vezdejší světské
Starosti odvedly jeji mysl na docela jiné cesty, než kterými mí
nila kdysi se ubírati. Vlastně jedinou cestu viděla tehdy před
sebou, a nyní bloudí po stezkách a stezíčkách, bez cíle, jak žene
jí \ítr zevnějších událostí, beze světla a také bez radosti. Rty
často jen ze zvyku šeptají modlitby. duše o nich neví. Ochladla,
zatvrdla, zbavena dětinské důvěry, drásajic vlastní bolesti a zhlí
žejíc se jen v sobě . .. _

jen v sobě!. .. Bylo ji, jako by náhle prohlédla, jako by
odhodila navrstvený a přece cizí obal se své duše, jako bv od
stl'anila barikádu, jež vrhala stále svůj stín a přece nediránila
zemějšich útoků. Byla a je. sobecká jak všichni ostatní lidé, vždyt
tu sedí u lůžka nemocné tetičky, poslulíuje jí sice a stará se
o ni, ale při tom oddává se jen svym snům a n\alíám, ne—
snaží se vníknonti do jejího nynějšího duševního života, snad 'ej
! oboliatiti. povznésti a posílili Františka si ovšem nenaříká, jako
nenaříkala nikdy \ žívotč, ale trpí, trpí snad i jejím diováním . ..

[ahleděla se. (ed na ní při blikavčm světle noční lampičky.
Áno, jest již patrno. že dní její se naplňují. Nepoinolíla mnolio
leíší stram, snad jen prodloužila na Čas prchající život Leží tu
jako mučeníce s koží téměř průsvitnou a očima plnyma lásky i
starostí. Nemá poslední dny již ani tolik síly, aby se sama obrá
tila nebo posadila na lůžku; šeptá jen s nějvětší obtíží, nemo
houc si vzpomněli na slova a ztracejíc vládu nad jednotlivými
písmeny. len ruku ji, Hedvice, vždy horečně stiskne. když jí v ně
čem posloužila, a pak ji zrakem dlouze provází.

Viděla jistě moji zamlklost — vytýká si znovu Hedvika — snad
mě pozorovala často. když jsem myslila často, že spi, a nijak se

nepřcmáhala. Byla jsem jako zasle'pena, vžó't jsem' mohla vytu—
Šlti její obavy a porozumětí jejím uzkostným pohledům. Tak jen
množím její bolestí a ztěžují klidný odchod 5 tohoto světa. Nic
již ne outá její duše k zemi, jen starost o mne a mou budouc
nost. ídí-li, že jsem smutna a zamyšlena, prožívá \se mnou mé
bolestí. '

Od této chvíle, kdy plně pochopila úzkou spo'ítost svého vnítř
ního života se-životem Františčiným, začala Hedvika zase ovládati
své nálady a zkoumati přísně všechny své nepokojné m 'lenky.
Dotíraly sice ještě stále, tím úpornčjí, čím hlouběji dotky se jí
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v poslední době různé záhady a čím více měla času i klidu
k plodnému mlčení, — ale nepoddávala se jim trpně, soustřednjíc
veškeren svůj zájem na ubohou trpítelku. Dřimykala se k ní den
ode dne stále těsněji. Nyní, kdy ji měla ztratiti, poznávala nej—
lé e, jak jest jí tato bytost drahá a kolik ji vděčí. Františka ne—
mluvila mnoho, a přece byla jí svým příkladem nejlepší učitelkou,
vychovatelkou, ano více ještě: matkou . .. A sedajíc k jejímu
lůžku, cítila Hedvika mnohdy skoro hmotně, jak se jí přibližuje
její duše, jak láskou s ní skoro splývá v jedné. bytosti, zbaurjic
se out vetchého, umírajícího těla . ..

lpak poznala brzy divka i sladkou odměnu svého sebepřemá—
hání. lichá vnitřní radost zasvitla zase častěji v zapadlých očích
stařenčiných, jež chvílemi jako by nahlížely kamsi do nedozirných
dálek, aby pak zase dětinně se potěšila nějakou vezdejší malič—
kostí. přišla stařenka z fary a přinesla smažené holoubě. připlí—
žila se za tmavého večera služka ze mlýna s pytlíčkem pšeničné
krupice — a Františka sepiala protáhlé prstv na vyhublé hrudi a
šeptala blaženě: spřece jsou ještě hodní lidé na světě! Ne pro
mne — což já jsem jim dobrého učinila? — ale pro bratra .

Nezapomněli přece . . .'
laka rozkoš — myslila si l'ledvika, pozornjíc jeji zjasněnou

tvář uměli vykouzliti takový vděčný úsmč\ na líci zbrazděné
utrpením! Á jak málo je k tomu mnohdv třebal Kéž by \Šk'l'llli
lidé byli tak dobří jako Františka, - jakou radostí bv pak b\lo
stále jim sloužiti. obětoiati jim třebas celv Ži\Ul.

A pozoru'íc již zcela zjevné, že dni života li'untišc'ína jsou se—
čteny. znásobr'iovala svou lásku, aby je zkrášlila. Sledovala každý
záchvěv jejich rtů\, aby vvhměla nejmenisímu přání. Při stálém
napětí zapomínala svých osobních bolestí a smutkuv. Á skoro
lhostejní: prijala 7|)l'á\'tt, která rou-ušila obec. že Rudolj Lukeš
na bojišti padl: bylo to právě v den. kdy l—rantíška zápasila se
smrtí K večeru potom tiše a trrělívě se ji poddala ...

Teprve když se vrátila s pohřbu do opuštěného domku. poci

tila Hedvika'plně vikeru hrůzu swé osamělosti. Oblecena ještě
do smutečního šatu padla skoro do chatrné lenošky, v níž tolik
let sedával u jarského okna strýček s knihou v ruce a dlouhou
dýmkou v ustech.

Směs mlhavých dojmů honila se jí duší. Mše sv. v kostele.
cesta na hřbitov, promluva pana faráře, několik hloučků lhostej
ných žen a starciiv i dětí, z nichž nikoho nepoznávala, kromě
stařenky z fary. jež u hrobu chopila ji pod paždí a přídržela
v ruce lopatku s hrstkou hlíny. Chtěla ji vésti i domů, ale prosila,
aby ji tam chvili nechala, že se pomodlí u Strýčkova hrobu. Brzy
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vytratili se všichni ze hřbitova, osamčla s nevlídným hrobníkem
a slyšela každou hroudu, jež oddalovala pro tento svět tělo drahé
zemřelé . . .

Dlouho potlačované bolest ulevila si teprve nyní tichým pláčem.
Zamlženou dosud oblohou prorazilo pojednou slunce, zasmáilo

se laškovně v nízkém okně, zabloudilo až napodlahu a políblo
mírně i 'ejí oči. pozdvihla udiveně hlavu. Slunce se již-zase za
smttšilo. hni jeho úsměv tu nezůstal. V osamělé světničce jako by
vyrůstaly všude tmavé stíny, plížily se potichu k ní. tísnily duši,
zalévaly'srdcc a dusily dech. Slzy osychaly na bledých lících,
zrak těkal lhostejně po nábytku a zastavil se u skříně s knihami.
Vstala, vytáhla jednu knihu, odívala se na nápis, ale ani si ho
neuvědomila a zase knihu odložila. Ne, nema nyní chuti k četbě
a snad ani síly ne. | kniha jest něco mrtvého. Neslyší a necítí.
Nemluví k duši. A nema duše. A po už nyní touží, po živé.
spřízněné duši, jež by jí rozuměla. po vřelém srdci. k němuž by
se přivínula, jako k tomu, jež dnes poehovala. Zde tlačí, svírá,
na prsa lehá jen dusivá, mrtvolné vůně — _

leprvt' nyní si tnědomila, jak vzduch ve svétničce je těžký,
pl'OSyCClt\ůni voskovic, kadidla a uvadlčho listí. A ticho, nehybné
ticho. jako l)\- tu ještě ležel někdo mrtev. l hodiny došly, snad
již včera nebo předvčírem . ,

Vvtáhla těžké závaží starobylých švýcarských hodin,_otevi"ela
okno a zahletlčla se ven přes střechy nízkých domků, nad nimiž
tvčila se tak znama bíla věž s rudou střechou lak panenka
Čistá pomyslila si ' usmívá se na všecky čtyři stranv vesnica,
volá, zve .: láká k sobě do \yšky ty. kdo jsou celý týden seltnulí
jen k zemi. Á hle, jak je živo kolem nil Vlaštovky snad z celé
vesnice se tu sletly, krouží vesele zase již rozzářeným ovzduším
jako nesčetné lodky v nekonečném modrém jezeru, usedají na
okraji věže na římsach domů, na telegrafních drátech - a zase
nové řady prosekávají obzor. sviští a š\eholí radostně . . . proč?

e poletí dnes nebo zítra na jih, ke slunci, k prdtnení života?
Na pout se dají, aby ušly smrti. Á společně poletí, bez závistí
a zloby. druh s družkott, přes propasti a skály, přes .moře a
pouště, „_ aby se navzájem podporovaly a chránily a snad i lt"—
pěl a umíraly . . . _ .

tom vlaštovky se t'ozle'tly. S věže ozval se zvonek, tence,
klinkavě a jaksi tesknč. jako by vzdychal. l Hedvika se vytrhla
ze snění. Umíráček) — lekla se. Kdo zase zemřel? Ále hned se

“ amatovala. Zvoní poledne umíra'čkem. Dnes po prvé. Včera
přisla stařenka z fary rozloučit se s mrtvou Františkou a vyklá
dala, že právě snímají cizí drsní lidé poslední dva'větší zvony.
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Dan farář že ani nechtěl jíti se podívat, z lítosti i roztrpčenosti,
a lidé že plakalí a stranou i nadáva í. ak tedy zemřely i zvony . . .

Hleděla otevřen'm oknem k lesklému kříži na věží a šeptala
polední modlitbu. l)oje(lnou se však zarazila. Na blízku ozval se
bolestný ptačí výkřik a zasténání. Vzduchem—to zašumělo, a hejna
vlaštovek poplašenč vzlétla do výšky. jen jedna zmítala sebou
na zemi, tloukla bezmocně útlými křidélky, ale za chvíli asi do
dýchala — zkrvavěná hlavička zhroutila se do prachu — 

Bolestné dojata krátkým výjevem zavřela Hedvika rychle okno,
a zabořila se zase do křesla. před chvílí — pravila si — skoro
jsem záviděla vlaštkaám, jak jsou štastny a bezstarostný. A hle,
i mezi nimi je zlo a neštěstí, i ony trpí . .. Proč? Komu ublí
žilo to táčeP' laký smysl má jeho kratičký život. že mohl býti
tak násilhč přetržen jedin'm nárazem na drát? — -- '

zahada utrpení, záhada života i smrti vyvstala nyni před
dívkou v |né své tajemné hrůze. íty a dojmy, jež nejasně ji
rozechvíval; již za nemoci Františčiny a jimž se bránila z obavy,
aby nemocné nepůsobila starostí, zavíříly nyni její utýranou duši.
\lvšlenky, jež-v ní kdysi zapadly při četbě zdánlivě mrtvy a ne
>lodny, otázky, jež hýbaly životem jiných, objevovaly se nyní,
„dv život dotkl se tak důrazně jí samé, s ojovaly a splétaly se

tak rozmanité. že trvalo chvíli, než se chopila pevné nitky ve—
doucí ven 7 temného bludiště —" ——-- .

Napětíín celé své zesláblé vůle donutila roztékané představy,
že se soustředily na okamžik smrtí Strýčkovy a Frantíščiny. A bylo
ji, jako by ji ovanula posvátná nálada Velkého pátku — ne,spíše
slavného svátku, kdy kostel je naplněn, lidé se domodlili, dozpí
vali, a všichni hledí s rozšířenýma očima k oltáři tonoucímu
v záplavě světel a kvítí; čekají v napiatém tichu, jak radostné
zavolá zvonek u sakristie. rozhlaholí se varhany na kůru a kol
taři vykroc'í kněz v slavnostním bílém rouchu. . Tak tllŠc a
napiatč očekávaly asi ty dvě drahé duše okamžik, kdy rozevře
se před nimi opona věčnosti. Na lnily dokonale svůj život, každá
rozřešíla svým způsobem smysl jeho a pochopila, že tam znovu
a krásnčji rozkvete i dozraje . ..

Schoulena v křesle, bojíc se otevříti očí, aby nezničila krásného
obrazu, přelétla Hechika svůj dosavadní život.

Cím jej vyplnila) Áno, bylo tu dosti chvil jasných a šťastných.
zpomínka na ně — tot jako podzimní sluníčko, vlažné a usmí

řcné. Ale bylo tu i dosti a snad více bolesti a žalu. Ztratila
všechny, kdo byli drazí jejímu srdci. Osaměla jak ona zelená
hrušeň na kopci, Bůh ví kým zasazená na mezi u křižovatky
ccst prostřed chudičkých štěrkovitých kusů pole. Či sama tam
378
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vyrostla z pohozeného jádra? pak je štastnější než ona: jet
vzdálena vlastí. vytržena z mateřské půdy a přesazena; a také
zde po kolika lětech skoro cizi. Vyrostla na faře v době, kdy
prohloubila se již propast mezi knězem a osadou. Hleděli na
ni úkosem, někdo snad i s tajným podezřením; urážek se jí
dostalo, mnohý hodil po ní kamenem: právě jako po oné hrušní
v poli, jež i letos jest otlučena, dolámána, že je člověku líto
podívati se na ní. A přece zjara vždy zhovu se zazeiená a
odplatou za rány dává ovoce, trpké, ale přece ovoce, milé v zimě
právě nejchudším . . .

