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Počinajíce druhý rok své činnosti.

nemáme vrelejšího přání nad upřímnou
touhu světový názor křesťanský uplat
niti v našem kulturním snažení. Život
našeho národa vyžaduje vzhledem k ml—
nulosti. kdy křesťanskou kulturou za
Karla [V. a Arnošta z Pardubic stal se
prvním ' západní Evropě. vzhledem
k přítomnosti, kdy statisíce milovníků
Krista žijí a pracují v křesťanské kul—
tuře, i vzhledem k budoucnosti, kdy
všechny vznešeně duše kulturně za
ložené budou žlti křesťanstvím, aby
světový názor křesťanský se den ze
dne více uplatňoval ve všech směrech
činnosti lidského ducha. Velká Morava
a ideou cyrliometodčjskou vstává po
tisíci letech k novému žili. na nás je,

abychom ji nedali zanlknouti, ale vy
nesli ji na horu vysokou, o-ikud by
osvětlovala všechny bratry slovanské.
V nejistých dobách neohroženě půjdeme
za cílem svě veškeré činnosti —-Kristu
sláva věčná — se všemi svými přáteli
nerozmnožující trpkosti & zloby, již
každý den má v sobě dosti. V pravé
demokracii, jež jest etapou Kristova
plného království na zemi, budeme
Atlanty držíclmi tisícileté sloupy kře
sťanské kultury, jež zabezpečí blaho
vezdejší i v naší republice.

V letošním ročníku „Archy“ vyjdou
lhistorlckě práce a sice : osvědčených
per V. Olivy a ]. Sahuhy. Práce tyto
budou jistě obohacením našeho pro
gramu a čtenářstvem budou uvttány.
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9. Odvalil: Z mých básní.

KRÁLOVSTVÍ SRDCE. _

|.

Kdybych tě vzít moh do“ dlaní,
ty hrstko hlíny, jíž se srdte říká,
iá zeptal bych se: Co jsi? ]si hnízdo skřivaní?
]si bolest, jež se usmívá neb štěstí které vzlyká?

Ústa, jež pijí žízniva' Rodíš, neb ienom rozkládáš
veškeru hořkost země? iásavé světlo, iímž život se stkví?

ma, z níž vůně léčivá Toliko věcí klíče máš
vychází přetaiemně? jsouc samo tajemství!

Kdys pohanský bůh uchvátil tě lstivě,
_vropol Dětské zíadilo tě hraní.

V tritonů pochod dovádivě
Nerei'd píseň houpala se slání
a bílá záda býka unášela chtivě
panenku slzavou.- Do lásky objímání
zda zasmálo se olympské ti nebe?
Tvým úclům na konec se zlíbilo to hraní,
(vždyt pohon ten se věru vyznal v milování).

Květ ÁLroclitin slušel tak tvé skráni— 'však je o trn kam zasáhl až tebe?

Tvé oči smutné Zl'dtllly to maní:
u srdce, paní, u srdce přec zebel



Tož co? Tvůj milec brzy zakoukal se kdes
a tebe opustil, pták přelétavý,
a za lásku ti nechal věci hodné sebe:

kovový muž, a oštěp a pes . . .
Na dlouho postaráno o zábavy,
než život se zhnusí a srdce se znaví

a prázdnoty než ucítí se děs . ..

Máš vůbec srdce, Evropo, paní?
Dlouho to zřít .skoro nebylo ani;
tógy tvé všechny pruh krvavý mají,
pentle iak prapory valečné vlají,
posli tví mají se sekerou pruty,
dvořané krunýř, meč'fz ocele kutý,
ostruhy, kuše, oště ů les . ..

u ovšem: muž fovový a pes . ..
Zábavy dost v zemi řádu a daní.
Ále máš srdce, Evropo paní?

Nad velký stůl mnich bledý se sklání,
stolem se oslí kůže bčlá;
třtinou mnich bledý v pergamen kreslí
Evropy obraz. Dost podobný na ni.
Iako když tenkrát mořem ii nesli,
blankytcm vod ie oblitá celá,
řasného pláště záhyby steré
na všechny strany větřík jí bere.
Ále těch vrásek. ale těch rýhl
Sled časů, zábav minulých? .
Všecko svou“ stopu zanechá kdes.
Ale to jedno již viděti dnes
—mnich dobrý to zjistil v své klenuté cele —

Srdce mášl Veliké srdce máš v těle!
Klikatou čarou načrtané —'

jak by se chvělo—žilkami tkané,
srdce, od věků chnmi zvané.—

IV.

A zas dost zábav a starostí dost,
a časy plynou v minulost,
stejně řad dobrých i zlých..



Však jeden řišcl, ieden k nepřečkání.
Zase se nad) stůl obludný sklání,
ale ne bledý kreslič mnich
dnes mnoho, mnoho, mnoho jich—
chirurgů zástup—a v horečně dlani
tolik iim nožů se blýská.
Á potoky kolkolem tryská
krev teplá ze všech 'žil.
Kdo Evropu na stůl položil?
V narkose leží omráčená

(nechtěli slyšet jak úp_í a sténá),
a vůle nemá a vědomí nemá,
a smysl ií zhas a rozum ií stoji,
jen každý nerv se chví.—
a ty co řežou pojala tréma,
a ti co řežou, se navzájem bojí

patřit do oči.— .
%:)apná a šílená práce.
Zdaří se operace?
Doufaií směle.
len srdce, páni, srdce at je celé!

V.

Celé a též silné dost, aby vydrželo.
novou krev zas rozvádět v zmalátnělé tělo.

jen srdce zdrávo mít a na pravém místěl
Mnoho lze pak podstoupit, vydržíme jistě. —
T , který isi lříkával: Pojdte k srdci mému,
síly své dei zemi té, srdci zmučenému.

náš ie, víš, že přálo si žítím txým vždy tlouci,
pravdou tvou vždy chtělo žít, čistou. nehasnoucí,
: kalicha vždy toužilo krví tvoií zmládnout. —
_chei mu jak rozbité čiší v střepy padnoutl
'Krví zmlad a duchem zlad, v'jednu harmonii,
at zde jako jediné všecka srdce bijí.
zdravá, silná, stvořená podle srdce tvého —
a pak zem ta bude-též srdcem lidstva všeho,
blaženého Lazara, 7. mrtvých vzkříšenélio.
Bude, nová duchem tvým,
blahým Srdce Královstvím! _



ZVONV.

Chtěl bych být zvon bez trhliny lítý,
sídlící vysoko v žebroví věže,
hledící k všemu ve třpytných výších,
k všemu co dole jest, drobné a čisté. —

Chtěl bych být Zikmund, jenž vítával krále
v jásavém davu korunovačním,
kdy dmula se rsa a národu mému
chvíli se zdávalb, že je též národ. '—

Chtěl bych být Marií na týnské věži,
na po |ach šturmovat do bouřné noci,
až dol; náměstím zježí se hrdě
ti, kteří chtějí být zase lidmi. —

Chtěl bych být kolokol zlacené cerkve,
který zas jednou zazpívá voskres,
a lidé ve vlahém večeru jarním
dají si bratrský polibek míru. —

Chtěl bych být zvonek pod červenou bání.
'enž zpívá jak slavík v sousedské město,

kdy bílá a růžová dívka, květ teplý a vonný,z očáru stoupá na koberce snubní. -—

Chtěl bych být zvonem ! Tak otevřen stále —
lllll srdce vždy vidět — i tehdy kdy mlčí.
Chtel bych být zvonem —ač nemluvi vždycky,
ale když promluví, jest to vždy srdce.—

Aspoň tím zvonkem na prvničky krku,
která na slunných pastvinách horních
vonící travou se pase a mléko
posílá dětátkům heboučkých tvářil —

Ale že jsem jen zvonek, jenž pláče
ke hrobu srdci, jehož tu nikdo
nebude želet ze štastnějších lidí,
srdci, jež nesmělo bíti jak srdce. —

Ze jsem jen zvonek, jenž v kostýlek pustý
žalně zve lid svou smuteční písní,
hlas, jenž se v sněžných závějích ztrácí 
i za to dík pokorný Zvonaři duši.



gas. Qospíšilq mezi 9Věmcí.
Zena truhláře Webra z Reutu, vesnice v chebském kraji:

seděla na stoličcc u kamen, vaříc večeři. Ve světnici už se sše
řívalo a v červeném světle ohně, vyzařujícího otvory ve dvířkách
kamen, bylo viděti její stárnoucí obličej, provadlá prsa a ruce,
skřížené nad zdviženým životem. Vedle v dílně ozývaly se hlasy

racujících dělníků, u okna, zastřeného závojem padajícího sněhu,
Evizdal čtrnáctiletý její hoch na jlétnu, v kamnech praskalo
rozžhavené uhlí, ale Webrová toho všeho ani neslyšela. Dohlí
žejíc zamlkle do ohně a mírajíc lokty o kolena, myslela na
dítě, jehož příchod na svět rzy očekávala a říkala si téměř s
nenávistí :

IV jakém jsem to stavu, můj Bože? Dítě — po devíti letech!
Nc'sein-li už tak dost usoužená? proč ještě tohle P'

& náhle zjevil se jí celý její život od té doby, kdy op/ustila'matku a provdala se za Webra, až do tohoto dne. iděla
všecko jako \ zrcadle. Bílý doškový domek na návsi rodné
vísky. iiiatčinu tvář, lii'otry (i\šeckv známé. Iokoliy před ní stáli,
jasně jc všecky viděla. _

' myslí se ji vybavilo i domácnost plukovníku lékaře v („a
slavi, u něhož sloužila a kde se seznámila s nynějším siyin
Il1llŽ("IH. který \ (laslovi vojančil.

lenkitit bvla 'inladá, hezká a veselá a \Veber si ji oblíbil.
nedbajc. že je (Leška ()(lliyv si vojaiičinu a navrátív se domů,
nepřestávnl na ni myslet a posílal ji zamilované dopisy, polo
česky, polo německy psané, ale oplývající sladkýmí slovíčky a
toužebnvini vzdechv.