Ovoce? Ach ano, věnovala své síly dvěma starým líderlj.
Dosloužíla jim k smrti. Oplatíla vlastně jen částečně, co oni
prokázali jí dříve. ' A byla radost jim sloužiti, dobrým duším,
jejichž vděčný úsměv rozehříval i konejšíl. Komu nyní bude
sloužiti? *

Zarazíla se nad tím slovem. Sloužili? Vždycky jen sloužiti?
Což je tím jíž vyčerpán její život? pravda, Františka také cel'
Živnl jen sloužila, ale bylo to bratru a z lásky. Většina manželek
zde na venkově také jen slouži svým mužům, ale zase dohro
volně a z lásky. Á jiné ženy, o nichž dříve četla? lake směle
snv rodily se v hlavách románových hrdinek! jak vášnivě hovo
i'ilý o lásce k muz'í. o nejvyšším štěstí, jakého tu možno dojíti!
jak nadšeně luojovnlý 7ase jim“ za nova práva a svoimdv svého
puknlcní i celého lidstva!

„\le není stvořena, aby l)\'lú hrdinkou románu. Dochovala již
dávno svůj sen o lásce, —-a líyl to sen tak zcela tichý, nevý
lmjny. oddaný, »- jaký sní snad čistý horský potůček, 'enž touží,
ahv dole v údolí splynul s mohutnou řekou a pomo l jí hnáti
mlvnv, zalévati luč'mý a kolébati lodičky . . . Než řeka zatím změ—
nila své řečiště, chtěla horu zdolati svým proudem, až poražena,
\vs(hla — a tak potůček plyne sám a sám -. .. Ncužene již,

*slahv a mírný, silných strojů, neunese hrdých lodí leda že
děti postaví si na něm své mlýnky malé., dřevěné hračky,. pustí
po něm své drobně kocábký, a pro jejich radost si potůček po
skočí vesele; zabuhlá oddaně svou píseň, — že přece jen neteče
nadarmo .

Děti . . . radost . Á. píseň . . . — opakovala si Hedvika, pro
bouzejíc se ze snění. jak k tomu dospěla? 'Vždyt začala smut
nými úvahami. Smrt . . . vlaštovka . .

Náhle zbystříla sluch. Dláče někdo? Skutečně, pláč, dětský
pláč ozývá se ze síně. Vyskočila a otevřela dvéře. Síň byla
prázdná, hlas pronikal z protějšího bytu od Dawelských. Á pláče
několik dětí současně.
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Nerozmýšlela se a všecka oživla vešla do světničky zcela po
dobné její, jen mnohem nuznější, opatřené sotva nejnutnějším
nábytkem. '

Čtyři dětské hlavy upřely na ni udiveně zardčlé oči. pláč náhle
ustal, jen nejmladší v kolébce vrnělo dále. Na lůžku pozdvihla
se těžce Dawelská. , *

:Slyšela jsem až k nám pláč,! omlouvala se Hedvika, přistu
pujic k ní. iMyslila jsem, že nejste ještě doma a že jsou tu děti
samotny. Á zatím vy na lůžku. Co se vám stalo ?i

:Dlahočíla jsem se včera celý den po horách, abych sehnala
trochu bramborů. .Neměli jsme již ničeho do úst, _a zde proti
nám se už docela lidé zatvrdili. Dnes ještě za tmy jsem vyšla
z Borovan, byla bych ráda také na pohřbu. Zatím “sem se zdr
žela a sotva došla (lomů. Nohy pode mnou zrovna klesaly, zada
bolela, myslila jsem kolikrát, že už padnu někde vedle cesty.
jen myšlenka na děti mne vždy znovu poháněla. Á sotva přijdu
domů, taková rána. . . .!

Svalila se do peřin a dala se do pláče.
Co se stalo :“ polek'ala se Hedvika a prohlížela si děti. Uka

zovaly na Stášu. jediný neplakal. Stál u studených dosud kamen,
jaksi nezvykle ponořen \“ sebe.

iSlóŠO, neznáš rnne již ?' Dřískočila a pohladila kučeravé vlásky.
Teprve nyní rozjasníl se mu obličej mírným úsměvem, ale oči

zůstaly jakoby zamlženy. l rtv začaly se poh “bovati, avšak \yšel
z nich jen nesouvislý zvuk Všechny děti hleděly na něj a znovu
se rozplakalv.

ICO je chlapci:" znovu se obrátila k matce
tNevidí a nemluví,l začala konečně přeíývané vykládali. Stčžuml

si již kolik dní na bolesti v hlavě, říkal, že nemůže si čísti \ či
tance uni psali a kreslili na tabulce. Á bývala to přece jeho
nejuětši radost. Dalí a holí pry jej oči. Nebo se ti nechce!l
povídala jsem mu nedávno. illenivěl jsi za prázdniny, dobře, že
již začne zase školal' pohlédl na mě smutně a zaslzel. až mi
ho bylo líto. již jsem ho nenapomínala. předevčírem sám si \'zal
tabulku a psal. Podívala jsem se co píše, a všecka jsem ustr
uula. písmena veliká, nemotorně, na sobě i kus pd sebe »—jako
u člověka, jenž píše potmě.

iHlavičko (||-aha,! přivinula jsem jej tehdy k sobě, mpravdu
tedy nevidišřl '

slcn když vás vidím, maminkol' povídal na to, ia jen když se
na mě nehněváte—í .“

A. dnes u_boža'k již ani nemluví. Děti šly se podívat také na
pohřeb a vzaly "sebou i Stášu. Domů musily jej vést již za ruku:
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klopýtal přes kameny, nepoznával lidí, jako by se sečeřívalo před
ním. A od chvíle, kdy se vrátily domů, nepromluvil ještě slovíčka . . .

Ochrnutí - pomyslila si Hedvika a pohlédla soucitně na
chlapce. Seděl již na lavičce u kamen a choval černou kočku,
'ež se k němu úlisně tiskla a prohýbala se měkce pod malou

ladící ručkou. Zdálo se,že jest nyní jeho jediným zájmem.
rStášo I' zavolala bolestně. rpřišla jsem za tebou. Nevidíš mne?

Dojd, pověz mi něco, poše tej aspoň!Í .
' novu upřely se na- ni bezvýrazné, smutné oči. len slabá ji

skerka zakmitla se v nich na okamžik a zhasla. Přece však pustil
kočku, seskočil s lavice a hmatal po “její ruce. Než mohla zabrá
niti, ucítila na ní teplé rtíky. jež se nervosně chvěly v marném
úsilí vyslóviti se. Přitiskla k sobě kučeravou hlavu, sklonila se
k němu a těšila. že zase vrátí se mu řeč, že bude zase zpívat,
modlit se, číst a kreslit. „\ brzy snad vrátíš se domů, do polska,
blíží se již mír, a pak se vrátí i tatínek ze zajetí a podiví se,
jak jsi vyrostl a co všecko ses naučil. listě neumí česky číst a
psát i mluvit, jako t ...t

pojednou si Hedvika na něco vzpomněla. podívala se na plotnu.
Byla prázdná a studená.

||edly jste již dnes, (lětiPl_
len oči se jím zábleskly a pohlédly nejistě na matku.
oNebylo mně ani možno myslit na vaření! omlouvala se Dawelská.

rpřišla J'sem tak zesláblá, a pak doma ten zármutek — že jsem
hned uehla. lindy mi pomáhal Stáša, a dnes chudák. . Ále
přece vstanu, aspon bramborů trochu uvařím! —

tNe, jen zůstaňte, paní! Žastanu vás. Tetička jiz' nepotřebuje
má pomoci, jsem docela volná. Nevzpomněla jsem si také od
rána na jídlo, ale ted již cítím sama hlad. Snad najdu ještě
něco u nás!

Všecka oživla chysta'íc chudý oběd. Děti zapomněly nedáv
ného zármutku, přinášely dříví a vodu, a jak zapraskal v kam
nech oheň a světničkou počal se mzlévati teplý proud, hovořily
již skoro vesele, vy ravovaly matce o pohřbu a sterých drobno
stech, jež se přiho ily za její nepřítomnosti. l Stáša začal se
usmívati, uchvácen všeobecným rochem. ale za okamžik bolestí
zkřivil se mu obličej, když se rozběhl k matce, klopýtl o nohu
kolébky a nemohl pak vypraviti přes rty ani nejdražšího slovíčka
maminkol - — 

Hle, malý trpítell — myslila si Hedvika, sedíc na dřívějším jeho
místě u amen a pozorujíc jej, jak tiskne hlavu do řin a ne—
chává se hladití matkou. '- aková nevinná dušin a, na niž
nepadl dosud snad ani stín .hříchul 'A nyní bude z něho asi



ubohý mrzák, slepý a němý. proč? Proč jej Bůh, tak tre/stá? . . .
Znovu zatmčla se před ní záhada, jíž marně týrala svou duši

před hodinou ve své samotě. Zamyšlena přimhouřila oči, že \'i
děla jen drobnou postavičku Stášovu. za ní však jako by se
náhle počal rozvinovati celý dlouhý, nekonečný řetěz dětských
tváří, rozrytýh nezaviněným utrpením, s očima rozsmutnělýma
nevysloveným steskem i bolestnou výčitkou . .. Tak šly držíce se
za ruce jakoby stiženy tajemnou kletbou, přitlačeny k zemi, než
se mohly nad ní povznésti, zakřiknutý, “než mohly zapěti píseň
života . . .

Zachvčla se, a v tom jeji pohled zachytil se o veliký dřevěný
kříž—\nad lůžkem. Ano, tot“ 'ejí bývalý kříž z fary, jejž ři stěho
vání darovala Dawelské. žná dopodrobna každou jeho řezbu,
tolikrát se před ním modlila! Tam dole pšeničné klasy, hrozny,
výše hřeby. kladiva, prostřed tělo Krist0vo napiaté až k ne
možnosti a nad ním skloněná hlava. Ii věnoval řezbář nejvyšší
své umění, aby v ní vyryl všecky stopy hrůzných bolestí i žár
obětující se lásky v posledním záblesku strhaných oči. Napadlo
jí pojednou: Tak, ano právě tak díval se Stáša, když se před
c vílí ke mně vinul . . . “

Zahledčla se nyní upřímně do očí Kristov'ch a náhle jako by
jasný a rsek splynul do její duše a jím 'jako by nahližcla do
temných hlubin záhadné dosud ropasti. Chopila se ho. a ku
podivu, čím usilovněji jím naziralů, tim pronikavěji jeho světlo se
rozšiřoválo, až na “konec se měnilo ve veliké zářivé slunce. Ale

to slunce neoslepomlo, nýbrž přitáhovalo, vábilo zrak a plnilo
duši neznámou, tichou a čistou rozkoší . . .

Trvalo to okamžik? Hodinu? Hedvika nevěděla. Až voda na

plotně zlostně zasykla, uvědomila si skutečnost. Bylo tichounko
ve světničce. Děti asi vyběhly hrát si před domek, matka na
lůžku dřímala a vedle ní Stáša. Malý mučeníkl Obětí

Áno — opakovala si, pohlížejíc na hocha a zase na kříž -
občtl Byly oběti a musí býti. Bůh jich žádá. jest nutno obno
vovati rovnováhu mezi zemí a nebem, odčiňovati utrpením urážky,
jichž se dostává Bohu denně od milionů, odzbrojovati jeho spra
vedlnost a přivolávati jeho lásku. Bůh sám vyvoluje si tyto svaté
duše, vkládá na ně svůj kříž a vede bolestnou cestou života, aby
pomáhdly vykupovati vinu svých bratři a zachraňováti Svět. — — —

S posvátnou skoro úctou řiváděla pak Hedvika chlapce ke
stolu, aby s ostatními pojedl. Iako v horečce chvělo se jeho
tílko, slabounké a chorobou v několika dnech ztrávené. Ále není-li
to také Vyvolený páně? Bratr a Miláček Kristův? A není—lito

štěstí a čest pro ni, že může mu sloužiti? \ '



Á mimoděk rozechvěla se radostnou vzpomínkou na dětství,
kdy spěchala o vánocích přes lesy a pole do vzdáleného chrámu
poklonit se ježíškovi . . .

*

Odpoledne navštívila Hedviku znenadání stařenka z fary. Na
lezla ji zase u Dawelských. Matka dosud ležela, a bylo již pa—
trno, že pokouší se o ni horečka. Vedle ní odpočíval i Stáša.

sMyslila jsem, že vás uvidím smutnou a uplakánu, že bude
potřeba Vás těšili — a zatím jste skoro veselá, jako byste dnes

'ani nebyla pochovala tetičkul' divila se stařenka. upřímně. Ve
zvuku těch slov byla i mírná výtka a jakési zklamání.

Hedvika to vycítila, ale zůstala klidna.
aNemám času na smutek a pláč,? odvětila s radostným úsmě

vem, uvádějíc stařenku do své světničky. sNalezla jsem si hned
rád a myslím, že se tím neprohřeším proti pama'tce drahé tetičky.

C/iděla jste sama, jak je tam potřeba rné pomoci.!
Vyložila krátce, co se přihodilo u pawelských. Začtďa se své

řovati i se svou myšlenkou, jež naplnila ji takovou radostí, ale
brzy poznala, že jí stařenka nechápe.

|Takovych nešťastných d'ěti našla byste, Hedvičko, nvní mnoho
jen se podívejte po chaloupkáclr naší osady, všimněte si jich
venku a poslechnete jejich řeči, Otec je na vojně, matka nemá
sil ani času o ně pečovati. je roztrpčena nedostatkem i hladem.
div si mnohdy nezoufá. pak si představte, co všechno takove
ubohé děti uslyší a uvidí! A co výtrpíl jací lidé 7 nich vyrostou!
Ale jak tomu zabranit? (:o zmůžete proti válce?.

iMate pravdu, stařenka, jsou na 5\ětč ještč ubožejší dčti než
Staša. Má aspoň matku, vrátí se mu snad otec; budou jej mi
|ovati„i když zůstane mrzákem; a ze své nevinné duše načerpá
síly, aby snesl své neštěstí. Bylo mi ho líto, protože jsem měla
jej vždy ráda. A byla to ještě sobecká láska, jako vůbec bylo ve
mně mnoho sobectví _—'

:Ále Hedvičko, proč tak mluviteřf
|Vždyt jste mne znala, stařenkol Ále Bůh. mne osvítil. Vidím

nyni, že nic nebylo nadarmo, co se mnou učinil. A až všedmo
pod10pím ještě lépe. myslím, že nepřestanu Mu děkovati za
dnešní den. již nyní jsem přesvědčena, že proto mne tak osa.
motnil, zbavil všeho, co mě poutalo k jednotlivcům, poněvadž
mě chtěl povolati ke své službě!

íOdpustte, nerozumím vám, ale bojím se —'
r e jsem, se pomátla na rozumu, pravda ?5 zasmála se skoro

vesele. íNe, nebojte se, stařenko, mám docela zdravý rozum.
A ten—schvaluje, o čem prvně mi promluvil cit, a citem, jak



myslím, sám Bůh. Byla jste sama svědkem, jak mě srdce se za—
tvrdilo k lidem, jak bylo neštastno a nespokojeno. Kdo jiný byl
by ' obměkčil a otevřel lásce? Kdo na lnil je radostí a štěstím,
jakélfo jsem nepocítila již tak dávno? Řyní chá u lépe tetičku
a rozumím také smutku strýčkovu i jeho utajeným uševním bojům
a poslednímu odkazu . .. Ach, stařenko! zvolala zvroucnčlým
hlasem, ikéž byste také vy mnč- rozuměla! Nemohu vám vy
jádřiti slovy, jak mne nyní VŠCCEÉOpudí, abych i já vzala na
sebe část nesmírného kříže lidstva, abych ulehčila druhým, zvláště
malým, nevědomým a neštastným. abych pomohla stírati jejich
slzy. hojiti rány a srdce plniti novou nadějí . . .5

Stařenka začínala chvápati. Zesmutnčla.
Právě dnes šla “sem k vám s nadějí, že se stanete druhou

mou dcerou. Mluvili jsme o tom již včera s naším velebným
pánem. Mařenka nám brzy odejde, provdá se, zůstanu sama—
a přece stárnu, budu otřebovati pomoci. Na vás, Hedvičko,
myslila jsem si už dlou o. Vrátila byste se jen na místa, kde
jste vyrostla a kde bychom obě štastně žily. Á nebylo by vám
třeba báti se o budoucnost —po mě smrti syn by vás nevyhnal.
Nemyslíte, Hedvičko, že by tak bylo lépe pro vás i pro nás Pi
Zahledčla se mateřsk na dívku a uchopila ji za ruku. .

Hedvika zaváhala o amžik, zrak její střetl se s měkkým pohle
dem stařenčiným a zamhlil se slzami. Byla dojata, rochvčl jí
teplý cit lásky k té, jež slibovala nahradili jí matku. klonila se
mimoděk, aby ji líbila žilnatou ruku. A v té chvíli znovu ob
jevila se jí \“ duchíí jasně a zřetelně bolestí strhaná tvář Stášova
a za ní tisíce jiných, chorých, trpících, neštastných dětí

Byla již rozhodnuta.
ilste dobrá, stařenko, jako vždycky jste bvla,' zahovořila vděčně.

tÁni nezasloužím vaší dobroty a nik y jí nezapomenu, le od
pustte, že jí nepoužijí — nemohu . . . Kdybyste ještě včera byla
mi učinila svou nabídku, možno, že bych byla živa u vás spo
kojeně a štastně, ale dnes již ne . . . '

tDrOČP'

tVyložila jsem to již, třebas nedovedu zcela vás přesvědčiti,
že jednám správně. Ale věřte mi, stařenko, že jinak necítila bych
se spokojena, vždycky tížilo by mne vědomí, že jsem nesPInila
svého životního úkolu . . .,

;Skutečně, nechápu vás. Změnila jste se—jako byste pojednou
vyostla —skoro se ostýchám před vámi mluviti— jsem jen prostá,
nevzdělaná venkovanka . . .* Vstávala e židle, aby ukončila hovor.
Ále než se nadála, Hedvika uchoĚilá-její pravici a rychle ji
políbila. '



rVidím, že jsem vás zarmoutila, stařenkol' povídala vřele.
rSnad mi vyčítáte v duchu, že jsem nevděčna nebo hrda. Ale
Bůh ví, že nel Vždyť zahřála jste mě Šrdce láskou v nejtěžších
chvílích. kdy bylo by málem úplně vychladlo a se zatvrdilo. při
vás jsem vycítila, že jsou také dobří lidé na světě. Odcházím-“li
přece od vás, činím tak jen proto. abych pojala do svého srdce
více lidí a lidí neštastnějších. Rozhodla jsem se dnes, že věnuji
veškeren svůj další život trpícím dětem, těm drobným mučenikům
války, kteří asi nejdéle ponesou v sobě její kříž, nevinným obětem,
které mají smířiti hrozné viny'velkých . .. Vy, stařenko, najdete
si snadno dívku, jež s radostí a štastna půjde po vašem boku,
kdežto mě volá svědomí jinam . . .t .

|Nemohu vám ovšem bránitiň odpověděla stařenka již měkčeji,
sale myslím, že by ani strýček a tetička vám neschválili, že opou
štitc klidný domov pro nejistou, chvilkovou myšlenku—t

iNevěřite mi ještě docela. Ále jsem přesvědčena, že by sou
hlasili. Ba připadá mi právě, že změna, které se divíte, je snad
i je'ich posmrtným dílem. Když jsem jako nerozumné děvče vy
kláclala strýčkoxi o svých ideálech, tehdy ovšem většinou vyčte
ných, nesmál se mi, ale také asi nevěřil. Zanedbala jsem jich,
když jiné věci vyplnily mou mysl, ale nyní uvidí, že jim dostojím
Á doufám, že tím zmnožím i jeho radost na věčnosti .. Ne
lměváte se tedy na mně, stařenkoP'

iVidím, že |)le l)v marně vás pí'emlouvati. llej vam Bůh
štěstí!Í

iDá, stařenko, da'i' zvolala Hedvika, plna zase náhle ilětinné
radosti. iVěřím pevně. když dal světlo, že dá i sílu. A ted pojdme
se podívat ještě, co dělá náš Stášal'

i

Za mlhavc'ho podzimního jitra opouštěla Hedvika podhorskou
moravskou osadu. Skoro tak znenadání, jako se v ní před lety
objevila. Nebylo v ní již hořkosti k lidem, ale přece nesvčřovala
se dále nikomu svými úmysly, obávajíc se, že by cizí otázky,

ochybnosti a nepochopení setřely s nich . mnoho posvátného
ouzla. Chtěla si nésti svůj ideál do eznámého sůěta čistý, ne

ochvějný a zářivý, tušíc dobře, že buclle jí tam podstoupiti proň
ještě nejeden boj. len pana faráře rosila o radu a pomoc.
A splnilo se jí, po čem v poslední době nejmocněji zatoužila:
nalezl ji místo v její rodné zemi v ústavu pro osleplé sirotky.

sně ráno přede mši svatou rozloučila se s hroby strýce
faráře a Františky a 'zašla - pak k čerstvému skoro růvku, ozna
čenému neumčlým dřevěným křížkem bez'nápisu: odpočíval tam



Stáša. jejž nedávno milosrdná smrt vysvobodila z pout slepého
a chorého těla.

;Dozdravím brzy tvou i svou nešťastnou vlast,' zašeptala do
končujíc modlitbu, id věnují tam všechnu svou lásku tvým stejně
trpícím bratřím. Snad dočkám se i jejího vzkříšení . . .s

Matka-Stášova a stařenka z fary provázely Hedviku po mši
svaté polní cestou až na kopec nadVKÍlkovem, kde u křižovatky
v úzké mezi chvěla se v mírném ranním větru planá hrušeň.

eny netušily, proč dívka zahleděla se chvíli lna účasti na
žalostně spustošený strom. Vůkol nikde ani stromku, jen o uštěná
a zoraná pole, sežloutlé meze s hromádkami nasbíraného ka
mení, tu a tam zbytky poschlého trní a nízkého hlohu. Á nad
tím hrušeň štíhlého vysokého kmene, mocných větví, východními
v_ětryponěkud k vesnici sehnutá, jako by jí chtěla něco pošeptatí.
Zluté listy jako slzy padaly při každém zavanutí, šuměly chvíli
na zemi a pak se rozlet0valy větrem po polích. pláče strom u
své urvané plody či žehná s mateřským pohnutím těm, 'kdo se
jimi nasytili?

Naposled rozhlédla se lledvika o Vlkově. Byl potopen ještě
v mlze, jen jako tmavé, neurčité skvrny rýsovaly se \“ ní selské
statky s rozlehlým zámkem a pronikala rudá střecha kostelní
věže. Snažila se rozeznati v té šedé směsi faru, ale \ tom na
věži zaleskla se jasně zlatá liáně a kříz'. Obrátila se rvchle:
: mlh na \ýchodč prorazilo právě slunce. velké a zářivé jak
ohnivá koule, zahrála stetými barvami \“ zarlhlých listech osd
mčlé hrušně a zatřpytilo se i v slzách 'obou průvodk ní.

Oči plny toho radostného světla rozloučila se Hedvika 5 že
nami a spěchala k nádraží. "a chvíli unášel ji vlak \' stranu,
odkud vítalo ji slunce-. Slunce nově budoucnosti.

Lež přišla k ravdě: iMílá pravdo, půjč mi masky“
iNemám maskjyň pravila pravda.
l_cž šla ke klamu a prosila o jeho masku.
iSám ji potřebuji„ pravil klam. '
Nyni šla lež nevědouc'si rady k svému otci ďáblu a žadonila:

iOtčc, opatří mi nějakou masku, jinak přece neobsto'ím.'
;Dohře, mé dítě, dám ti ji,' pravil dábel a vynašel frási.

*

Kdo chce života pohodlně užívati, musí především se smrtí se
vypořádáti a odcvzdanosti se přiučiti; nebot největším nepřítelem
štěstí jest strach před jeho koncem. Petr Roseggcr: Scménka.



yr. Odvalil: (Štymon.

jak pojmy lidské'časem zrají,
zde malý říklad viz:
Při slově ckacíř' v dětství máji
mráz po mně chodíl kdys,
neb z dojemných knih vzdělavacích
ja dočetl se o těch dracích
a samorostle mněl, že proto tak se zvou,
že ;kácejí', 'nač napadnou,
zvlášt svaté sochy, obrazy a chrámy — —
No,'to bud an Bůh s námi!

pak studentu, jenž ulovil již stěží
pár řeckých sÍov — aOtaky :Katharos',
duch poblázněný v jiný extrém běží:
Mu jakýs gcnij nahulíkal cos,
a víc než celé řečtině

on věří svojí vidině:
dál drže sčeské' zn'ačení,

'en smysl silné poopraví,
L cčcský' byl to pojem )ravý.
;lša, ka'cí, ovšem, kací taky člověk zlaty —
však modly jen a tyran a katy . . .'
on dumá v snivém nalšení,

Než dlouholeté studium

přec udělá jen konec snům,
a kdybys vzal jen s reservou,
co o nich zvíš, již ;čistými' se zyali,
tož hroznými ti zjeví se i z dáli
ti hrdí, kteří soudí vše a rvou

a k tomu ještě pevně jsou si jisti,
že v neurvalé této robotč

zůstali oni jediní zde ;čistifl
A na konec, když víc pak v životě
než v knihách čteš — (jet poučný ten shonl)
snad dokonce si jednou zabroukncš: '
Nač uznávat jen jedno ctymon?
Když ;Katharos' — tož ;Katharina' téžl
já myslím jakés spojení je přec
se slovem :Kateřinkw - (což je blázinec).



yan Šanda: Zmých básní.
IE SlLÁV PÍSNI..

le síla v cpísni — zladí tiponurou uši k smíchu,
da' svěžest rosy krůpěií
v máiové noci tichu.

le síla v písni— zanítí
ti v prsou sílu boje,
v dlaň stiskncš meč

a obháiíš, co právem má být tvoje.

le síla v písni—vyloudí _
ti soustrast pro bližního,
že oko v zcela iínakém
pak světle náhle zří ho.

le síla \' písni— pravda \' _ní
i dobro, krása ryzí,
a tam, kde píseň umírá,
i soucit lidsky mizí.

NÁLADA.

Den přiide ponurý, kdy v dlaně hlava klesne
a přítmí tiše kráčí světnicí
a \ prsou, z kterých povzdech chvilkou hlesne,
iak v pusté skalní, hrozné temnici.

lak (lo nervů když iehlou ostrou hodne,
tak bolestí se duše zachvěie —.
vzpomínka vraha, jemuž ještě do dne
na život chvili kyne nadčie.

Zas Hamletova píseň v uchu zvoní:
ýt, nebýt víc — smrt volit sobě — žití. . .?

Snad půdu podzimní, 'ež v bčli monotonní,
svou horkou půdu trochu ovlažití.

Bez smyslu zdá se vše — — - Íy ruce dělne' v poli
i dětí výskání, jež hájem skotačí.
Snad kleknout pod křížem a vyšeptat, co bolí,
a ulevit si lidsky ve pláčíiř ,



grantišek SDO/znal:froblém g(rista
"vmoderní krásné literatuře.