_Umi je téměř nazpamět, ještě dnes by je mohla odříkati.
floužím |)O tobě,! psal "i v osledním dopise, isrdce' moje.
pořád na tebe myslim. Llruh ařiin, truhlaiím a tu mne náhle
píchne u srdce a musim odložit vercajch. Co asi děla Fran
ciska ll'lL'ili,mé srdce? Dřečasto, když v jde měsíc, stávám na
dvorečku. hledě na měsíc. Měsíčku, blecll'g Zdali pak tě vidí i

eliebte mein, moje Franciska? ptávám se měsíce a když si
pomyslíin, že se na něm setkaly naše oči, mé a tvé, tu jest mi
zum Weincn, hned bych se rozplakal. V'řid své drahé matce.
že ji srdečně pozdravuji a na prsa tisknu jako svou vlastní.
Naši tě také pozdravuji a líbají. Obiš mi, srdce moje, jediné
slovo. Napiš: ipřijed, miláčku můj. chci býti tvojí věrnou chotí
-a neodloučím se od tebe, okud nás neroztrhne nelítostná smrt!

atka vdova nechtěla, aby si vzala _Němce. iOdvlcče tě do
.horoucích pekel, až někam na kraj světa a já tě do smrti ne
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uhlídámň říkala jí, ale nakonec se se vším smiřila, a když
Weber při'el, vystrojila svatbu.

po svatl3ě Františka se zdvihla a odešla s mužem do Němec.

ylo ji ovšem krušno u srdcefplakala jako jehně, ale přece šla
ráda s milovaným mužem.

eber měl v Reutu pěkně zavedenou truhlářskou dílnu a
s počátku vedlo se ji s ním dobře. Muž měl ji rád, od nikoho
nedal jí ublížit a všelijak jí ulehčoval život mezi cizím lidem.

Avšak brzy přišly svízele a to se strany, odkud se jich ani
nenadála. Způsobila jí je vlastní panímáma, zlá stařena, která
se sice bála trochu syna, ale přece nalezla dosti příležitosti, aby
jí život ztrpčila.

první neshody počaly při vaření. Františka vařila po česku,
jako vařivala doma 0 maminky, ale paníma'mě krmí nechutnalo,
a všelijak je haněla.

tTo že jest polévka ." vrčivala, když mladá nevěsta vylila na

:flíře nějakou polévku, kterou stará _Němka jaktěživa ani nevíěla. l—lÍCllldje to a ne polévka. Zblohtačka pro vepře nebo
pro Bómyj dodávala tiše, ale tak, že ji nevěsta slyšela.

jindy opět, předložila-li na stůl kucmoch nebo šišky. posypané
mákem, jahelník se švestkami, povidlové knedlikv, lité \'(lolečky,
nebo jiné, v českých domácnostech obvyklé. ale mezi Němci
neznámé jídlo, stařena sc jízlivě clieclitala a ničeho se ani nctkla.
popichujíc tak syna proti snaše.

Zvláště na rvní posvícení, které užila v novém domově, ne—
zapomene, co l))ndc živa. Stále cítí trpkost v srdci a žal, který
tenkrát zakusila. A proč? pro hloupost, pro koláč. Blahovál
Domnívala se. že to \ Němcích o posvícení chodi jako n.lthlt
doma, chystala se péci c'eske' koláče. Rozválela těsto, rozkrájela
je měděným kružátkem, které si přinesla z domova, na rozkrá
jené kousky nakladla žlutého tvarohu, vonného máku a povidcl
a hl)it'ma rukama počala svinovati drplmě koláče, podobně kvě
tům. tařena zvědavě pozorovala krásně ečivo, divila se umě
losti nevěstinč i krásným koláčům, ale na las jich nepochválila.
řkouc uštěpačné: _

íHloupé hračky! kdo pak zde kdy viděl takové piplačky ?“
Kdybys raději nemařila času!

rantiška věděla, že stařena tak mluvi jenom ze žehravosti a
stařecké závisti, ale její řečtí bolela zvláště proto, že i muž se
tenkrát přidal na matčinu stranu. '

eméně trampot zažila i v obcování s lidmi, jelikož jim dlouho
nerozuměla. Ve vsi se hovořilo egerlandskou němčinou a Fran
tiška, která nikdy nepřekročila hranic čáslavskeho okresu, nemohla
b ,



se dlouho naučiti oné podivné řeči. ačkoli se o to velmi sna
žila. připadala ji jako \rčení kolovrátku či spíše jako klapa'ní
tkalcovského stavu a hlava ji brněla, kdykoli na ni déle h0vořili.

A tak ncchápajíc 'ani jediného slůvka a obávajíc se výsměchu,
kdyby v něčem pochybilá, vyhýbala se lidem a kromě do Božího
kostela nikam ani nešla. Lidé, zvláště ženské, ačkoli jinak nebyly
zlé, vykládaly si samotářství její jako pýchu a také se jí vyhý

aly, nazývajíce ji nadutou Franckou od Čáslavi.
aždý člověk potřebuje družnosti a styky, lásky a přátelství a

Webrová, které se toho všeho nedostávalo, očala stonat teskno—
tou po české mluvě a po rodné vísce. V uchu obcovala s bý
val'mi svými kamarádkami, s nimiž za svobodna Chodívala po
ro<né návsi, nažehlená a veselá. Vzpomínala na písně, které
zpívaly a na pohádky, jež si vyprávěly při dračkácli a při těch
vzpomínkách plakávala. Zde zdálo se jí všecko cizí, neznámé a
nevlídné a nic ji netěšilo, ale zhola nic. Ani příroda, ani lidé,
ba ani ten chrám _Dáně.

' dálo se jí, že u nich doma i mateřídouška lépe voni na
mezích nežli tady a ptáci že tam radostněji zpívají. Dřivřela-li
oči, viděla \'šecky chalupy, rozložené kolem návsi rodiště, viděla
plachty poli, táhnoucí se m humm a mizíci .v dálce, ohrani
čené Zeleznými horami a překlenute modrou oblohoulve snách
slýchala šumot topolů, vrouliicich i\liník u vsi a rodný kraj zdál
se 'i z té dálky učiněným rájem.

latu její tesknota, \'yhlédajítzi / oči jejich i zapovadlé ttáie,
dráždila V/clira a ona s uzkosti pozorovala, že se mu časem
zprotivuje.

později hošík počal žvatlat. batolil se po sxětnici a bylo treba
zaučovat jej v modlitbě. Welirotá vzala si všemožnou práci, aby
se naučila německým modlitbám, ale panímámě se nezavděčila.

iVybral si čistou nevěstu,' bručívala, hubujíc na syna. iNeumí
se to ani řádně pomodlit!

'šecky ty trpkosti opakovaly se i po třech létech, když pmild
druhého syna.

luž měl ji sice stále ještě rád, ale důvěrněji zřídka kdy s ni
promluvil. Romantická melandhonie dávno již z něho vyvětrala a
místo ní počala se v něm probouzeti německá “tvrdost.

jedenkrát zavítal do Reutu itlustý irytíři, všeněmecký poslanec
a po jeho řeči ustavil se ve vsi iÁlldeutscher Bundi. Weber jako
zámožný živnostník a muž znalý světa postaven byl v čelo no
vého spolku a od té doby žil jako v horečce. Všeněmecká hesla,
rozléhající se po německých mivách' a rozechvívající 'srdce jeho
spoluObčanů, spletla mu nadobro hlavu a zhoršila jeho poměr
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l k ženě. Na neštěstí jmenoval se Wenzel-a snad by byl dál po
lovici svého jmění, kdyby byl mohl to jméno zaměnili za jiné.
Také ho mrzelo, že svou krev smísil s krví méněcenne'ho ple
mene, jak nazýval Čechy ústy svých novin. a pomyšleni, že by
mu to někdo mohl připomenout, přivádělo mu krev do varu.

V té době zemřela stará panímáma a Weber si zvykl na
hospodu, kam jej vábily' vášnivé politické řeči a hra v karty.
Chodíval pryč temčř každodenně a ona zbyla ve stavení sama.
A podivno, ta samota ji skoro těšila. Doklidívši domácnost a
uloživši děti do postele, sedávala ke světlu a obyčejně něco šila
nebo spravovala, prozpěvujíc si nábožnou nějakou českou píseň ;
jindy opět vzala modlitby. které si přinesla z domOva a jako
vzácný poklad chovala na dně kufru a modlila se, až na ni při
padl spánek.

jednou přišel 'muž je'í z hospody dřív než obyčejně a na
dvoře zaslechl tiché, české prozpěvování. Na onen večer nezapo—
mene. co bude živa. Weber vešel do světnice a mračil se

jako noc. '

iZc se ti chce zpěvu — v noci,! pravil a hlas se mu zachví
val. ileště děti vzhudíš. Kdybys raději dala pokoj s tím českým
mekotcm.'

:proč mi nepřejcš nevinné tadostii“ bránila se. nesměle iSko—
(lÍIll tím někomu .“

i.\lnč Škodíšl Někdo tě uslyší a budu mit ostudu, A pak já
sám tomu nechci. rozumís? Mlč a ncodtnlouvej, jar“ vykřikl a
potom, když se bránila uchopiv modlitební knížku, která před
ženou ležela na stole, mrštil ji o zem a rozšla )al. Bože, Co všecko
tenkrat procitila. Nikdy inu toho neodpustí. ledyby ji udeřil, kdyby
ji b\l ze světnice \ystrčil, všecko by mu byla odpustila; ale že
tak suroxě zničil jeji jedinou vzpomínku na domov, knížku, která
ji téšivala v její opuštěnosti. ne, toho mu neodpustí nikdy!

iÁ nyní přišlo tohlel ještě to mi scházelo,' přerušila Webrová
své vzpomínky, které ji prolétly hlavou jako mračno, bičované vi—
chřici. s velikou rychlosti a ucítivši pod srdcem pohnutí dětátka,
takovou kněmu pocítila nenávist, že se až zachvěla. Potom po—
čala rnlíti kávu v mosazném mlýnku a poručila chlapci, aby roz—
svítil. Hošik odložil flétnu, rozsvítil lampu, spustil zelene záclony
v oknech a pohlédl na matku.

Z jeho oči vyšlehla jakási vášnivá ošklivost, “jaká se někdy
zmocňuje dorůstajících chlapců při pohledu na matku, která ob
těžkala a Webrová správně vycítila význam toho pohledu.

Bodlo ji k srdci a obrátivši se, počala tichounce plakat.
8



Venku ozval se vítr a vedle v dílně bylo slyšeti nějake mužské
hlas ». Webrová si utřela oči a naslouchala.

lšOŽC můj, co to?' zalekla se a ztrnula, slyšíc známé, vše
německé litanie, tehdy mezi Němci velmi oblíbené. Nějaký bas
před ovidal jako kněz v kostele a ostatní sborem odpovídali:

i\Q/otana, bože Němců,l vyvolával muž s basovým hlasem a
sbor unisono odpověděl: :Stůj při nás!

království Ceské—Nic pro nás|
a svatováclavská koruna — Nic pro násl

církev katolická — Nic pro nás!
papež v ímě ,. Nic pro nás|
Doktor l.ueger »- Nic pro nás!

Tak to šlo dále ještě asi čtvrt hodiny. Nadšení účastníků
rostlo. hlas jejich se zesiloval každou invokací a \\Ž'ebrová ve
Světnici lomila rukama. jsouc velmi nábožná a pokládajíc ony
litanie za rouhání, obávala se trestu Božího a když poinvslola,
že to poslouchají i její hoši, div si nezoujala, lcjí mirne a spíše
ustupne nežli statečné srdce bouíilo se proti Inužovym společní
kům. a již již hrala za kliku, ahv je vyhnala ze stavení, ale v
tom v dílně všecko umlklo, hosté se zdvihli k odchodu aWebcr

vstoupil do světnice
lŠyl to vysoky muž s plavyiu plnovouseln, silny a slic'uy. Ruce

měl zastrčené za pasení modre |)dtťlw, páchnoucí jerlueži a oči
se mu leskly jako hvězd.

Zdálo se. že je v dobrém rozmaru, neboť si pohvizdoval a
přistou il k ženě, počal ji popleskávat po lopatce a pravil vc—
selc, aby to hoši neslyšeli;

l-l-dk kdy už budeme křtít, lriantiškoří
W'ebrová byla dojata láskáuun utužovyin, ale majic srdce pře—

plněné hořkosti a hněvem. nemohla se přizpůsobit rozmaru mu
žově a podrážděné vybuchla:

Ani na to nechci myslet. Raději kdyby to dítě zemřelo a já
s nim!

jakmile to \'yřkla. ihned poznala, že chybila, ale marně se
přemáhala, aby zadržela nával slov, která se jí drala : úst. Dly—
nula. vyrážela ven jako voda protrženými hrázemi.

fCo pa mám na světě? jaké _radosti jsem“ za všechna \a
léta tady okusila? lake radosti? Ze jsem bezzubá, vysláblá a
utrápená A ještě pášeš takovou nepravost. Takové svinstvo, ta
kové rouhání trpíš ve stavení. Se spustlymi chlapy se kamarádíš
a Boha popuzuješ. Své vlastní děti pohoršuješ a kazíš. Ále toho
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ti tr ět nebudu, rozhodně nebudu. Nedám si děti kazit, slyšíš?
Nežli> bych to trpěla, raději z domu uteku . . .'

po těch slovech se zajikla, hlasitě vzlykajíc a oddávajíc se
jedině svému žalu ani nepomyslela, že pokořuje dětí a činí. co
před okamžikem vyčitala mužovi.

Mezi tou hádkou udělalo se ve světnici dusno a obilene stěny
obydlí jako by se byly sužovaly. Pes Fidel schlípl ocas a vplížil
se pod kamna; kočka přiskočila ke dveřím a počala mňoukat,
jako by prosila, aby ji ustíli ven. Také oba hoši svěsili hlavy a
a v jejich srdcích zdvihal se vztek na otce a neuvědomělá, ale
silná soustrast s matčiným žalem.

' eber po slovech ženiných strašně zbledl, pozdvihl ruce a
opět je pustil, dvakrát přešel po světnici a nepromluvív jediného
slova, vyšel ven.

jeho odchod odráždil dětskou fantasie hochů, která jim kres
lila sítuaci, vzni lou hádkou rodičů, jako nerozřešitelnou a hrůz
nou. Zdálo se jim, že je konec všemu a nad stavením že visí
neštěstí, podobně černému mraku.

tKam odešel tatínek r“ vykřikl mladší chlapec, jemuž přišlo na
mysl, že se tatínek šel snad utopit a zapomenuv na hněv, který
v něm prve robudílo jednání otcovo, vyběhl ven, aby otce \'v
hledal. Nalezl) jej v hostinci a přisednuv k němu na lavici. dlouho
mu hladil ruku.

. „aké \Webrová se nemohla tnokojít a celou noc ani oka
nezamhouříla. Srdce se v ní třepalo jako pták v kleci a po půl
noci dostavila ne horečka. V horečce viděla starce 's bílým
vousem a hubenou babičku, kteří se nad ní nakláněli. kývajíce
hlavami a mluvíce na ní ve verších. Marně sc namáhala, aby
se zbavila této vidiny, tnarně vstávala a přikládala na sponky
studené obklady; horečka rostla víc a \in: a k ránu na nipíisly
porodní bolesti.

porod byl těžký, ale. všecko se štastnč odbylo Rodička byla
ovšem velice slabá a hned po porodu usnula. Když se probu
dila, řinesla jí porodní báva do postele novorozeňátko a pro
vila Lll'ívé'rně:

Narodila se vám zdravá holčička, paní Webrová. Chvála
ohu!

příchod dítěte vyvolal ve stavení všeobecnou radost. Včerejší
hořkosti a nevůle byly zapomenuty a Weber, 'emuž svědomí
vyčítalo, že zavinil předčasný ženín porod, všelijak dával najevo
svou lítost. Děvčátko přivítal s radostí, nebot jíž odedávna si
přál dceru a to tím spíše, že měl značné jmění a nepotřeboval
se obávati o její bud0ucnost.
10



Holčička byla den ze dne roztomilejší a svou slabostí pro
uzela ve všech domácích obzvláštní něhu. _
iMaminko, půjč mi ji,* žadonil přečasto mladší hoch, prose

imatku, aby mu holčičku vložila na lokty. jeho bratr byl uza
wřenější, skrýval svý city. ale když byl s malou sestrou ve světnici
:sám, skláněl se nad kočárkem, v němž ležela a líbal ji na teplé,
lrůžové' tvářičky.

' Nejvíce ovšem těšila se z děcka sama Webrová, pohlížejíc
ma ně jako na strážného „anděla, kterého jí seslal Dán Bůh,
aby se s ním těšila ve všelikých soužcních, která na ní ještě
čekala.

iOdpust mámě, miláčku zlatý, že na tebe nevražila. Nehněvej
srp na mně,' říkávala, odprošujic dítě za všelikou nevlídnost, s
lt<terou je na svět čekala a snažíc se, aby mu nastokrát na
l'nradila, oč je dříve byla oloupila.