(Dokončení)

Kai ]ans slyší a cítí Síly nové doby, která se chce osvoboditi
z ut minulosti, o usti starého, d rého pastora, jemuž dosud
byropomocníkem, jel; znova do Be ina, aby tam pokračoval ve
studiíchvědy a života, vehloubá se ve spisy současných theologů
a rozhodne se konečně napsati sám život Spasitelův . .. V ře—
šení roblému Kristova nalézá konečně to, co tak dlouho marně'
hledali nalézá svou rHilligenlei', a to nejen pro sebe. ale
pro všechny . .

je to jediná, ale sto stran dlorrhá kapitola (Zb.), jež obsahujeiru opis' Kai ]anse t. j. Fi'enssenův život Krista . ..
jaký byl ten život dle Frenssena? Slyšte:

Na severu země mezi mořem a jezerem »— tak vypravuje
Kai lans-llrcnssen __žil losel, syn jakubův, a jeho žena. jejíž
jméno bylo Marie. Měli pět dítek, z těch ne'starši, ležíš, měl
zvláště jasné, hluboké oči (\ vnímavou duši. l'lylo to moudré,
dobrý dítě., ale nikdo, ani ono samo, ani ostatní lidé netuší
příští velikosti jeho Miluje ústraní, kde nevědomky sní o
čemsi velikem . Uli 7vláštní štěstí, když při sobotním předčí—
tání nčrtt-l zákomr čte o hrdinat'h lsr'aelskvch a usíná pak v
bldhé'm \ědorrri, z'c bm píi'de již ten slíbcnv Messiáš, ten nej?
čistší, nejstala'nějši ze \šecr. V mládí koná různé testy.
Vidí pýchu a tvrdost rrrocných, vidí bídu (budy/ch, zástupy ne
mocných. hr'obivost celníků; \idí r'rtisky, slyší stesk“ a nářky
Navštíví hlen/ní město. vidí nádheru chrámu jeruzalémského, vidi
pompu liberálů v rouších měkkých a drahocenných, vidí nacio
nály odívajíci se dle předpisů. vidí lid plnící prostory chrámové
a občtující poslední zbytky své chudoby kněžím . .. pp návratu
chopí se opět tesaiiny -— ale zažité dojmy a viděné obrazy plní
mu duši a modlí se toužebně: :Otče, pošli mi slíbeného Mes—
siášc' . .

Tak dospěl třiceti let . . . Atmosféra v lidrr stale dusnéjší. . .

Viděti už zážehv blesků . . . Vystupují odvážlivci . . ;
Také tam na jihu země, nedaleko hlavního rričsta. vyvstal

jeden. Vyrostl ze zoufalého lidu a to, co mluvi, je polo zoufal
stvím, polo srnavou radostí . .. jasný zvuk jeho hlasu doletí
také tam k tomu tichému ]ežíši v dédince na severu země . ..
Á mladý, tichý tesař odloží své nástroje a vydá se na cestu
za oním hrdinou tam na jihu země . .. A přijde tam, vidi
zástupy ze všech končin, od moře západního i od moře vý
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chodního, í velkého města na jihu í s pastvin na severu. Zma—
tený, zneužívaný, zoufalý lid, obelhaný a Oklamaný od krále a
církve, patří tu energického muže, který mluví o pádu krále a
bohatých a o blažené době, která potom — a sice ted už
brzy — nastane pro všechny, kteří jsou beze hříchu . ..

Mladý tesař se _severu je uchvácen tímto pohledem,. touto
velikou hodinou. Také on kleká na bílém písku spolu se zástu
pem, jenž slibuje: rTak čistou at stane se naše duše jako ta
voda, a pak budeme přebývat v čisté, štastně vlastí, my tiší,
pokorní a bídni na zemi! . .. A zatím co tak klečí,odevzdávaje
se plně Věčné Moci, přichází okamžik svaté extase, a on cítí
slyší, že Věčná Moc, Otec na nebesích, přijal jeho odevzdání
se a jeho čistou vůli: r'l'y jsi můj milý syn. Mám v tobě za
líbení! . . .

Cítí v sobě vyšší poslání, modlitbou rozptyluje vlastní po
chybností, vystoupí veřejně, učí \“ synagoze. chodí 5 místa na
místo, přijímá učenníky, kteří pak chodí s ním,“ a zástupy po
slouchají dychtivě s|0va jeho... A když vidí ty ubohé zástupy
bídných a nuzných a nemocných a trpících všeho druhu, tu
zachvátí ho rudká vůle pomocí -— a s výkřikem k,Otci léčí
neduhy. .. Bůvěra v něho roste, lid s jásotem prohlašuje ho
za Messiáše . .. Ále jiní krčí rameny: Messíáš musí iřec. po“
clíázctí z rodu Davidova. Messiáš má vybudovati nové království,
novou světovou říši — kde je to vše u tohoto? .. len rušítel
zákona je ten tesař se severu, nic jiného! .. Došlorr matku a
příbuzné jeho, aby ho odvedli. Ale ležíš je odmítá a zříká se
'ích . . . V rodišti pokládají ho za blázna a násilím'chtěji pře
kazítí "eho počínání . . . Nepřátelé pracují dále a odvracují lid
od něho. Vždy! ani vlastní učcnnící nechápou jeho myšlenkv.
nechápou feho království l oni myslí, že to bude království 2 c
na zemí, které Messíáš založí s mečem v ruce . .. ležíš sám
má chvíle pokušení státi se takovým Messiášem; ale překoná
to pokušení. Utčchou 'e mu písmo sv., ta místa v něm, jež
mluví o Messiáší . .. le také o smrti mluví Dísmol . .. Musí

tedy napřed umříti, potom přijde znovu a teprve založí říší? . .

Nastává rozhodná chvíle o svátcích velkonočních, kdy v hlavním
městě chce se konečně. prohlásit veřejně "za Messiáše. jde do
]eruzalema, lid jásá mu vstříc. Vyčistiv chrám, učí ve chrámě;
nesčíslné zástupy visí na jeho rtech. zástupy dětí prohlašují ho
Messiášem . .. Ale když nepřátelé předloží mu otázku, zda“ je
z královského rodu Davidova, mizí náhle nadšení. Těší sice své

věrné myšlenkou o svém příští po smrti a pak teprve že přijde
390



království nebeské - ale na otázku jejich, kd\ to bude, odpo
\ída nejistě, aby bděli a čekali . ..

Konečně odpadne i jeden z učedníků a zradí ho. ležíš,
\tuše svůj konec, jí naposledy beránka velikonočního, loučí se
s učedníky, a smuten až k smrti, ale odevzdán do vůle Boží,
'le do Getsemanni, kde je jat, veden před soud a odsouzen.

lÍako politický zločinec ode\zdán místodržiteli, který jej dá zmrskatia řihítna ů
Yeho věrní se rozprchli, žádný neh\| při smrti . .. Ale řekl

jim že přijde opět. .Cekají proto a myslí jen na něho. Mysli
na něho tak usilovně, že \ autosug esci vidí jeho zje\ení a do
mnívají se, že vidí ho skutečně. Z to o víra, že \stal z mrt\ých.

lot ležíš lrenssenůvl A resultát všeho? l_renssen nám ho \\.
\ozuit: iByl Člověkem Důkdzů (losti pro to! předně: Sám to
řekl Za druhé: Ve mém smyšlení byl dítětem Své doby. Za
třetí. Byl zvláštní zjtw Charaktcrmý. Za Čtuté: Měl \\'\oj. . a

áté lcho přirozenost nebyla úplně piosta zlého. /a šesté:
l\'|i| se 7.\*|áště\ toin: ne msel opět a Krá|o\st\í Boží nepřišlo

|0\„(/ . . [iy] Č|U\Čl((|" ldeUl“ l))l |)U(I|\U||ÚL|"Č\l()l)l\ d ")“"
d|\'* a statečný přu. \ žádném skutku a \ žádné myšlena“ nc
přesahuje lidske |ní|\ l'nl nejkiásnňjší mezi svn\ lidskými!

A odkud ted\ gloiiola Božštví lo učinila \řelá láska. bás—
níci fantasie a potřelm náboženská. iVŠe. (*o s nt'lM', královsky
pinod, plotipřirodni známky nizmčnv. \zkříšcni: to \Šc připojila
Illll n\ní \řtlá láska, l)ásní(í jantasit a otřelia náboženskát
A /\l(ÍŠlČ liyl to Dmel, iKomenatoi a lcrold' Nazaretského,
klen dokonal tuto |)[t)||1( nu tKol plus—téhohrdiny kol lniléllt),
\\rnc'lio (lítetv lidského položil Ctlt fóliakmč lešení sw \zmšťné,
lama—“tické \íiy. Učinil 7 něho \ččnou B\tost Božskou, veliký,
\ččm' zázuak s\ěta Kol )iostého plachého pokorneho dítěte
lidského položil sedniinásolšný sk\č|ý, těžký zlatohlm

li starší, \črní rolníci pust znali jeho otce a eho matku a
seděli s nim za stolem. \lidčli ho smáli se a plakati, \idčli ho
liloudícího a zoufajicího. roztrpčeného a rozhněvaného, zdravého
a slabého Dutoml s nimi dlouhou písečnou cestou do hlavního
města; \ěděli, že není stvořitelem světa, nýbrž čl0\ěkem jako
oni . .. Ále tento ohnivý, fantastický muž neviděl ho nikdy,
\ědčl málo o jeho životě, také málo ho to zajínialo'. .. lak
líčí Frenssen Sv pavla a jeho \liv na další vývoj křesťanství. Bvl
to zkrátka dle Frenssena - učený nacionalista, ale č|0\ěk chorý,
cpileptik a fantasta toužící horóucnč po Messiáši. Ten uslyšel
o tom podivuhodném tesaři se severu země, žasl nad jeho krás
nou naukou a když řekli mu, že žije, že vstal z mrtvých, za
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toužil, aby ho spatřil. A spatřil ho: ježiš zjevuje se mu zachvá
cenému epilepsí . .. Uvěřil v něho a svou ohnivou povahou
novou sílu vdechl jeho zjevu, učinil z něho nositele svého filo
sofického systému— učinil z něho universálního—Spasitele. — \

Tak vyzněl Frenssenův okus o nového ežíše, pokus, který
tolik hluku nadělal. Racionalismem začal a skončil karikaturou . . .

je ovšem pravda, že od části veřejnosti přijat byl s nadšením 
ale na druhé straně právě od vážné kritiky,a to nejen se straný
katolické, n'brž i věřící protestantské, vůbec se strany positivnč
křestanske' lčristus Frenssenův odmítnut jako karikatura . . .

Mimoděk vz omínám tu trochu sice těžko ádné, ale jinak vý—
tečné a odivuhodně vystihující satyiy Hans \? Fischera, který ve
knize | .hristus in der Laterna magica' v kapitole ;Góttliche
Maskerade' sžiravým sarkasmem vyličuje ty různé pokusy 0 no
vého Krista _ a meži nimi právě zvláště ostře pokus Frenssenův —
a ukazuje, že jsou to pouhé napodobeniny a padělky, pouhé
umělé automaty, které německá věda z Krista sestrojila. Automaty
ty jsou sice velmi zdařilé, mechanika jejich nanejvýš kompliko
vaná, mašinerie jejich funguje výtečně, tak, že leckdo. kdo není
dosti kritickým, může se lehce v nich mýliti a za pravou, živou

ostavu je považovati —-ale kdo umí ostře pozorovali. ten vidí
l'lncd. co má před sebou, vidí, že jsou to—automaty.

'l'u je na př. jeden, který má korttnu z pozlátko, pěkný plášt
s jemnými záhyby, krásně zastřižený vous a holubicí oči Ie
přiliš krásný, než aby byl pravý.

Druhý je suchý a hubený, obraz to hrůzné bídy. zbrocenv
ktvi a špínou, zkřivený bolesti, blábolící těžkým jazykem. je příliš
hrůzný, než aby byl pravý

Třetí je ztrnulý a dřevěný, nos má z pi'avého papíru, 'mluvi
hrdě a hašteřivč, má vždy pravdu 'a hledi kvsele na svět. le příliš
pedantský, než aby byl pravý. 

Ctvrtý je ztepilý, kuc'eravý, tvář krev a mléko, voní libé po
mádou a arfumem, poskakuje a p'opčvuje si, oči má jako hro
zinky a níky va'bné a slaďoučké a mluví jen o jehňátkách-a

srdečkách. Le přiliš sladký, než aby byl pravý.pátý je ez kůže, bez masa, bez kosti, bez krve, ano byl by
i bez existence, byl by vůbec neexistující, kdyby jeho existenci
nevyvodila rozumovým závěrem se šaty z řima kráčejícího a
ozdobeného ornamentem otazníkovým. je příliš záhadný, než aby
byl pravý _ ' _

Šestý padá každým krokem na zem.“ u úst má pěnv, bije
kolem sebe, ukazuje různé známky degenerační 'a chlubí se rodem
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silně zatíženým, v němž epilepsie je dědičnou. [e_příliš medicin—
ský, než aby byl pravý.

dmý jezdí v automobilu, tluče stále na veliký buben a troubí
při tom na pozoun, hází po všech chodcích špatně tištěnými
článečky, huhňá anglickými dlouhými periodamí a možno se ho
jen za cenu groše zbaviti. le' říliš dotěrný, než aby byl p_ravý.

Osmého zdobí zalátané kal my a červená kravata. Reční
o emancipaci čtvrtého stavu a páchne kvasnicemi lidu. je příliš
proletářský, než aby byl pravý.

A tak devátý, desátý atd.
ledním pak z posledních je Kristus Frenssenův, jehož karika—

tnru' kreslí Fischer podrobněji. Slyšte:
Calouník ze severu, vzdálený příbuzný Siegfriedův a Goetheův,

vzal dva ohromné těžké boty, do jejich holínek strčil dvě noha
vice z voskovaného plátna. Břicho sklennto mocně. nebot obsa—
huje ne méně než deset theolo ických děl data nejnovějšího.
vesměs od učenců zvučných a zašoužilých. Nad bránící (jež
bohužel je nehvbná. protože skládá se z papíru) umístěno správně
jdoucí německé srdce, jež mocně bije v sousedství telecí vazb,
v jejíž listoví vložený plíce. Vazba má pyšný nápis: rKoperník,
(]alilei. Newton, Galvani, Darwin. Robert Meyer, l'lelmholtzi—
ale tento titul je pouze od knihaře, kdežto obsah je od Viléma
Bolschc a Árnošta Krause. Hlava je vyřezána 1. obrovského ze
mákn, jenž má podlouhlý, ušlechtilý tvar prave germánské lebky.
ln pokrývá rusý, dolc mašinkou krátce zastřižený vlas tak. že
možno poznali v zátýlku typický otok, který vyznačuje \vltvět nd—
šeho národa.

rive než původce dal svobodu tomuto fantomu, který ze
vnéjškem podobá se sedláku a vnitřní náplni liberálnímu pastoru,
učinil malou zkoušku a natočil klikou. Tu automat otevřel ústa

a modlil se Otčenáš svým způsobem: ;Otče náš, přijd krá
lovství tve'i lvá vůle se staň na zemi jako se děje na nebi n
andělů. Dej nám dnes chleba. Odpust víny jako my odpouštímel

po této zkoušce čalouník neváhal dále natáhnouti hodinově

péro a pustiti svůj výtvor na lidstvo. Automat běžel graciesně
a s jistotou. že malý Kohn a hejtman z Kópeniku mohl by ji
záviděti, a zmačkal hned v, prvním náběhu stotisíc Němců dů—
kladněji než zlí kluci z Korinthu.

louník hleděl za ním, blaho-lolně se usmívajc.
Teprve po nějaké době odvážil jsem se porušíti posvátnost

tohoto okamžiku. 

přistoupil jsem ke tvůrci a upozornil 'sem ho, že etiketa
přece není dostatečná. Lidstvo celkem je dnes nedůvěřivě, jako
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kdysi byl chytrý a štol Tomáš. proč, táži se, nevtiskl svému
Kristu známky hře ů. Ty jsou přece nejpádnějším důkazem pro
pravost.

iZnámký hřebů i" odpověděl udiven. ;Od čeho?!
taká otázkal Od ukřižování|"
: křižováníř' odvětil a hleděl na mne "ako na člověka'docela

naivního. tÁle tento Kristus nebyl přece nikterak ukřižován, nýbrž
vbit' na kůllf

;Vbit na kůli" tázal jsem se. _
řemítl jsem knížcčku a shledal skutečně, že Kristus Fréns

senův byl vbit na kůl . ..

gr, Workovský: CVzasnění. ..

Nad lemem temných hor se rozednívá,
oblaka rudnou, hoří červeni —
mé oko s touhou slunci vstříc se dívá
a duše má se noří v zasnční . ..

V červáncích zřím, co modrá dálka skrývá
zřím stovčžaté město lásky ve chvění —
Vltava písně sladké šumí, zpívá
o Slávy synech —wtířích svých v brnění . .

Drapory s věží ruděbílé vlají,
výkřiky, Zpěw v kraj se rozléhají
v bouřlivém lásky k vlasti kvašení . ..

Tam svaté v srdcích plane nadšení
a dech ten celou zemí dýchá; vane 
k nám skloň se —sílu vytrvat — dej, Pane!

V poli, 24.\/. 1918.
!

Nesouhlasím s tím, co lokaí jednou řekl: že jest cností, milo
\'ati svůj národ třebas až k nespravedlnosti. Toto sobectví, tento
klam můžeme přenechati polodivokým nebo z přílišné kultury sžen
štilým národům —velkému však národu. který jest průbojcem civili
sace, přísluší přede vším spravedlnost. Velký, anglický státník (Fox)
praví : jest pro národ nekonečné důlcízš ' “' „i spravedlností.
velkodušností a mírností získal dobré mínění _..lnícli národů.

“» etr Rosšešer: Kázání na hoře.



Úkna
Knihovna „Družiny“ & ..Evy". Potěšitclným zjevem na poli

kulturním dlužno zaznamenati zřejmý rozmach a vzestup naší
české katol. literatury. Za zcela mimořádných a obtížných poměrů
válečných je to zjev tím radostnější, čím zřetelněji nese v sobě
zároveň obrodnou snahu očistného umění, které nalézalo se až
do nedávné. doby ve stavu jisté ztrnulosti. Nyní, když učinili jsme
již rozhodný krok ku předu, nesmíme se zastaviti, nýbrž obrod
nou snahu ještě více zvýšiti. abychom dohonili brzy aspoň to,
co jsme zameškali. — Průkopníkem a účinným representantem
těchto obrodných a očistných snah jest iDružina literární a urně—
leckát, která nové idee a směry vnesla ve ztrnulost dosavadních
poměrů literárních, předně zvýšenou úrovní Své revue iÁrcha',
stavíc se tak v čelo katol. literárně uměleckému hnutí, a za druhé
mou knihovnou, v níž setkáváme se s některými díly skutečné
umělecké hodnoty. léto knihovně po bok důstojně se druží knižiu'ce
ilŽvy', jež slibuje zvláště posledními 5\ými dvěma svazky \ážne'
umělecké aspirace posledními a významnými svazky techto kniho—
ven jsou límanuela Ma saka IK branám věčnostil a losefa
Dospíšlld íStatkář filosoj'. Obě zasluhují.abychomse
o nich aspoň stručně kriticky zmínili. lÍmanuel Masák jako
literární historik nabyl dobre pri'rpravv v iMcditaL—ich'. rNove'm
Obzorut a illlidce'. Specralisoval se zvláště na polské písem—
mchi. 1. něhož c'crpal i látku pro svou vyse jmenovanou práci
ze života a děl dvou z největších polských básníků: Iulia Slo
wackého a Zikmunda Krasiňského. Stanovisko autorovo vůči oběma

těmto slavným básníkům je z větší Části náboženské, řeknčmež
přimo čistě katolické, nežli filosofické. postupuje v náboženské
psu:hologii neústupné a podrobně až do nejmenších detailů,
7. kteréhožto hlediska má dilo jeho skutečnou uměleckou cenu.
eho kritickonáboženské rozbory největších děl obou polských
)ásniků maji vytříbený zorný úhel, nezabihaji ani do benýznam

nosti, ani nenadnášejí, nýbrž věcně logicky a z části i filosofický
vyvozují duševní vývin a vzmach, jakož i vnitřní poměr a vývoj
obou polských básníků vůči Bohu. V pochodu autorově neshle
dáváme obvyklého tendenčního zbarveni ku prospěchu díla a také
ke cti spisovatelově, jenž hlubokým studiem proniká polského
ducha a také se snaží 5 tohoto stanoviska čtenáři vyobraziti
jasně duševní bytosti jmenovaných polských básníků. Kritičnost
autorovu, již měli jsme až dosud příležitost zřítí více méně roz
tříštčnu v našich pracích. revuálních, v tomto díle shledáváme
jaksi soustředěnou a zcelenou. Působí mohutněji a více vyniká.



V našem českém katol. písemnictví leží dosud mnoho ladem
v oboru literárně-historickém. Není pochyby, že autor po řádné
studijni průpravě na tomto poli by velmi mohl prospěti a se
uplatniti je také 'istou národní povinností věnovati sily především
tvorbě domácí. óou áme, že v tomto ohledu naděje do Eman.
Masáka kladené nás nezklamou. — iStatkář filosof! je název
úvodní z osmi povídek, které v první své knize předkládá veřej
nosti josef pospíšil. A dlužno přiznati, že uvádí .se celkem štastpé
a slibně. Povídky jeho, zvláště úvodní. k tpokání' a tDokušení'
jsou psycthgicky hluboce založeny. č materialism v nich se
silně obráží, přes to neztrácí ničeho na své síle morálka do nich
vložená, která nacpak tím získává a mohutněji vyvstává ve sve'
obrovitosti a zdrcujícím takořka dojmem padá na čtenáře. Ne
právem obávaný v katol: písemnictví naturalism uplatňuje zde
autor velmí vhodně, připomínaje ve své strohosti a lapidámosti
silně Barbey d'Áurevilly. Zdá se, že meta k nahému umění tu
značně se přiblížila. V naší literatuře věru potěšitelný zjev. V au
toru dříme silná individualita, která zbavena dosavadních cizích
vlivů a přímětků vykrystalisovati může ve svérázný a samorostlý
charakter. Snaha po průbojnosti ku původnosti nejlépe se zračí
v tDokušeni'. podobné thema bylo zpracováno v katol. literatuře
již vícekráte (\ také spisovateli—kněžími. Ále vrcholné scény tak
realisticky a zármeň dclikátně podati nepodařilo se žádnému
z nich. Tato původnost zůstává autorovou předností. Bystrý po
zorovací talent sálá ze \šech povídek. pouze zpracování myšlenek
místy je plytké, ještě nedosti prohloubené, jak by zasluhovaly. Ále
dosažená rutina i tak je uspokojivá a slibující splnění všech nod
mínek k zdárnému rozvoji. přísnější sebekázcň, autokritika, která
se má u každého spisovatele stále zostřovati, vyplní časem i tyto
mezery a zahlmlí veškery nedostatky, jež dosud ruší plastiku
tvorby u nadějného spisovatele. |. N.

Kulturně výchovný Ildový časo is. Nová doba, podníccná
Světovou válkou, vnesla mnoho pře vnpujícího a neočekávaného
do Společnosti lidské, najmě v život veřejný, a naučila nás novým
zkušenostem. potvrdila také v plné míře tu a tam již před válkou
propukající mínění. že kulturní výchova lidu jest naprosto nedo
statečná a že na tomto poli nutno především činně zasáhnouti.
Nová doba nám pak důrazně napovídá, že je vskutku již na
Čase. aby se od slov přešlo k činům. Nám ak zajisté v prvé
řadě musí záležeti na lidu, na zdárne'm jeho rozvoji, nejen
hmotném, nýbrž i zvláště duševním, máme—li míti stát v pravém
smyslu slova demokratický. již několik návrhů v tomto směru se
vyskytlo, zejména na zřízení lidové university české, jakožto stře



diska veškeré kultury lidu přístupné a zároveň výchovné, ale to
vše pro celý národ, pro všechen lid jest nedostatečné, ano i pro
většinu nedostupné; nutno methodu rozšířiti v jiném směru, jenž
by mohl a byl schopen proniknouti do těch ne'širších vrstev
lidových. To možno jedině dobře laciným tiskem. Až do té
chvíle postrádáme, najmě i my, katolíci, takového kulturně vý
chovného časopisu pro lid. Ačkolivvýznam jeho pro národ
'e nesporně veliký, přece až dosud "myšlenka tato nepronikla a ne—
byla ani dostatečně přetřásána, definována. Tento kulturně vý—
chovný časopis pro lid, aby plně vyhovoval svému úkolu a dostál
nadějím do něho kladeným, musel by býti všestranným a co nej
lacinějším. Všestranným: Obsahovati způsobem lidu jasným a pří
stupným poučné a výchovné články z povšechného života veřej
ne'ho. politického, vědeckého a uměleckého. Laciným: přes to, že
velikým zajištěným rozšířením (počtem výtisků) samo sebou by
cena zlevněla, mohl by býti zřízen zvláštní fond, dotacemi, sou—
kromými sbírkami a příspěvky doplňovaný, z kterého by-se cel
kový náklad a udržování hradily, a chudým rodinám časopis

oskytoval bezplatně. Toto všecko při trochu dobré vůle by
bylo možno, zvláště když je přímo naší národní povinností po
zvednouti kulturu našeho lidu. Čím vzdělanější národ, tím jeho
budoucnost zabez ečeně'ši. Lid musí být aspoň tak vyspělý, aby
samostatně dovedl myslet, rozumněl všem potřebám kulturním
a dovedl instiktivně Čelit všemu nemorálnímu a zhoubnému.

Radikální výchova musí být ovšem rejormována od základu.
t. j. ve školství, aby nám příští generace vyrostla již zdatná a rovno»
cenná duchu doby, ale pozvednout úroveň kultury dnešního
lidu, to by bylo úkolem navrhovaného kulturně výchovného ča
sopisu lidového. Rám působnosti 'eho dal by se snadno rozši
řovati dle poměrů a otřeby, že by při nestrannosti vedoucích
činitelů jistě s výsled ein positivním a požehnaným plnil svůj
úkol vzdělávací a Výchovný mezi nejširšími vrstvami. |. N.

Kalendář křesťanský. Kdo bedlivě prohlíží a sleduje kalendářní
tabulky naších knižních i všelijakých jinýd1 kalendářů, snadno
zpozoruje, zná-li křestanský roční kalendář, jejich mnohé a těžké
nedostatky, jejid1 mechaničnost a bezduchost, ales oň u většiny.
A již jsme si tak na to ledajáctví zwkli, že nás skoro ani nena
padá, že zde něco není v pořádku. Ále vzpomeňme si, jaký

útok proti křestanskému kalendáři podnikli aÉeisté 18. věku, aihned si ' k uvědomíme důležitost jeho. ylo by záslužným
podnikem, kdyby některé katolické vydavatelství ujalo se vydávání
vzorného kalendáře v duc u 'přesně liturgickém, a kdyby
tento kalendář vycházel vždy brzy, řekněme již v létě, aby se
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dle něho řídily jako dle vzoru kalendáře ostatní, vycházející oby
čejně na podzim. Tento vzorn' kalendář, znázorňu'ící v liturgickém
duchu a v uměleckém provedení ideovou architekturu církevního
roku, mohl by býti vydáván buď jako tabule nástěnná anebo ve
formě knižní jako almanach. Naznačím poněkud blíže, jak bych
si jej v odrobnostech představoval. především aby začínal první
nedělí adkentní a páteř 'eho aby tvořily Boží body a svátky za
svěcené a neděle liturgický označované. Obyčejně v kalendářích
neděle nebývají zvláště označeny, leda jako neděle vůbec, ale 'est
třeba označovati je jmenovitě, jest třeba počítat neděle po Žje
vení páně a ostatní jak následují, Septuagesima, Sexagesima,
Ouinquagesima etc. Kde jest odedávna obvyklé označování
nedělí začátkem |ntroitu jako u nedělí postních anebo velikonoč
ních, tam by bylo nutno označení to uvésti a všecky neděle po
Svatém Duchu počítati výslovně. Svátky páně a Mariánské, za—
svěcené i kostelní, uvedl bych zevrubně odle Rímského Missálu,
i svátky méně známé, ale k reflexi pogádající, 'ichž v běžnýc
všedních kalendářích nenajdeme, jako jsou památky Umučení při
padající na středy a pátky velikého postu. lest obyčejnou vadou
všedních, neliturgických kalendářů, že v nich převládají svátky
Svatých na úkor svátků páně, takže základní cyklus a stěžejná
jednotná myšlenka církevního roku ustupuje do pozadí. Liturgické
reformy blažené a svaté paměti Día X nepronikly dosud do vě
domí všech věřících a do kalendářů, a jest zapotřebí proklestiti
jim i sem cestu. V kalendáři liturgicky myšleném musely by býti
označovány také vigilie a dny postní, a vedle svátků Mariánských
zvláš! zřetelně by měla býti vytčena corona (luodecim stellarum,
totiž svátky apoštolské, a ovšem i svátky ostatních Svatých, prev
devším takových, kteří v dějinách Církve mají význam dějinný.
Správně liturgický upravený kalendář byl by pak ovšem obrazem
dějin člověčenstva a Církve od prvních Rodičů počína'e až do
té budoucí Vlasti let věčných, k nimž církevní rok vede. Zná
zornít všecky tyto myšlenky graficky bylo by dílo hodné ne'vět—
ších umělců. a jest mým dávným přáním, ab chom měli takový
umělec ý kalendář nástěnný, po případě kalendářní ročenku
pro letenou krásnými reminiscencemi Římského Martyrologia.