Věnovala mu kde'akou minutku, která ji zbývala po práci a
by chvíle, kdy (lccrušku přikládala k prsu nebo v náruči uspá
vala, připadaly ji jako slavnostni odpočinek

Tehdy mpominala na minula souženi, na svou osamělost v
cizině, na urážky, kterých se ji dostávalo od lidí i na nevlidnost
mužovn, jenž o ět zajel do starých kolejí a jen málokdy jí
ukázal vlídné oko.

příčinou jeho jednani byla opět ioliticka' Zběsilost, která se z
jakési příčiny rozpoutala 5 "OH)" si on a jejíž vlny rozvašnily i
mysli ohyiateh'r v Remu. léto zhěsilosti podlehli imnžové kon
servativnějšiho smýšlení, jako byl lmron z llchenrcutu, kteiý měl
ve vsi zámek. Tento baron dal výpověd starci, zahradnikovi
českého původu, jenž u něho sloužil přes dvacet let a svědomí
lidské tak bylo zkažcno politickými hesly, že skutek baronův
schvalovali i lidé jinak dobří a že nikdo nepolitoval starce, vy
hozeného takřka na ulici.

Několik dní potom vytloukli nějací darebove českému kaplanu
okna n ka lanky a opět se nenašel ani jediný člověk, který by
onen skute .byl odsoudil. _

iDroč odebírá české časopisy? proč udával při sčítání lidu
českou obcovací řečřf říkali zatvrzujíce se, a nikdo neuvážil, že
onen kněz jim poctivě sloužil a že by byl podlec, kdyby nedbal
své cti a zradil rodnou matku.

Webrová o všech těchto událostech slyšela, a myslil'a si:
iTed aby vyhodily ještě mne! ale již se nerozčilovalěojako dříve,
podobajíc se “člověku sedícímu v teple a naslouchajícímu řádění
vichřice ve tmách. ;Dčj se, co děj,' říkala si, imou Aničku mi.
nikdo nevezme!
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]souc prostá venkovanka, nemívala nikdy vypěstěněho a uivě—
domělého národního cítění, ale její srdce, svázané s rodmým,

» krajem krevními pouty a nejkrásnějšími vzpomínkami z mladrosti
zůstalo české i po tolika létech, prožitých mezi cizím lidem,k ně
muž nikdy nepřilnula. po česku myslila, po česku se modlilta a
s dítětem ho'vořila, nebo jen rodná mluva dovedla v ní roznítiti
vznešenější city. 

po narození dcery, které říkali Ánna. láska její k rodné zemi
ještě zesílila. Anička byla ku podivu podobná své české babičce;
měla tytéž oči, nos, vlasy, úsměv, no všecko, a Webrová, lkdy
-koli na ni pohledla, musela vz omenouti na matku, na domov a
na svoji mladost. představoval; si, že sedí doma nazáhrtobni
s Aničkou v náručí a nebožka matka že sedí vedle ní. je ne
nedělní odpoledne ke konci května měsíce, v zahradě kvetou bezy,
housátka štěbetají na dvoře a ony spolu rozmlouvají. Bože, jak
zřetelně sl vší matčin hlasl Hle a tam přicházejí kamarádky její
na táč, také už vdané, některá sama, některá s dítětem: Pilného
Kačenka. Novotných Marjánka, Hazukova Milenka a Terezka
mlynářova přisedají si k ním na dlažbu nízké záhrobně. roz
právějí o domácnosti, o dětech a také o její Aničce. Všeck'y se
podivují její kráse a zdraví *

ile to buclikl Oči to má jako nebeský blankytl A jak se
směje. podivejte sell slyšela jc hovořiti a v takových okamžicídí
cítila se jako doma a Cizina jí pranic netížila. Dítě, ktereho se
tolik obávala. stalo se jí požehnáním a útěchou.

jednoho dne po Hromnicích pohádal se Weber 5 naddozor
cem pohraniční finanční stráže, jenž se jmenoval Kerouš a hádka
skončila bouřlivou scénou, jejíž dozvuky jako obyčejně okusila
doma i \Velirová. Kerouš Slll(l()\dl \ mladí nižší gymnasium a
ačkoli byl uvědoniělý Cech, těšil se mezi Němci značné oblibě
jako zábavný společník a taktní člověk, jenž nikdy nikoho ne
provokoval a i s ašeráky po lidsku zacházel. Mnozí ze společ
nosti. ano i sám QVeber, tykali si s ním a všichni jej mezi sebou
rádi viděli.

Onoho večera nehrálo se v karty a rozproudil se živý roz
hovor o politice. Rozprávka pohybovala se dlouho v slušných
mezích, avšak náhle vyvstal hospodářský adjunkt a cituje jakýsi
novinářský článek o vzrůstu obyvatelstva, dodal:

íCeši se rozplozují jako králíci!
Společnost dala se do smíchu a Weber zvolal':
iMáš pravdu. Rozlězají se jako vši, Wenzelsláuse!
Sotva to dořekl, vyskočil Kerouš, jenž se jindy při podobnýd1
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poznámkách tvářil iako hlud1ý,a vykřikl, zaiíkaje se vztekem a
obraceje se k Webrovi;

rlaké Wenzelsláuse? Ty sám jsi Wenzel a ženu máš Češku.
Naše krev proudí v žilách tvýchvlostnidi a tys ii potupil'Hanbaj

"fu na tebel'
Do těchto slevech nastalo v místnosti hrobové ticho. Ani dedi

nelbylo slyšeti a oči všech přítomných upřely se na Webra: Ten
seděl jako omráčený; blednul a hned zase zčervenal a oči mu
rozčilením vylízaly z tváře. Tak seděl asi minutu, pak zvolna
vstal, Odstrčil židli, na níž seděl, nakloniv se přes stůl a popad
nuw Kerouše za límec “služebního kabátu se zelenými \ýložkami,
zasyčel:

rTák, Herr Kerouš? Áál Marsch hinausl Vyhodte ho.l
Několik mužů vyskočilo a vrhlo sa na smělého naddozorce.

Strhli ho na zem, skopoli a polomrtveho vyvlékli na ulici. ulehču
jice si různými výkřiky: Dsel Bestie! Kanáliel Všivákul

o té práci vrátili se hrdě do šenkovny a vyhodivše také nad
duzot'cův plášť a šavli, zavěšenou na včšáku, zanotovali nadšeně
M'apht am Rhein'.

Mezi tím, co \Y/Ieher takto řádil v hospodě, ieho žena l)(lěla
doma ve světnici, háčkuiíc dětskou korkulku. Hoši už spali a
v tichu Svělnicc liylo slyšeti jejich pokojn zdravý dech. Wchrrzvá
pilné pracovala, upíraiíc oči na milé dílu a jen divílemi ie ohm
cela ke kočárku._na němž spala její maličká. .

tom se dítě probudilo a zaplakalo. Webrová odložila háčk0<
vání a sem tam pohybovala kočárkem, tichounce zpívajíc:

rHaje', nynei, má I\IllČl((),
miláčku —'

Dítě se upnkojilo a Webrová pohlťdntnši na hodiny, pravila:
rpů'du spát.!

ll)0tom se odstrojilá, udělala \šcm dětem křížek na čele a
pokleknuvši, počala sc modlit.

;Odpust mi. můj Bože,? modlila se, iže jsem reptala proti Tvé
svaté vůli, horšic se na toto potěšení, na nevinné poupě, když
'sem je ieště pod srdcem nosila. Nebot kdo vypátrá stezky Tvé?
l'le, já se rouhala a tys mi chystal hody; já se SOlIŽÍlda 'tys
mi připravoval potěšení k starosti mé. Hořkost své děvky nehodné
obrátil jsi v radost, nebot co bych si zde v cizině počala bez
této dcerdšky, bez tohoto přítelíčka, kteréhos mi poslal a za nějž
Ti hepřestanu děkovati do smrti, amen!

Domodlivši se takovým a odobným způsobem, shasla lampu
a tušrc nad sebou ochranu Šoží, radostně usnula. '
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Z. gr. Černý: cVnukŘenanův.
(příspěvek k současné francouzské konversi.)

Zřím vnuka Renanova. ——Co dělá? — Leží na zemii, ra

meny objímá kříž, se srdcem zlomeným. a jeho tvaíř je
jako tvář andčlova. Má nad sebou znak stáda sv. Do
minika. — Zříš jeho tělo, ní však. kde je jeho duše? —
Svatý Dominik halí jej ve svůj veliký plášt s ostatními
mnichy. paul Claudcl.