írlzev je vzácná umělkyně a církevní rok jest umělecké dílo
prvního řádu, jež obnoviti a oživiti v našich duších jest také
'úkol litur ické obnovy. A. N.

Vliv vá ky na llteraturu. Švédský časopis rLitteraturen' obrátil
se ve svém srpnovém sešitě na řadu vyni ajících spisovatelů a
kritiků jak severních tak i jiných evropských zemí s touto otázkou:
Shledal jste za války v literatuře známky, jež by označovaly
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nové období literární — a kterým směrem se dle vašeho ná—
zoru nová literatura rozvíjí? Na otázku došlo už několik odpo—
vědí, které list ten přináší v čísle poslednim, a z nichž některé
tuto podáváme.

jiří Brandes piše: Většina toho, co mi za války přišlo z |i
teratury do rukou, je literatura propagandy, směřující k tomu, aby

nepřítel postaven byl do světla nejhanebnějšího, sebe sama však
postaviti do nejlichbtnějšího osvětlení. Význam těchto spisů —
ma'í—li jak' - je praktický, nikoli umělecký nebo literární. Dle
mého osobního mínění uvedla válka lidstvo o sto let i více na

zpět. Ve statisících vyhubila mladé síly, od nichžto by se snad
bylo mohlo očekávat' obnovení života duševního. Hospodářské
pomocné prameny l:)vropy vysušila a národy uvrhla do bezmez—
ných dluhů. Svými násilnickými činy zesurověla mysli v míře ne
slýchané. Vzájemnýrn pomluvačstvím, systematicky prováděným

rostřednictvím zakoupeného a fanatického tisku, lívro'pu ohlupila.
Vypěstovala zášt. násilnictví a utrhačství a otrávila duševni.život
mass. Strašlivým pokrytectvim ve službě samospravedlnosti zmen
šila lásku k pravdě, již lidské okoleni s námahou dosáhlo. Den
ním hromadným vražděním a šil—enýmplýtváním peněz k ničemnýtn
a neprmluktivním účelům země ochudila, zesurovila. ohlupila. strá
vila já pro svou osobu očekávám nesmírně málo od ite
ratuty, jež vyrostlo z půdy, jež zrnn-eno jest krvi mládeže,
lži politiků a špínou časopisů.!

Anglický spisovatel H. (1. Wells, jenž už nejednou za války
rozšafně byl promluvil, praví, Mám za to, že válka nabude hlax—
ního významu pro literaturu tím, že zájmy od poesie osobního

prožití odkloní se k poesii, ležící ve společném osudu lidstva.
Í dobách příštích budeme asi méně nakloněni, zabývati se indi
vidualitou a ji pěstovali, a budeme větší měrou přemýšleti o tom.
jaký vliv míti budou na individua proudy mocných myšlenek a
p(.citů, jež roudí pokoleními. Ellen Keyová píše: Dokud bouře
stojí na ob oze, považuji za neužitečno rnudrovati o tom, kde a
kdy blesk zapálí. Však to poznáme všas. Moje naděje jest, že
nová literatura stane se planoucí hranici, která přispěje k tomu,
aby strávený byly všecky ideje a zájmy, z nichž válka světová
vzni a. Dánský spisovatel Henri Nathansen míní: Mám za to,
že lieratura půjde za životem, poněvadž jest, když vše dostává
se v pohyb, toliko přeměnou životních hodnot. Á třebas nutno

_varovati se předpovědí, nemám přece pochybnosti, že život 22válce vytvoří se dle zákonů a linií zcela jiných nežli dříve.
individualitu a separatismus nastoupí solidarismus a altruismus.
Velká budovací práce bude posounem, jež zavolá lidi. A jako



vždycky — budou muži literatury státi mezi vůdci ve věčně snaze
po věčných cílech. — '

Švéd Karel G. Laurin vyjadřuje se s jemnou ironií: Někteří
lidé mají za to, že kubisti pod vlivem časových útrap zaokrouhlí
nejhorší čtyrhrannosti - jiní, že už se nebude obědovati s tolika
dámami, jako se dělo roku 1914. Bezprostřední vliv na litera—
turu nemohu právě tak postřehnouti, jako na příklad není pozo
rovati při francouzské revoluci; taže účast, 'akou měli 'ro dra
mata ze starého Říma za doby Ludvíka X“). v malém frianonu,
pokračovala i v revoluci i v době Napoleonově. Ale pro krve—
žíznivý oddíl revoluce nejvýce příznačný byl asi zájem pro senti—
mentální a něžné.

Romaln Rolland o německé válečné literatuře napsal pů
vodní článek do krakovskýd1 iMasek' (1918, č. 18). Mluví hlavně
o nejmladší literatuře. Skoro všichni starší a uznaní básníci dali
se na počátku unésti válečným nadšením. Tak i R. Dehmel,
nepřítel války a řítel všech lidí, G. Hau tmann, Frank Wedekind,
Arno Holz, Richard Nordhausen. Madší básníci brzy ztratili
nadšení pro válku, působením utrpení, jež sami prožili neb u
jiných v cítili. Tak na př. Fritz v. Unruh, jenž na počátku volá:
;Daříž, čaříž jest naším cíleml' 'iž v září píše dílo ;Der l_amm':
chránku Boží, viděl jsem Tvůj bolestný zrakl Dřines nám mír
a odpočinek, dej nám jak nejrychleji vejíti do nebe lásky a oživ
zemřelé“ Rud. Leonhard píše po čase na první stranu sbírky
svých válečných básní: upsáno v poblouzcní prvních týdnů. ílení
minulo, sila zůstala Znovu ovládnemc sebe a budeme se milovat!
Objevuje se řada nových básníků s výkřikem soucitu ke všem
tr icim: Ludwig Marek, Fr. Werfel a zvláště Herman llcsse.
Zpuměleckých časopisů německýd'r zadiovaly střízlivý klid
sBlátter fiir die Kunst'. berlínský, krajně modernistický týdeník
! ie Áktion', jež bez rozpaků od počátku otiskuje překlady fran;
básníků a vysmívá se pěvcům term. chauvinísmu i prof. Haecklol'i,
pak nejvážnější měsíčníkz madých ;Die weissen Blátt r',
'ež otiskují pečlivě nestranné články Maxe Sdrellera a díla An tty
l(olb, jakož i mnichovské ;Forum' pod redakci Vil. Herzýga.
' Z mladých básníků německých zničila válka zvláště dva zhej

nadanějších: Arnošta Stadlera, překladatele Fr. ]amm'esa,
Déguyho a Verlaina, pak liřího Trakla, básníka melanclblie,
ve válce sanitního důstojníka v Haliči, jejž pohled na vál čné
hrůzy dohnal v listopadě kzoufalství a samovraždě. jeho rBÍsně'
přeložil do češtiny Boh. Reynek. (

Slavný franc. spisovatel, jenž asi nezná katolických básníků
německých, stejně smýšlejícíčh o válce, upozorňuje ke klonj:i, že



tedy'i v Německu vyvolení bojují _proti duchu nelidské pýd1y a“
chtivosti imperialismu. lest jich ovšem menšina a nemají moci.
Za to mají tím větší zásluhu, že i „cv.zemi, jejiž vláda v našid1
očíd1 představuje znásilnění .práva právem pěstnim, bojuji zároveň
s námi o ideu volnostif. .

Vzdělání národní či novohumanismus? Dvě stě let skoro
již trvá mezi duchy zápas o otázku, zda nejvyšším ideálem
vzdělání má býti národnost či humanita, — jinými slovy: má-li
se vzdělání nésti směrem kosmopolitického humanismu či směrem
národním. Francie povznesla se již kOncem 18. století ku vě
domi národa, v Německu po válkách za svobodu a po zalo
žení říše rovněž zřeklo se v otázkách kulturních a vzdělanostnich
těkavého světoobčanského ideálu vzdělání v novohumanismu a

pokročilo se k vyslovenému vzdělání národnostnímu.
O tom, 'ak se má tato vzdělání národní k vzdělanostnímu

ideálu novohumanistickému, vyslovuje se Meinecke ve svém díle:
\Y/cltbůrgertum und Nationalstaat (str 19) takto tlvlínění jem—
nější spočívá v tom, že pravy, nejlepší cit národní uzavírá už
v sobě světoobčonsk' ideál nadnárodní humanity . . . To tedy
rozlišuje národní vzdělávací ideály přítomností od cílů novohu
manistů před sto lety, že neprojevuje -- tak jako tento —
wslovenon nechuť a pohrdání národního živlu, že nevidí v něm
urně/ení, nýbrž duševní střed, 7. něhož vvrůstá všeobecně lidský
živel, a že okolo onoho středu organickyl se kupí v dalším po—
chodu vzdělanostnírnl

A tento názor je nyní všeobecný. Pro Kcrschensteinera na
př. spadá pojem státoobčanskěho vzděláni národního v jedno s
požadavkem, aby vytvoření byli rlídé', to ješt lidé mravní. připo
juje se k idei platonově, an praví: ípravý občan státní jest ten,
jenž věrnou oddaností slouží nesobeck dosažení .: uskutečnění
tohoto mravního společného celku.' lvíravní ideální stát jest i
jemu základní myšlenkou všelikého národního vzdělání: tvycho
chovati občany tak, aby činnost jejich vědomě či nevědomě,
přímo či nepřímo sloužila tomu, aby konkretní ústavní stát, jejž
(občané) tvoří, blíže a blíže byl přiváděn k tomuto nekonečně
dalekěmu ideálu mravního celku.! To jest mu hlavní věcí ve
veškere národně vychovávací práci.

S tím v podstatě souhlasí i F. W. Forster. Tomu jest ípravá
kultura občanská posledním výsledkem hluboké kultury mravní,
— pravé občanské svědomí povstává z jádra lidského karakteru,
- všechno zdravi státní organisace závisí na tom, o ud vnitřní

chaos člověka jest organisován, pokud anarchie pu ověho života.



je překonána a křečovitá ztrnulost samoláskya svévůle zlomena
jat probuzením vyšších sil duševních! _

K podobným koncům dochází i Daulsen. Naše všecko vycho
vatelství a vzdělanost je zabarvena národně, musí přirozeně nésti
známky národnosti; statky kulturní samy jsou původu meziná
rodního. Všechen bohatý obsah duševně-dějinného života nepo—
chází z národa, nýbrž vytvořenbyl stálým vzájemným ůsobením
jiných národů na se. Náboženství i mravnost, filosořle i věda,
umění, stát, právo, technika'i hos ářství a cokoli jmenujeme
jako vyšší hodnotu rozvojovou lids é kultu — to vše není vy
tvořeno od národa jen jednoho, nýbrž od |„kulturního společenství
všech národů. len prohloubení dějinného poznání, nahlédnutí v
duševní souvislost všech národních kultur může národnost a hu

manitu postaviti ve vzájemný poměr správný. Takto prohloubené
vyučování dějine'm činí názorným zařadění života kulturního v celek
větší, v obsažně'ší život našeho západního kulturního obzoru;
onot učí nás, abychom pojímali vlastní národ ne jako cosi po
sledního, obsažného, nýbrž rjako člena větší říše duchové, dějin
ného života lidstva, božského ducha v člověčenství'.

jako idealismus kdysi se ukolébající ve snech světoobčanských
nevědomky a bezděky stal se buditelem vědomí národního, tak
lze doufati, že z duchovního a kulturního života 20. století,
jež naučilo se národnost a humanismus stavěli v poměr správný,
vyroste politické dorozumění národů —l fi.

Nadbylek ,.vzdčlánl". Ve spise svém iVolkskirchc und Chri
stenthum' píše lan Muller: rÍakto způsobila povodeň vědeckého
vzdělání, jež zaplavila v )ředešlérn století všecko bez výběru
vyučováním, literaturou, tiskem i přednáškami, takové zpustošení
lidské bytosti, že ho dohlédnouti nelze. Tak uzrál nadbytek pn
žitků, osobní, duševní i tělesné vyčerpáni v dekadenci. Tak při—
vodil mohutný vzmach technické činnosti mdlobu tvoření umě
leckého, zpracování všech někdejších uměleckých výtvorů divou
bezslohovost a přebytek duševních podnětů pustou libovůli života:
všecko to jako příznaky barbarství, jež tím mocněji se vzmáhá,
čím méně je poznáváme!