Drotináboženská politika oficielní Francie, rozluka církve od
státu se všemi následnými zjevy řinesla očistu francouzskému
katolictví, přivodila nový ruch, vyvo ala nové, čistší proudy. Ná
boženství a konfese přestává býti vnější rouškou a znakem stát
ního příslušenství, stává se opravdovou složkou kulturního života,
stává se záležitosti soukromou, záležitostí srdce a života; zvni
terňuje se, prohlubuje se. Náboženství je hledáním a poznáním

ravdy i čistoty duše, ne politickým projevem veřejného života.
ku čícím se vznešenými zásadami ve jménu nejvyšší pravdy dle
nálhdy dne a hmotného prospěchu, který šlape v )rach slova
Zakladatelova. Náboženství se osvobozuje od lidských vnějšností
a stává se dítětem. Zhodnocuje se mravně radostným Činem.
Silné duše, hluboko vidoucí, zatoužily po or anickém, zdravém
životě a projevil svou touhu po návratu do llůna Církve. Vnitřní

boje, usilovné hlědání pravdy, které jim neposkytomly vnějškosta 'ed a ncúkoj života, provázely kroky hledajících. rDuševní enost
a bezmyšlenkovitě přes 'cení ducha,' skladiště vědomostí rozha'zc
ných v komorách mozku nepodávaly základny k silnému a sa
mostatnému postoji v životě. Věčný neklid názorový a měnlivých
theorií je děsil. jejich názor nebyl vklíněn do klenby života jako
strom je vkořeněn hluboko v zemi, aby odolal orkánům živlů.
Á válka roztrhla oponu a dala prohlédnout v zákulisí. Spláchla

ovlak' vnějškového názoru starého člověka módně ošaceného,
terý žil vnějším klidem kosmopolity v rřiši dobrých Evropanů'

nerušen otevřenou budoucností poživotní. Světem končilo vše, i
život. Internacionálu práce, obchodu (i kupčení), peněz, huma—
nity, vše to nám uloupila válka. Válka tot smrt, zánik. smrt
otevřela brány duše dosud ztichlé a mlčelivé a umlčené, a
ranima christiana' stanula před rozevřenou věčnosti. Nové tóny
zaznívají v hlubinách, zně'í všude jinou melodií, rozvlňují se
leckde až ve výkřik zoufalství nad propastí vlastního života. |
strach před smrtí vlasti zní v tónech výkřiků; vlast hroutí se' pod

'ranami, které dopadají na ni, bez kořenů, ivětrem se klátící'.
Oba motivy pojí se v hrůzný akord zoufalství, jaký dere se
14



z úst Lavredanovi, atheistoví, silnému, výsměšnčmu popírači
B(Olld, ncgujícímu klad věčného proudění pravdy, slova jedinečné
sílly rozpoutané bouře:

cSmál jsem se víře a považoval se —moudrým. Ále přestal mi hýti ra
dOtslÍ život, nebot zřel jsem, jak Fřancic krvácí a pláče. Stál jsem na roz
cestí a spatřil voiíny. Táhli tak radostně smrti vstříc. | ptal jsem se: rCo
čimí Vás tak klidnými ?' Tu jali sc modliti: |Včřím v BoliaJ

ital 'sem oběti svého lidu a zřcl. jak přijímali je lidé s modlitbou na
rterch. ždálo se mi, že je lmzútěčno. znám-li věčný svůj doan. jenž září
láskou. když pozemský můj domov plane v nenávistí. Nc toto poznání je
vědění. je věděním dčtí. A nejsem již dítětem. To je mou chudoboú a
rnrrazí mne. Zoufa' si národ, nemá—li víry. že změní se bolesti země v roz
ošc nebes. Naději míti, kdy vše už klesá. kdo může dnes bez víry? Neni

denní práce utrpením. není veškeré dobro nesmyslem, nemáš-li víry? Stojím
\: francie krvavých proudech. zírám v posvátné vody slz. Žoujám si. Než
starřcnka z Bretaně. které synové—krvácejí. a jejíž oči se vslcpotu vyplakaly,
mcrdlí se: errám hud, María!l Stydím se před touto ženou.

jak hrozné a rozpálené jsou rány lidu, v něž uezkanc krůpéj krve Divo
tvorrcovy hojivým balzámem, onoho Divotvorce. ach! nesmím jej zváti. vždyt
byl vžd' tak dobrý a já? (,',o liylo liy 7. Francie, kdylíy její děti ncmčly již
víry“. krlyliy uemodlily se ještě jejich ženy! Dělostřelectvo důvěry v lŠolta
zvítězí v této válce. mulost l'rancic jest veliká liraucie věřila v minulosti.

' dnešek její lot lrída. lil-incic cítí. že nemůže veřiti. Bude jethudoucuost
lerší? Po lioku Bohu, jen po l)oku Bolml O, národ mrtvých pokrývá pole.
Ia obtížno je býti ještč nevěracm na národním hřbitově. Nemohu, nemohu.
()klnmcl jsem telre. oklamal Vás, kteří jste čítali moje knihy a zpívali moje
písně. Byla to vášeň, lwylo to závrať. pustý scn. ZřÍlll jou smrt a po živolě
volám. Sc zlwrauí v ruce rodí se smrt. Sopiate' ruce tka'í zus život.

Francie, Francie, vm! se zas k víře ucjkrasšíclr doůl býti opuštěn Bohem,
tot tolik co ztracen býti. Nevím, zda dožijí zítřka. Alo nutka' mne říci svým
druhům: Lavredan neodváží se zemříti hez víry. peklo mne nedčsí, tísni jen
myšlenka, že žrje Bůh a ty mu tak vzdálen. lásei u plcsej. duše má, že
v této chvíli jsem zvédeti směl, kde poklekna mohu říci: rVčřím. věřím
v olla, věřím, včříml' To slovo je červáukem lidstva. Kdo thZIh'l je,
žije jen nocí.'|.

Tot konec výkřiku,žhavého, rozpálcného zoufalstvím duše jedno
tlivcovy i duše naroda, výkřiku \ trysklého ze žhoucího popcle
prázdnoty, tot konec počátku: cšmál jsem se víře . . .! Hrůza
z duševní bídy, ve které pluje Francie v onen smutný čas, vy
křikla tímto pláčem.

Válka otevřela oči tak mnohému z Francouzů, a výsledky zřítí
v _četných současných románech. Nastalo vvstřizlivění, ježto \'ldst
octla se v nebezpečí morální i fysicke smrti. Dnes nálr—f rzký
duch vrací mladíka i starce, muže i ženu zpět k rodmr' ony

. " Přel. z Mitteilungen der Zentralstelle der Katholiken Dcutschlaud— ?" 1_.

(Důsscldorf) :



lednotlivcovy spějí k rodinným mravním tradicím, celý život jedinndnlno
tlivcův rozehřivá se v ohni rodinného ducha.

Henri Bordeauxz je propagátorem tohoto sklonu k rodlíiindidin—
nému krbu, tvořítelem nového pojmu rodina, činorodého, osvíěžžrčiěží—
vého a očišťujícího faktora životního. prozařuje všemi jeho spíis'spisísy,
které, jako La Maison, l_a Drobe de Laine, l_a Deur de \'Í\\T'I'CVÍ\'I'C,
La jeunesse Nouvelle vycházejí ve statisícovýdw vydánídw ve Framecincrcii,
jsou čteny a milovány, a budu'í nový, čistší život i názor nntnna
život. Také u mládeže francouzské projevuje se obratná činntosstosost.
Neboť rodina francouzská měla zdravé jádro, a co bylo nezdlrtralrclra
vého, válka ozdravěla. Mládež francouzská obrací se též k Bohhnhihu
a ke katolictví. Co Coppeé, Bourget, Bazín, Barrés, Deguy, pssi)s)si—
Chary,- Max Doumic, Baumann, Bordeaux a j. vykonali a kontajíjíaidií,
zanechává pevný kořen, který vyráží v nadějný strom. Bordeatumnux

raví: ljiŽ před válkou jevil se mladých lidí zjednodušený živ-tot'olot.
Rlová mládež dice sloužiti (servir), je méně naplněna strašicdllljildly
mozkovvmí, je méně intellektualistická; utušíla, že je nutno řři-=ři>ři
jmouti nezbytné společenské vztahy a vyzkoušené učení víry. jedpntatcna
víra, jedna láska. jeden cíl: jaká sila, když vstupujeme do žŽi-žiži—
vota s touto tro'násobnou oporou „a.

Dílo iÍmíla Ěaumanna" iObětovaný' hledí opřítise o Bohtaldm
ze sociální potřeby. aby vykvetl |1()\ý život sebeobětování ve prio-o-O—
spěch celku. Nou" socialismus, ne ten, ikterý uvolňuje bezmezmétété
žádosti a krotí je nuceným zákonem vnější rovnosti', nýbrž sro-oo
cialismus ikřesťanske lásky a svobodné oběti, návrat k bratrstwíViVÍ
v Kristu'. Baumann věří \ obrodu lidstva jen návratem k mld-H
distvému, svěžímu duchu prvotní cirkve, k čistotě .doby předkem—H—
stantinovy, k žáru virv katakomb. Stála radost vznáší se "dlddd
veškerými obětmi (tla joie du sacríjice'). jeho projev katollí-í-í
('ismu je prost šovinismu, formalismu, povrchnosti, oklonkoiámítíti
a cteni osob. liturgie je mu stálou obětí na (logotě, stálýimnn
vlněním Eucharistie v životě. Touha křesťanské duše (anima dir'i—i--i—
stiana) dostati se 7, anthroprocentickeho chaosu do kosmu theo—H—
centrického. Odevzdati se rdobrovolne'mu spoutání a vlastnímuu u
uskrovnění, jež vyžaduje stále proudící pramen sily obětOvací. . .“ '
Eucharistická oběť, jež jako pramen zprostředkuje všechny mílostín, '.
kolem nichž se ovíjí modlitba ve věčné touze po milosti, je sku-- 
tečnosti, která nás přenáší vždy a všude v jádro jsoucností uka-- —

2' jeho román iStrach ze života' vyšel loni u Vilímka v praze v čcskémtt
překladu.

3“ Bordeaux, La jeunessc Nouvelle, román. paris, Plón—Nourrit & Cic..- 
2. vyd. 191b. '

" L'lmmolé, román. Paris, Bernard Grasset,1911.
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2tu'íe na obět golgatskOu, jež jest rozhraním dob." Tak ukazuje
i-Éaurmannovo dílo v nevc' období náboženského života francouz—
s ehm, a snad Ernest Hello íLeón Bloy uzrávají vnovou epo u
ktulturrního ísocialního života francouzského, která setře vnějšnost
máboženských projevů a vyvolá svobodu pokory a sebeobětování
we prrospěch soudruha, přítele, bližního, přivodí zvniternění a zdu
cihovměni života prodchnuteho činnou láskou křesťanskou i my
Sttickom hloubkou, jak tomu ukazuje krok i dílo padlého vnuka
Renainova E. Dsichariho. '

lehlo obrat zajímá pro úzký rodinný vztah k dědu; pro nepři
jcetí dlčdíctví jeho díla i samostatný, svérázný poměr k veřejnosti
je typem francouzské generace vyrůstající z náboženské negace,
píoznaívající slabost a nestačitelnost doby. Íakové projevy se množí
ai stu )ňují: ije znakem nového, jako každého náboženství,' raví
Em. Ělumf' iže chce zažíti Boha, úplně jím býti uchváceno. ďe'en
kti'estamství pro hodiny" nemoci a_ smrti. ale býti přemoženu silou
niekoniečného Boha a zasvětiti mu svůj život, jen to odpovídá jeho
nnajcsctátui lo jc kořen nového konvi-rtniho )roudu i v protestant
Sjku'hi vrstvách studentských románského a ld\I\Č francouzského
__-\ý('dll'$l(d. — lí l)h'|tl|dl'l ije příkladnou histmií našeho věku', je
nutipe-ním naší mládcžc'f' která se jím proto naddila. jeho život

yl irsttílvm (ltlŠCHlÍlli zápasem, bojem duše, ale tento zápas byl
t'á\'č- zap-„mm. kin—,'se odehrání v duši cele rosj', itcnto mladík

myl mpojcn Ulli"lr1\()\ii, proto může jt'j křesťansko ljlilliClC \zyvoti
v |iit)uillitliátíli'."' l)>—itllt1llnebyl nadšen vědou, již inu Skytaly přetl—
maskv, ani obsahem, ani elegantni jormou přednesu; vycítil příliš
mnoho rozporů, jez nemožno j)Í'Cl\'lCIiUuii.jak veliký rozruch způ
$Ol)ll(.) mezi jeho soudruhy, kteří "C(íllll dosud jasně tohoto rozporu,
lkdyž odešel ze Sorbonny i_nukchaniiv, syn lana Dsidíariho, taby
si vyvolil drahu \-ojoiiskou'.9' Mnozí spatřovali v tomto kroku spíše
jprojc'v romanticko-dilctantský, projev znechuceně inteligence, opře
(cpane odvážný-mi jmradoxy'. Nedostačujc mu ani životní (lilo dě
(dovo, zncdiucuje se mu jeho díletantismus, odpuzuje ho neschop
most a nemohoucnost proniknouti posledními otázkami, které víří
“' duši človčkovč. jedine ozdravění může mu přinésti mlčení, poušť,
(osamělost, a sevřená, bezcitná disciplína vojenská. již první jeho
lkniha, básně: Terres de Soleil et de Sommeil (Paris, Colman—

* H. pian: Kac? und Seele, M. Gladbach, Volksvereinsverlag, 1916.
' : Schweizesland V., Z

enri Massi: La Vie d' Ernest Psicharí. (Libraíne del' Art catholique-;
lparis'l9lb.) Str. Z.

" assí, l. e. str. 3.
" H. Masai, |. :. str. 3.
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Lévy 1908; poctěná franc. akademií) opěvuje šedý a primitivní
život na poušti, jak jej prožil na tolika vojenských výpravách
konžských.

je pozoruhodný odklon psichariův od tradic rodinných. Ci pů
sobí tu řecká krev, proudící šumnými proudy v žilách jeho otce,
že odmítá věd ckou. Světskou činnost životní, zaručující mu úspěch
již pro jméno dědovo? Láska matčina, jež řídí první kroky jeho
duševní výchovy v tradicích otcových, spialá s tolika vzpomínkami
na hřejivé prožité okamžiky slávy otce Renana, s ěje ke dráze
vědecké ; pokračovali na započalém díle renanovské Illosojíe: vnuk
je matkou určen dokončili navroubcné dilo dédovo. A přes
to láme Arnošt vůli rodinného krbu. Touží po přesně, úzce vy
mezeném životě vojáka-dobyvatele, po tvrdé disciplině, zakaZující
odklon od předepsané dráhy, chránící před kolísáním: Cítil, že
rvšechny veliké osobnosti staly se velikými jen tím, že se dobro
volně spoutaly'; rčlovčkudána jest jediná svoboda, svoboda roz
hodnouli se bud k nekázni a zahynuli, nebo kvíře, pokoře,
službě . . .1'0' Servir! přísná sebekázeň, organisace, třebas zatím
vnějšková, ale tvrdá a neústupná, je mu nulnoslí. práce jako
askese, což jest sebepřekonání, kázeň vůle, odvaha i odříkání pod
zorným úhlem návyku, plánovitého Splnění požadavků (Dr. l:.
lrnleová). Ale i stálá společnost a styk se smrtí, jež mu byla na
častých válečných výpravách v Africe pí'ilelkvni a družkou, lmdí
v něm poznání pravé jsoucnosli života ve všech jeho projevech.
Tento styk se smrtí rrnr přivodila válka. Á valka rodi hrdiny.
Áskelický život, který se mu stal nutným. vede ho od kultu těla
zchouloslivělého člověka ke kultu duše. Těmito askelír kými činy
lidskými dodává životu náboženského posvěcení a přl-lvořrrje jej
ve službu zasvěcenou Bohu, který jej odměňuje milosti víry Ávša
nejen asketickým životem těla, udržovaného v kázni a poslušnosti,
nc řetneslnosti vojenštiny, která mu není ideálem života. Krutosl
vnějšího zažitého dne vyvolává v něm vytrvalost: boj s větrem
a pískem v africké poušti, s divýrni zvířaty, hoj, který vyžaduje
stálých obětí, rčini duši jeho citlivější pro požadavky Božím“

I (Pokračování)

'o“ F. X. Šalda, Dělníci a loulk' boží, ||., 110.
"' H. |. Terhiinte (Hochland )( . +.).

Nesmrtelnost duše jest věc, jež má pro nás váhu tak velikou
a jež lak hluboce se nás dotýká, že všeho citu Zajisté již pozbyl
ten, komu jest lhostejno, co o ní soudit má. Pascal.
].



9m alois .ťang:
Otec pouště sv. acronym.

(Úvod ke steinoimenné knize.)

Cogitarc dc sanctis uodam modo eos viďere est.
cbernard, ser. 2 de f. 0. S.)

přemýšleti o svatých znamená ie iaksi viděti.

Lednou vykládal sv.?eťřbriym bratřím v ohradě kláštera betlém:skc'lo Písma svatá. u se přibclhal král pouště o třech, vleka
anll'llU čtvrtou za sebou, a stanul \; vchodu. Dolekaní mniši se
rrozutekli na všechny strany. Světec však šel strašnému hostu
lklidmč vstříc. .lako na přivítanou vztahoval lev k hostiteli zchromlou
mohu. leronym přivolal polckané mnichy a rozkázal iim, aby při—
inesli vodu. Vymyl lvu nohu a proliléclnuv ii bedlivě, uviděl v tlapč
"eho velký trn. Opatrně ici vyňal, hnis vytlačil a ránu Ovázal.
lbotom dal přinésti nezvyklému hostu občerstvení. Od té chvíle
se nehnul lev z kláštera. Krotký iak beránek bihal po zahradě
kklašiterui. A htl\Ž svi-tet“ stutlovul a psal, lehalmmu tiše u nohou.