Áno, trpíme na ;vzděláni'. Prameny života našeho namnoze
'sou zasypánv. Spočívá na nás nesmírná tíha dějin v přítomnosti.
llložnost rvzdělati se' je nevyčerpatelné mnohonásobná. Víme
vše, — ale nedokážeme'ničehol Arci mluvímetu o živlu
toliko čistě duševním a duchovérn, — o tom, jak se projevuje,
jak působí. A tak to půjde i dále s tím: vím sice _mnoho, ale
rád bych věděl všecko! — s dressurou školní atd. Ále právě
tak dlouho bude scházeti: porozuměti, chápati, dokázati něco,



tvořitil Nemyslí se tu na 'edince, ale na většinu, na její kulturní
a náboženskou úroveň. Schází: činl ,

Kdo pročtc dnes touže knihu 10krát, či jen dvakrát? Za to
však sto knih jednou a tisíc knih desetinukrát. Kdo má odvahu
a jistotu, aby z nitra své duše sám něco dokázal, ale nemusil—
se při tom ohlížeti na všecky strany, na pravo i na levo, nahoru
i dolů? Ovšem orientace je nutno; ale měla by dostačiti ori
entace Bohem daná, — a pak ven z duše život, činnost, pů—
vodnost! V našich pracích stává příliš citátů. Lidé však mají
právo, aby zvěděli něco o našich výkonech a nikoli cizích, —
aby viděli, co my dokážeme, ne co jiní.

ekne se: ale zkoušky! — Snad jich nelze postrádatí, aby
mnozí přivedeni byli k tomu, by si osvojili to nejnutnější; dů
kazy však naší hodnoty či nehodnoty pro život při našem ško
láctví to nejsou. A přece bychom rádi zkoušky dobře obstáli a
dbáme, aby i jiní dobře obstáli. Ále kterak nás blamoval život
s naší zkouškou, a jak se blamovali ti, kdož nás na základě
zkoušek věnovali určitému životu. V každé třídě jsou takoví,
kteří ostatní předstihnou a pro něž učitelé nikdy toho dosti ne
mají; je jim jedno, který předmět je to. Ále později ku podivu
tichnon; a o duševní roduktivitč zřídka kdy je slyšeti.

jedině tam, kde v clhši dřimaji igantske' sily, lze pozdě'i
překonali překážky z přílišného rvzdčřání'; třeba jen šily ty uvo—
niti, ale nikoli poutati. Ovšem, kolik moudrosti k tomu patří!

Jan Sorge, jeden z nejnadanějších básníků mladého Něw
rnecka, adl 20. července 1916 v bojích na Sommě. ve věku
25 let. Q/zpominku, kterou mu rArcha' věnovala před rokem,
doplňujeme nyní při příležitosti, kterou podává uvedení jeho
dramatu chbráka' na scénu Reinhartovu v Berlíně jako první

ředstavení spolku lMlddČl'iO Německa' v létě tohoto roku. —
€Íyvoj mladého básníka šel cestami () ravdu podivuhodnými.
Dětství strávil Sor e v Berlíně. Do prvníc literárních pokusech
v cestopisech a Ěenikách vydal první drama odehrávající se v
Africe, v němž oslavuje křesťanství o stránce kulturní. Na to
napsal společenské drama ;Das nbekanntef, které 'e ducho
venstvu velice nepříznivo a hlásá krásu tohoto světa. hl té době
přesídlila jeho matka s dětmi do leny. V básních té doby pro
jevuje neobyčejně vroucí lásku dětinnou. Borg ve svém díle o
Sorgeovi napsal: Byl to poměr snivé, zvláštní krásy, jehož
něžnost a hloubi lze toliko naznačiti! Cetbou Nietzschea pro adl:
19|etý jinoch zcela kouzlu tohoto filosova. jeho sebevědbmí
stupňovalo se až ve tvrdost a projevovalo sei ve slohu; pes
simistická touha po smrti mění se ve veselou silnou lásku
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k životu. Studie velkého města, potřebné ke dramatu iBettler',
zavedly h'o zpět do Berlína. Tam dostalo se mu ceny Kleistovy
a pomocí ni podnikl, - oženiv se zatím roku 1912, — cestu
do Říma roku 1913. Dojmy zde nabyté přivedly mladé
manžele k tomu, že vrátili se do Církve katolické.
Druhá pak cesta po italii a zvláště dojmy získané v Assisi pro
hloubily svět nové viry jeho, a tak povstalo drama dosud ne
tištěné: Franciscus der hei. Bettler; potom cyklus mystérií: Meta
noité r. 1915, dle utha: dojemně vroucí báseň, plná ne'něž
nější poesie, jaké jsme se od dob velkých panělů nedožili.
těchže kolejích pohybují se iMystische Zwies ache', biblické
dialo y, uveřejněné v iHochlandu'. R. 1916 Výši: činohra iKónig
Davi ', synthésa proroka i básníka, apoštola a umělce; plná
básnických krás a ovládaná mistrnou řeči. Na to následoval
tMojžíš', drama iLuther', dvě sbírky básní a iMutter der Him

mel' %yšla u Kósela v Kemptenu 1917), jež se přirovnává ktRájil anteovu. po l'luysmansovi, lórgensenovi, Bazinovi atd.
zakotvil v katolické Církvi i Sorge, — dosti ještě včas před
hrdinnou smrtí, — ale příliš brzo pro katolické umění. jako
Zeyer skončil oslavou přesvaté panenské Matky. ji.

K očistě naší literatury. Zdá se,
že překladová horečka v české lite
ratuře působí zhoubné ne'en svou
kvantitou, nýbrž i kvalitou. Kozí ry
zost, čistotu naší řeči. na nichž
nám musi řetlevšim záležeti. \'nášejíc
mnoho zbytečných cizích slov
a obratů do ni. Tato cizorodost
přechází pak i do původních
českých děl. Vezměmež si na př.
vcškcry t. zv. moderni romány i bás—
nická díla, bedlivě je pročitejme, a
tu nás velmi zaiazí množství cizo—
jazyčných slov, které naši mateřštinu
přímo hyzdí.

akový tčeský' román je'vlastnč
snůškou slov všech moderních jaz ků.
jen ne _brusičem a představitelem krás
naší čes & řeči, v níž a pro niž yl
přece psán. maje zároveň býti vy—
chovatelem a učitelem mateřštiny lidu.
Duchu obmezenému, mělkému im o
nuje sice taková rozsáhlá znalbst
moderních jazyků, kterou se ve svém
díle zbytečně honosí spisovatčl. a ne
slouží to ani jemu ke cti, tím méně
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pak původnímu českému dílu. jsou
sice již zakořeněná, najmě z latiny
a řečtiny převzatá n zmodernisovana'
slova. užívaná mezinárodně takořka
ve všech žijících jazycích, ale těch
'e poměrně nepatrný. mizivý počet.

ěmto. aneb takovým odborným. jichž
význam by bylo nutno dlouze opi
sovati, výhosl ovšem dáti nemusime.
ale jinak »—všeho moc škodí.
Proto budiž všem našim lilCI'álůlll

příkazem:čistota, ryzost a pů
vodnost maleřštiny naší nade
vše! Další nešvar, s kterým se v pů
vodních českých dílech přcčasto setká
váme,jest opomíjení, řekl bych

řÍmá neúcta a nevážnost
[: české knize. Mluví-li spisovatel
o kulturním vzdělání svého irdin'
či hrdinky dovolává se jen cizích
autorů, jich knihovny skládají se jen
z cizích děl; hrdina neb hrdinka
románu čte a obirá se knihami jen
cizích autorů, o umělecké kritiky opírá
se jen cizí atd. atd. jako bychom ve
své české literatuře a umění neměli



dosti velikánů ducha. rovnocenných
cizině, že musíme si z ní neustále
vypůičovatil Působí to na míru
trapně, a zvláště cizina musí míti
naprostý dojem buď o méněcennosti
naší tvorby nebo skutečné neúctě
k ní. Buďme původními ve všem a
hrdí na to, že jsme echove', národ
kulturně tak vyspělý. Tím rozmnožíme
jeu svoji slávu_a čest a zároveň
vzbudime zaslouženou úctu i u ciziny.

Ibsenský cyklus. Švandovo divadlo
smíchovské. a y zas trocnu povznes o
svou uměleckou čest, ohlásilo k na
stávajícímu období zimnímu cyklus
vyhraných dramat lbsenových a uči»
nilo bncd )očátckHeddou Gable
rovon. \l první válečnédobě \yno
řílo se také u nás jakési povídání,
že se lbseu vyžil a že jeho čas minul
Ale to se psalo tehdy. když ve vzky—
pění inlperalistickc' vášně \álcčné ne
věřilo sc \“ žádnou příští třetí říši
ducha, čistší, světlfrjší a ušlechtilejší.

íra se nám zase dncs vra'tíla a

čím víc poroste, tím více poroznmínie

mocnému pndn, který \ tvorbč )sc
nově kní tlačí, podmínkám, jež k ní
v_vslovuic, přcdzvčstcm a řcdobra
zením, jntnž 'i připravuje. éž by sc
byl vyžill Íosnd zatím nebyl ani
pocllopcn a jsou ostavy a díla lbscr
nova. jichž pravélío smyslu ještě ani
nc'lcpši jeho znalci (jako Roman
\\)oerner) zcela nepostihli. Naše (li—
vadla by!měla na lbsena zvlóšt pama
tovat. Ceští dramatikové nemohou se
nikde tak jak u něho učit, co je to
krásná dramatická stavba, a nikde tak
jako u něho nepoznají, kterak má
dramatik vážit z hlubin, zmatků, roz
vratů a nejasných tuc své o věku.
Budoucnost bude stále navazovat na

něho, manželé budou se musit po
dobat jeho Wangelům, veřejníbojov
níci jeho Stockmannům, hlasatelé o
čisty jeho osmerům a fanatikům
zisku bude Ella Renteimová mluvit

o bříších proti lásce, jež se ni y
neodpouštějí.

Hedda Gablerová je z Ibsenovýcb
postav, ! nichž vyslovenozvlášt mnoho
omylů a pochybných výkladů. Tento
úsudek lind. Vodáka nestačí uvážení
našich dramatiků. Zejména bychom
si přáli, aby naši katoličtí spisovatelé
se pilně obrátili k uměleckému pěstění
dramatické usy. éž če áme, z a
Matice Cyr.-Mct. v Olomouci uchopí
se brzo myšlenky, nadbozené v Lite
rární neděli Našince, totiž zřízeni
iCalderona', ústavu pro scenické
umění. a schůzi velelu'arlské byla
myšlenka ta sympaticky přijata. .

.Sienklewlcz a Wysplanski. Pod
tim titu em a životopisec _lo
wacke'bo a rasíňského dr. Ferd.
Hoesick u Gcbethncra i Wolffa
(1918) knihu, 'ež značně zklame
čtenáře. ekali bychom, že srovná
oba spisovatele. kteří představují (lvč
pokolení, kteří jsou nejtypičtějším vý—
razem jejich snah i názorů na měl
a lidi. kteří používali ke svému no
řťní látek / národní minulosti i z dob

antických, ale tak různě! Místo toho
vypravuje autor |L'll různé zajímavé
jinak události z jejich života, zazna
menává své rozrnluvy s nimi. iciiclt
autobiografická vyznání a všechno,
co o nich veřejně nebo v (lůvěrnýcb
rozmluvácli pronesli jiní. Různé ži-»
votní cesty obou velkých básníků skři
žovali se jen jednou, a to po roz
mluvě, kterou měl p. |locsíck se
Sienkiewiczcru r. 1900. lehdy Sien
kiewicz mezi jin'uni svými tvůrčimi
myšlenkami zmínil se také o tragédii
\; Hektoru; nemínil však uskutečnili
myšlenku sam, nýbrž byl by ochoten
rdarovati' ji některému z mladých,
Rydlovi, 'l-ctmajerovi, konečně —-na
návrh dra Hoesicka —Wyspiar'lskému.
Hoesick svou rozmluvu uveřejnil. Dalo
sc očekávali, že jmenovaní básníci
odmítnou návrh pronesený způsobem
málo taktním, nebot rdarovati' lite—
rární 'myšlenku spisovatel) znamená
,odceňoyati jeho tvůrčí obrazivost.

G/yspiaúski vyjádřil své odmítnutí
formou podivuhodné jemnou, jak



svědčí list zaslaný dru Hoesickovi a
otištěn' v této knize. ledná o ná
vrhu šienkiewiczově vážně, zamítaje
jej toliko z věcných důvodův: uka—
zuje. že není možno, aby Hektor
zamiloval se do eleny a aby to
bylo hybnou silou celě trojské trage
die — nelze přece přenašeli konvenční
obyčeje mišlanskěho dramatu na půdu
davně trojské minulosti, kdy vládly
\; tě věci zcea jiné zvyky i názory.
Tak již tehdy Wyspiaflski důsledně
zastupuje zásadu, že drama, jeho 0
\zduší i druh dramatických konfliktů
musí vyrůstali organicky : poměrů

0 y a země. M.

therámí akademll polskou navr
huje spisovatelStefan eroms
zv a'štním spiskem iProjekl Akademii
Literatury Polskiejl (Varšava 1918).

emyslí něco podobného jako jest
akademie Goncourtů. Nechce odmě

ňovatí hotovou jiož tvorbu, nemínízbudmati polský ().lymp ny už se»

sEupiti všechny literární pracovníkyobraně proti tlaku 7e\nější\h po
hrom'. Znamenalo hy to hlavně
hmotne pomč ry; než těchtovzpo
míná Žeromski teprve ke konci:
rlřeba pracovali o emancipaci lite—
tarní tvorby od vady a italu
knihkupců, nakladatelů, \'jdavalelskýcrh
spolků (\ příležitostných mccena'šůJ

emdi však zamčňovati akademii
s \ydamtclským družstvem: měla by
jen dávali popudy, zv a's'tě \ 0 out
překladů, stanovili spisovatelské hono
raře (nejméně 1/4 nebo '/_., ceny
knihy). bdíti nad výkazy o počtu
výtiskův atd.

Více než hmotné zdůrazňuje Že
romski kulturní ú koly budoucího
ústavu, mezi nimi na prvním místě
péči o čistotu a krásu polského
jazyka Než brzy na to oznamily listy,
že této věci ujme se kra ovská a
demie umění, ež vyda nejen slomík
staropolský, nýbrž také slovník živ:h \

olskěho jazyka. Připravuje jej zvl1sl \
komise, jež bude vydávali \jQz-'k
polski', obdobný asi iNaší Řeči a
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rvůbec stati na stráži čistotya sprav—
nosti polské mluvy'. — l_ilerarní aka—
demie bude míti dle Žeromske'ho
dalším úkolem rozšiřovali literární

kulturu organisací knihovny překladů
starých i novýc a konečně státi jako
vrchní instance na obranu volné tvorby
proti nes ravedlivě kritice. před

sedu volřly by si rvšechny osoby
skutečně pracující na literarním poli'.

eromski věří, že za nedlouho aka
demie, již navrhuje nazvali rÁkademii
Miriamovou', u e míti vastní bu—
dovu, knihovnu, archiv, zbuduje
divadlo i museum polské literatury . ..