Mniši nič-li v klášteře oslika. kte-iv jim pomáhal nosit břemena.
ll pcižátltili \lCI'Unyllld, aby učinil lva strážcem oslikovýnt, když se
|pásl po \ykonane práci v okolí na hiiliene'in bodláčí, Tak se
stal král pouští“ pasty'r'cm.Doprovázel svého Sičřcnre na pastvu
a: IÍ'llhÍHt'l zpatky.

j'l'llllitllll) se, že na podivného hliilače )řišla jnlnou na poušti
(tlříniiota a on neziyklc tvrdě usnul. Oslík pak hlctlaie bodláčí
uatoulul se tlak.—kood Svého ochiánt'e. Náhoda tomu chtěla. že

ttuJy šli ně'ací kupci, kteří )utovali (lo Egyita. Spatřili osamělého
msla a vzali ivi s sebou. lgclvž se lev robudil, kupci byli ti tam
61 po oslu nebylo Sl('(l'lll dechu. Dlouho pobihal po okolí, ale
hilcclul marně. Konečně se tlal na zpáteční 'cestu do kláštera.
Nevešel však, zůstal u vchodu s hlavou sklopenou. leronym a
nnniši si zle \vklátlali chováni jeho. Docllehl vrozené divokostí.
sscžml osla a ted se hanbi za svou slabost. Za vinu třeba pykat.
l uložili mu zahanbuiící trest. Zbavil bratry osla, at tedy koná
tced icho práce. A tak musel král pouště nositi břemena oslikova.
lDo něiake'm čase vraceli se kupci z ligy ta touže cestou. Mezi
scoumary mčli též ukradeného osla. Lev, terý se náhodou nalézal
piřed ohradou klášterní, poznal ihned svého svěřence. Div-oce zařval
61 vrhl se k němu. Dolekaní kupci se rozprchli. Lev strašně bruče
ai ocasem písek rozrážeie hnal řed sebou osla i soumary zbožím
mbtížené do ohrady klášterní. divení mniši oznámili ]eronymovi,
cco se stalo. Ten kázal složit břemena z velbloudů a unavená

zwířata nakrmit a napoiit. Brzy se kupci vzpamatovali : leknutí



á nejistě následovali soumarý do kláštera. Ieroným je pohostil.
ojati touto laskavostí přiznali se, že osla ukradli. a nahradili

bratřím škodu polovinou oleje, který s sebou vezli. Když potom
klášter opouštěli, aby pokračovali na své cestě, zavázali se čest
ným slovem, že budou odvádět každého roku klášteru džbán oleje.

Roztomilé toto vypravování, jež dalo Důrerovi námět k místrov-_
skému dřevorytu, 'e jediná legenda, zachovaná nám kronikáři o
sv. leronýmovi. óvšem není původní; je pouhým přebásněním
povídky o Androkloví. Dalladius (Historia, CVll) jí vypravu'e o
opatu Gerasimovi a teprve kronikaři novější ji přenesli na ero
nyma. proto také nepodává žádného osobitého rysu profilu ero
nymova.

leronym zaujímá už od prvních počátků činnosti literární Sve'
ostře vymezené místo v kulturních dějinách Církve. Spisy jeho
skýtají tolik autentických detailů životopisnýdí a projevují tolik
břítké soudnosti a kritiky, že se nan pocsic vůbec neodvážíla.

Nesmrtelné zásluhy spisovatelské práce ]cron movy jsou něko—
likeré. leronym zprostředkoval svými komentáři lhsem bohatě vý
tčžky studia bohovčdného, jimiž se právem východ řecký honosil,
latinskému západu a přerušil tam ono ihluboke mlčení' (grande
silentium), jak nazývá v předmluvě ke komentáři proroka lsaiáše
nedostatek zájmů pro studium písem u latíníkíi a je nejen ŠIÍ'llC—
lem, ale přímo otcem biblické vědy na západě. Kritický jeho dudi
wcítil první mezi křestanskými spisovateli římskými mth-hu půuitl—
ního překladu knih starozákonních z jazyka hebrejského a vykonal
obrovské dílo to samojediný a bez cizí pomoci. jim si zavázal
Církev k nehynougím díkůrn a zasloužil si přední místo mezi
tvůrci středověké latiny. 'l'éž [H\nl napsal dějiny křestanske litera—
tur' iDe viris illustribus'.

ldenívšak účelem práce této sledovat vědeckou činnost j'eronymovu.
pokusím se nakresliti obraz leronyma-umělcc.
lcronym strávil první polovinu života ve světě a druhou na

oušti a v celle. V mládí prožíval mravní rozklad řecko-římské
kultury. Ve věku zralém zakoušel půvab nových mravních ideálů
křesťanských na západě, které tam šlehaly s pouští východních
jako oheň očistný. Zatím co v městech západních malí epígoníi
starých římských filosofů, básníků a řečníků _velké věci mluvili„
žili je na pouštích výdiodních legie oustevníků a mnichů. jitro—
ným vyměnil skvostné pallium fílosoEké za hrubou kutnu mniš—
skou a stal se horlitelem svatosti iOtců pouštěl. Zachvácen pla—
menem žhavého nadšení pro ideály mnišské, tlumočil podivuhodné:

zápasýlduchovní, jež sváděli asketi o palmu křesťanské dokona—losti. životopisech Pavla mnicha, Hilariana a Malcha“ vytvořili



nový druh hrdinského eposu duchovního a připravil půdu Henan.
ské legendě západní.

eronym shlížel se závratných výšin asketické svatosti“ na počí—
nání tehdejších křestanů a viděl dědictví Boží v plamenech. Na
východě trhalí nesešítou sukni Kristovu a rvali se o její kusy.
Vinici Boží podrývaly lišky a cisterny vody živé vysýc ay . ..

a západě pokrývaly sochy římských bohů vrstvy prachu a špíny,
ale oltáře Venušiny plálv hekatombami obětí a dokolakolem
tančily nesčíslné zástupy, pálené \ilnosti. Klerici vyznávali Epikura;
místo Evangelií a proroků čtlí římské komedie, místo žalmů zpí—
valí zamilované bukolicktkverše. Mniši, kteří se odřekli vlastních

věcí, žhli žádostivostí po cizích; oděni hadry vztahovalí špinavé
ruce o almužnách a umírali na pytlech zlata. Ágopai, hostiny
nebeské lásky, se zvrhly v hodokvasy hýření . . .

jeronyrnovi se zdálo, že slunce a měsíc oblckly se kajícnickou
pitlovinou. Slvscl strašné pozouny nastávajících soudů Božích
ječet do čt\ř úhlů světa. — l nabrousil péro o tírdé ska'ly samoty
a namočil je do jezera llliČHl Božího, hořícího sírou i ohněm.
lnk psal své pnnnitné listy Každé slovo bylo zablýsknutím a

každá věta mnou kladivem, drtící skály .. isty své věnoval
osobíim Souklonnrn, ale atltcsoíal široké veřejnosti. Vyvolávaly
\llllŠťIlÍ. Nt-píátclc jí'íomínoíi sc. před nimi třásli. Ále nejeden
v nirh n\r'dl i uziti-lv jeho do rozpaků a působil mezi nimi
pum-v poplarh listy jcronyínovv jsou-ncjzajímavčjším kulturním
dokínncnli-ín krvsínnskt-ho starověku na sklonku N. a na počátku
V století ()lmlí jcjích jr- různý a hodnota nestejná. Všechny
jsou ()\0C('lll strohé, asketííkó svatosti. S jejich uhlu zorného nn
cítává ji'í'omrn 7ojínmvé podobizny lidí nových Vůdčí myšlenkou
mu je bezpodmínečné odříkání křesťanských hrdinů a hrdint:
pouště nebo samoty l\'uka sít'—tcova je však příliš těžká. Vládne
pouze linicíní pííínvmi a ostrvmi. Neumí stíňovat. pravou sílu
slon-studio unu-ní Ií-ronvínova \ídíín v kresbách typů protilehlých.
v |)t'0tť'jŠCÍtlt světců, v nichž kreslí zlořady a vystavuje je na
pranví' PřL'd cvlýtn světem. '

Sv. jcrnmm jako satvrik zaujímá jedinečné místo mezi světci
vůbec a mezi církevními Otci Zvlášť. Cetné jeho náčrtky mravního
stavu současné doby, roztroušené v jeho spisech, ovšem hlavně
v řcčcných lístcch, jsou kabinetní kusy drobnokrcseb uměleckých.
Zavádí jimi do služeb idcí křestanských břítký \'tip, kousavou ironii
a sžíravý sarkasmus a ncrozpakuje se ani (lost málo sáhnout i
ke karikatuře

Nechci však dále předbíhat vyvodům a výtěžkům studie, v níž
'se pokusím načrtnout obraz svatého jeronyma jakožto umělce.
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“arie 30063000: Odpusťuánvíny.-.
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Na nové dráhy národ náš se dává,
zpít jasem náhle rozzářených snů —
zmučcné skránč hvězdně včnčí sláva,

červánky stkví se v iitru příštích dnů.

lak zievy vídín jdou nad námi vážně
rytíři velcí .- ; zdaž andělská Moc?
Snad kníže Václav vede duchy strážné,
vstal lidu svému v bídě na pomoci

A v zmatek hlasů hučí z Vččna vody,
velebou spásy veplývaií v c rám,
v propastcch mizí odsouzenců rody
a štěstí vlídné obrací se k nám.

Na hla popel, na kolena v prachu _:
promluví v úhly rozcvřené hlas.
ze hříchů lidstva, rudé krve naclíu,
kdo nic si nevzal na duši svou z nás?

Vítězné písně neslyšené Včky
k večeru ale zdaž zlíhaií zem,
zde spící sopky, skolčhané řeky,
zdaž : vinic svoíe víno slisujcm?