ávrh slavného romanopisce vy
volal v polsku živě diskusse. přes

některé nepříznivě hlasy souhlasí
většina aspoň v - tom. že spiso
vatelé jsou povinni se orga
nisovati, ne z mody, ale prostě
proto, že \ době všelikého druhu

syndikalů, trustů, spolků, na něž se
pomýšlí po \álcc, í lilerati musí býti
organisova'ni jako odborná skupina,
by chránili svých zajmů jako \ýrobci
i spotřebitelé. Dnes ovšem ——dodává
po různých svých úmhách o návrhu

ha'sník Karel lrzykowski - kdy
literáti jsou 7 donucení roz )rašcni a
nemohou se svobodně spolu doroz—
umčli, jcsl touto )lán. jako mnoho
jiných. sněnim člověka uvězněného.
jenž rýsuje cihlou na stčnv svého
žaldic zahrady a ozdoby Paláce
Svobod.y.

Polský básnik Leopold Stali. 7.je
hož nejnovčjši tvorb přinese iArcha'

lllídZ ", icSt "dl“ břllký | SVým půvo—
tlcm: jest synem ( „:'(Llld, jcnž před
lety usadil se u“ \0\č, .1863

rolěvalí km za polsku a až do
konce zachoval si český raz. Basník.
nyní pravě člyřicátnik —-rnar i se
14. listopadu 1868 \e Lv0\č, kde
také ukončil jilisojicka' studia — vy
stoupil v době největšího rozkvětu
Mladé Polsky sbírkou básní IS ny
.-. - \lzel (190l) a dobyl si v ní

.čho místa již druhým silným
dilem, epopejí rMistrz 'l'wardowski|



(1902), o niž následovala celá řada
nových 'snických sbírek: ziet't
duszy (1905),Ptakom niebies
kim (1905), Galaž witnqca
(1908) Šmiechy god zin (1910),

cie iu míecza (1911), La
bedŽ i Lira (1914), pak dramata:
Skarb (1904), Godiva (1906),
|grzysko (1909),' Wawrzynz
(1912), To s'amo (1912) a četné
překlady spisů Fr. Nietzscheho, Dide<
rota, Leonarda da Vinci, sv. Fran—'
tiška z Ássissí a i

Básnč Stagrvy. nezapírajíci 5 počátku vlivu owackého, překvapily
již tehdy mistrovskou formou, . ae
zvláště neobyčejnou myšlenkovou vy
spělosti a asickou rovnováhou.
W. Feldman označil je ve svých lit.
dějinách jako přemožení dckadentismu.
Ač jest básnik člověkem úplně novo
věkým. jenž změřil vrcholyi iropasti
života, neupadl nikdy v zoujalství a
pochybnosti. Zachránila ho vůdčí
síla jeho dušemi organisace: rejjlex e
spojené s velikým darem snivosti i
opravdového citu. | básně největšího
citového Opojeni jsou zladčny klasicky,
vždy tušime za nimi hlubokou práci
filosoficky vztěanóho rozumu, jenž
vidi ideál noveho, silného člověka ve
stálé snaze o vnitřní oswbozeni, obo-
haccui a zdokonalení duše.

V poslední době otiskuje Staff
své hojné časově zbarvené básně
zvláště v krakovské revui iMaski'.
Do češtiny řeložil_sedm jeho drob'
n'ch básní t. Kvapil ve Slov. pře
hledu 1910. Nové překlady přinese
později |Archa'. M.

dngelus Sllesius není jméno ja
kuba .Baldena ——jak omylem tuto
posledně psáno — nýbrž jeho vrstev
níka. jímž byl jan Schefjler, lékař,

jilosof. mystik, konvertita, kněz a poemik. Narodil se ve Vratislavi r. 1624
7. lutheránských rodíčův a stal se
lékařem. „ Konvertoval ke katolicismu
12. červ'na 1655 a pohnutky své
konverse, jenž vyvolala veliký rozruch.
vyložil ve zvláštním spise. Roku 1661

b | posvěcen na kněze a zemřel ve
\Íratislavi r. 1677, Při biřmování
přijal jméno An elus a dle své vlasti
psal se Silesius. %“llavnijeho básnické

práce mystické jsou sbírlz': |Svatáslavnost duše' ve formě uchovních
isní a tCherubínský poustevník' ve

Enmě aforismů; o této knize prohlásilichard V. Krallik, že kdyby se musil
zříci celé své knihovny až na šest
knih, jistě by mezi těmito šesti vy
branými byl cDer cherubinísche
Wandersmann'. '— Dr. Alois Lan

výbor z této knihy přeložil a vyda?
nákladem revue ': edítace' v Praze
1909, připojiv krásný úvod do ně
mecké mystiky.

jakub Balde narodil se r. 1604
v Eusnsheímu v Elsasku, vstoupil do
Tovaryšstva ježíšova, působil jako
proslul' kazatel a zemřel r, lbbB
v Ncubnrku na Dunaji. je to poly
hístor a jeden 7. nejlepších latinských
básníků vůbec. Pěstoval epos. satiru
i drama. hlavně však lyriku hlubokého
obsahu a klasické formy. přední jeho.
díla jsou: Pot-ma de vanitate mundi
(1638), lyricorunt libri IV. (1615
-—46), Urania victrix (1663) |.yrika

jeho vrcholí v písních mariánských.
hďn.

O podstatě :: ctli romantického
umění vyslovuje se mnirhovský malíř
Hans Thoma (ve cWaechter' čís. $.)
takto: I'- — pod romantickým
uměním představuji sito, čim má
v jádře býti všeliké umčni: osvobo
zeni duše z pout hmotné existence.
z poznání, že duše zakotvena je hlu
boce v tajemné prapříčině \šehomíra,
-—že snat tato duše tvůrčí jest u

mění samo, jež světem jíti může jako
sen, — že to, co je pomijcjící, jest
jí jen obrazem, jejž snaží se zac y
títi, obrazem, kterým chce navázati
víru v Nepomíjejícno. Rozumím-li
romantickému umění, nebo to, jak
já mu rozumim. je to pravdivé, ne
líčené zjevení tvůrčí lidské duše se
vší její touhou, hledáním pokoje, je
jím nepokojem, se vší její silou, s kte
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rou se nese ke světlu z temnot ve

dleišího bytí, se \ší ieií bolestí a
utrpením, s ieií vírou, naděií' | láskou.
c to uše se vší ieií poctivostí,

v tuše svě svatosti. iež ii v sílící víře
ve vysoký ieií původ provází : iež
cítí své bludy a nedostatky iako vinu,
které nemůže zataiiti, nebot poctivost
ieií icst naprostá, ano má pocit,že
sve' proievy činí před trůnem Božím,
— ve vě omí, že se musí ukázati

tak. jak jest; iakožto duše. z temnot
ke světlu toužící a se prohíieiící. ——
ano, že iakožto tvůrčí sila má po
vinnost, aby svým“ zievením bylo
vůdcem na stezkách. zhusta tak tem
ných, z hludiště světa k iasnosti
Božství. '

Umění toto s radostí poputuie po
těchto cestách spolu se svou seslr0u,
s náboženstvím. zdohíc vážnčiší družku
svou svými květy. Isortt to ohě sestr),
iež vypučely z iednoty duše. mnoho
stranně ho ale — ieiích spoieuí utvoří
duchovní ohraz človčkův.' Kéž l:)

umělci. tak iako sám Thoma \ýt)ory
svými tyto vznešené zásad) ta ě n
platňovali!

„Rakouská společnost .Shakesln
peare--Baconská" ma' býti založeno
iakožto vědecké sdružení. lak známo,
V)stoupili \ minulém roce opět mnozí
představitele staré domněnky dle které

ry |<: státník a lilosol' lrancis
Emco u skutečným spisovatelem dra
rnat Shakespearovs' . herec Sha—
kespeare pak ůičil íirn toliko
své imeno. lrárrglicťých odborníků
nedocházelo tvrzení toto dosud sou

hlasu. Prol. dr. All). lííchler \ývod)
Bakenmců v řadě přednášek (minulé
zinn) nemilosrdně polrhal. Vídeňský

rnovofiloďcký spolek' poslal muadresu sou \lasu v nížlo se praví:
.V poslední době l))|\ od přívrženců
Sh.-Bac. hypothěsy o původu dramat
Shakespearových staré omyly, pode
přené dohrodružně náladou denní,
znovu shřívány: arci při zkoušce dle

všeobecných metod historického ha
dání neohstály zase, naopak ukázaly

se tak prvěiší pokusy o onu domněnkuiako zcela bezpodstatně.- Novolílosol'i
cký spolek vys|0vuie prof. dr. Eichlerovi
vřelé díky, že proti oněm tvrzením
vystoupil před kruhy siršínri, —-a od
suzuie urážlivý ton, iehož užila v tom
strana protivná. Odborně kruhy jsou
v otázce Bakonovslíě všeobecně
steiněho mínění. iako uvedený spolek.
Nezbývá nyní, leč vyčkati, co nmá
společnost přinese nového, ta aby

důvody icjí mohl) hýli \ážnč \ědeck)
poiímány.

Haendlův spolek _ (Haendl—
Verein) založen byl \ hřeznu v Halle
.S. Účelem ieho iest výhradně péče
o klasickou ínstnnuentální ut u a

se sólovým zpěvem, zvláště děl Hándc
lových. K tomu cíli uspořádá Haeud
lův Spolek ročně tři koncerty: církevní.
orchestrální koncert a večer hudhy
komorní a domácí. udební \edení
převzal kral. a uni\. ředitel hudehní
prolesor Á. ehlwes

Hudební skladatelé 7cmřelináhle
po sobě tři: Ludvik ošttík, bouřlí
\ak kritick), Fr Dicka, kapelník
pražské oper) a ředitel kůru. ienž
zanecltá\á řadu znamenitých skladeh
cirkemích,n )metnl skla
datel ušlechtilých líl)i\ýclr písní a
mší. Od roku HJb byl ředitelem
kůru v písku a _založil jihočeskou
cyrillskou iednotu: — Vyslovuieme při
těto příležitosti přání, aby naší hu
dební skladatele pěstomli užší slyky
s katolíckvmi básníky. |..

Plzeňský ..Vzlel" píše: Stále ieště
setkáváme se s lidmi (i s literáty! ),
kteří tvrdí, že před 15 let) \ Pelclo
vých rRozhledcch' otisknutý článek
rpapírmá pyramidaI o Vrchlickénr
psal Macl har. To jsou klep). Za—
s\čcenci vědí, že článek ten ieuž
\zlmdil ohromný rozruch a různé

rotcsty, psal pod pseudonymem Long
ll'om spisovatel Ludv. Lošták.



"Duna udal-luhu..
Přes 300 odběratelů nezaplaíllo

dosud letošnl'„Archy“. Byla jim poslána
připomenutí. Pozdě l vybereme sl dlužný
obnos pllšlovním p katem. Potřebuleme
peněz. poněvadž všechny účty platíme
hotově a honorářů také nechceme
dlouho zadržovatl.

Přehlédnlte sí letošní roč. .Archy“
a scházející čísla uvčas reklamujte.

My rod-helpodani.
Z nakladatelství A. Nouborta

v Praze. André Theurleí: Tyrkysový

'ndrannlš. Pestré květy sv. 12. —- Al.]. Ku n: Clbule, česnek, pór a pa

vánl. S lllusír. 5 K.
Znakladatolotvl K.Beníška v Plzni.

Petr Fingal: Synové jakubovl, dram.
bá'sell o 5 dějstvích. 3 K. —- Vilém
Stach: leellula, komedle o 3 dělstv.

Z ústř. dělnlokého nakladatelstvi
v Praze-ll. josel Gregor-Tajovský:
Slovenské besednlce. leové knihovny
av. 112. I K. — Časopisy „Kopřivy“,
„Svět“ & „Mladý soclallsía“.

Knlhovna Pedagogické akadomlo
v Olomouol. Dr. Al. Lang: Náboženský
problém Novallsílv. l9l9. Cena 3130 K.

Z naklad. Fr. vejdy v Praze-VIM.

Ant. Matula: Kořen? v moravské půdě.Lller. aludle. 110 .

fotka, jejích pěsíovůní. množení : mill

Dnilna "krimi . mlhou ' Olomouci.Dolni06.. 11
vydala a nnbíxí íyío lmíhy:

K. Doom Luíínov: Slohy . nllry. Sa
íyrícké varle. Cena !( IM

Fr. Doh l: zklamaně touhy. Bílině.

C510 2' ".
Onb. naj yoměnló. Slovácké drama.CeíIQKÍ

Ralololl ollvovů. Palma tnížka grál
vgjlíllr l nevojůlry. Nevůz. K 2' ,v . '—.

. V hlídala: Znáš lon kral. kdo ll.
n ckd palmy kvetou? &]. Halen:
Fovldlíy : Kopanlc -—1sourozebrlny.

Ach—hlavna. „An-oby“ v Olomouci, Dolní nich“ 17
nabízí, pokud zásoba síačí, u snílené ceny:

. ročník ,Archy'“
ll. ročník ,Amhy“

m. ročnlk ,Archy“
IV. ročník „Archy“
V. ročník „Archy“

...... K4'50

...... K4'50

...... K4'50

...... !(4'50

...... K5'50
(Pflloženy jsou „Písně lvon'l“.)

V kružnici „Evy“ vyšly:

DUN—

.svazclc Gab. Ronal: Pane, smiluj se nad námi. básně. Cena K 210.

. svazek Fr. Střížovský: Půlnočnl světla. báSně. Cena 90 hal. v

. svazek B. Konařílr—Bečvan:Judita, povídky z východní Moravy. Cena !( 2'40.

. svazek jos. Pospíšil: Statkář filosof a jiné povídky. Cena !( 3'80.
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