Zpět| chráčcilte v zaslíbenou zemi,
kupředu nemůž nežli kdo ie číst,
se zlotnenými padne perutčmi,
nchodnč kdo se svatých dotkne míst.

Zdaž ncklančl sc lid náš morlle zlaté,
záchranný práce člun se uvolnil —
rodinné stráže opustili svaté,
na polích všude zmoh' sc pověr býl.

procitlo zvíře. Dravec bál se v lese,
ze trůnu chléva mluví Spasitel:
Ovečku k soudu příroda nám nese,
krotkostí symbol a čistoty běl.

“Svět také mohl bez vraždění děsu

spojit své síly, stavět Pravdy hrad,



kdo hrůzy sečte, stihne dila bčsů '\—
ne, Bůh tak nechtěl —. Kdo však urovnat?

Zpět do údolí, pokořit svá čela,
žaloba čtena nad námi je vin:
Pokání řeka, hle—blízko se bčlá,

očistit _viny, stopit v iejí klín . . .

“Václav Oliva: 0 roce míučednícké smrti
svatého gana Wepomuckého.

PŘIPOMENUTÍ.

Historické pravdy o sv. lanu Nepomuckém daií se shr—
nouti ve dvě fakta ato, že dne .20. března roku 1393 utopený
generální pražský \'ika'i', lan z N("pomuku Čili Dr. lohánek. jest
('Ílk\Í katolít'kou kttnonízorauý a litlcm učtímný sv. lan Nepo
mucký a že piiCinou jeho smrti l))lo zachování zpovědního
tajemství.

ptaitly tyto ovšem prošly ohněm mnohých a velikých zkoušek,
jichž :mČ/itl'k Sluší položili až (lu "()kll 154!, kdy Václav Háiťk
?. liliočan \\,tlal tiwltt'm x\on (ukon kroniku, a jichž (lozruky zní
ještě: v (lulh'itli našnh Slnšnti lt'tlí' í'atla it't musila minouli, nt'žli
tlvívpisná plantltl pronikla tcmuolu. jejíž pričiuou l)yly rozbouřené,
Čaw )o smrti \'t'lllxt'lll) ntirotlniho sxč'tce Českého lidu, (. | války
husitské, ale pronikla piece

V časích prítomných nejedná se již \“ rota'zce svatoianské'
O konstatoxíani fakt. jako spíše o jich oswčtlcní a bližší ozá
ření A v tento olmr (*ílam minn prace Svč, jež posutí () sv.
lanu vaomnekčm jsem napíal aut-ho i|\('řt'inil." ale i iich kri
tiku, uvulcnon zejména v iCasopise katolického duchovenstva
roku 1917, v čísle 5. a b., na \n. 569 -—573 a \c eroruíku
historického kroužku', v ročníku X\ lil, na str. 160 a podepsanou
universitním profesorem (lČiill církevních v pra/.c, vdp. lh. r.
Františkem Steiskalem. Sem spadá také kratičké poznámka ve

" Sr.: Kanonizační hnila sv. lana Ne )omuckčho z-r.19|0'
;O beatifikaci a kanonizaci vůbecJ rbicd beqti ikací sv

Kind Nepomuckého,' obé : r. 19lb; |O blahořečení sv. ]:anacpomuckéhol z r. 1916; ipravda nezná ustoupiti zlobč...'
v rNašichlisteeh' zr. 19I1; |O úmrtním roce sv. lana Nepomuc
kéhol v i.\lašichiistcch'r. 1911; |O zpovědnickém úřadě sv. lana.
Ncpomucke'ho' a |RUCC pryč' obé v |Našich listech' r. 1912;
konečně|O kanonizaci sv. lana Nepomuckého' (v rukopise).
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rVčstníku katol. duchovenstva', v ročníku XVIII., v čísle 2. . srnč

řují některé projevy soukromé.
této příčinyz většího spisku .o roce a dni mučednické

smrti sv. lana Nepomuckého' uveřejňujíalespoň tuto stat a
ělím ji v následující oddíly: 1. O úmrtním roce sv. lana Ne

pomuckého v historických pramenech, 2. O úmrtním roce
sv. lana Nep. v procesních aktech, 3. O úmrtím roce sv

tma Nep. v kanonizační bulle, 4. O poměru kanonizačníullv k procesním aktům a 5. v Záxčr.
Uvedu klidně a věcně, co při iotázce svatojanské' mohu bez

pečně říci a všude obhájiti, ač řiznávám si, že tím budou do
tknuti někteří děje isci, kteří v Ěomkovi p05ud nepostřehli uta
jeného, a tedy ve mi nebezpečného, přítele husitství a kteří \
novoutrakvistech, jichž ideálem jest česká národní církev se všemi
sv'mi nezdravými výhonky, nespatřují protestantských snah, ale
veliký český světec, lan Nepomucký, jehož svatost a existence
tolikrát již od nepřátel, skrytých i veřejných, hýly upíra'ny, vyprosí
zajisté zdar slovům, jichž cílem jsou jeho čest a dějepisná
pravda . . ."

1. O ÚMRTNÍM ROCEÍSV. IANA NEDOMUCKEHO
V HISíORlCKVCH PRMIIÍNLÉCII

Vystoupení pražského profesora a kněze, mistra lana Husa,
„jakož i houře. jež po upálení jeho v Kostnici dne (3. čenenee
r. 1415 zachvátily nejen země českoslovanské, ale celou střední
Evropu, \'rhlý temné stíny sm“ %“ všech směrech do mnoha
století. jich také důsledkem hylo, že i sloelá památka pražskeho
generálního vikáře, dr. loltánka z Nmomnku, jež v prvních do
dáeh po jeho vznešené smrti tak nen—aemala, ale “n\Č unik—
lými proudy do pozadí posunuta byla, upadala více a více v
zapomenutí, ač přece zase tolik porzbuzujících sil si uchovala,
žei v největším ponížení katolické. církve v Čechách
nezanikla. Vždy! nejstarší kroniky dobře jí jsou pamětlivy
a téměř souhlasně uvádějí rok 1393 za úmrtní rok lana
:, Nepomuku. Te rve Hájek, jak shora jsem již uvedl, počal
ve své kronice, vydzné roku 1541, rozlišovali mezi kanovníkem
pražským lanem z Nepomuku, utopeným roku 1383, a arcibi
skupským generálním vikářem, Dr. lohánkem, utopeným roku
1393.

2' práce je určena nejen odborníkům a kdož latinsky znaji, ale i těm,
kdož latinsky neznají. Proto všude k latinskému originálu připojuji
překlad at již v textu, at v poznámkách.. -,
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Alespoň Ántonín Frind, pozdčiší biskup litoměřická jenž
studiem života sv. lana důkladně se obíral, ..ebral více dokladů

z nichž patino, že neaistarší kroniky \esměs m|u\í pouze o ]anu,
utopcném roku 13933“ Tak rukopis, jejž Dalacký nalezlv Bc
nátkách a o němž se domníui žc sepsán bvl osobním přítelem
lana Nepomuckého, dí: \Ánno 1393 D. loanncm p_rcsb\tcrum,
archicpiscopi Pragensis vicarium in spiritualibus, dccretorum
doctomm \rudclitcr tritum, combustum et e\isceratum in aqua
sulnncrsit; "' rakouský chronista Hagen okolo \oku 1400 píše;
\Khunig Wenzcla hat in dem |aro do man za|\|t n. Chr C.
1393, in dem maien piderbm gotlcichcn Dfaffcn, ain lchrer in
geistlichcn Recht, gencnnt mmstm lancko, iórnmcrlichcn lassen
seckhen (er'tlc'inkcn in einem sack)',5' lipský lctopiscc, iťnž uvádí
\c snim díle \\(lálOSti až do roku 1411, poznaincnmaz \
1393 sulnncrsus cst luhanm \le quniuk deeletorum d0\__,t\\\
in die s Benedicti nnctis tompon.. kodem anno in acstnte fuit
tantum \'\siccatu|n flunnn \\""|t\\\ia\-\ \\odii \Dodczkalo pnmndn
|"('\C|l| d\\('lL'lll. lldllSllhllil „\lklU l)((lt', „(IllHH (" \Nllld IllllnlllIS

Wltmiac [\\it \?„wta \i|\\li \i\_, quod l\\\\\\in\s nun audťlmnl
dcmqucrv cum aqua Iluminik sc.-d\_\\\\\aqua |nntiurn, "' pukl'a
Čovatťl kroniky Bcnťšon |\ii|\\\\\\i\\<\ n\nnu 13—73 \\l)i statini
(lominiťd ludiu) sulnn\\_\.\_\ [\\il \\\\\\ii\t\\ Inlmmu \l\\\_\\\\ llm
gmsis |)\| \\gtln \\cnu lnnn (! |n \\l\\l\ \i\\l\|\l\\ti |Ut',llllll'1
kmmka \\n\\C\\_\|\ |\\\\7\l—\ \\\\\\l\ \.\\\\\0 1394 „In statim
d\uninica |\\\li\_a sulunrhns mt \nagšišln luliamo. d\ulng, ct
ali\|\\i praclali pcrcussi |\\\ \ugun \V\:\\C\r.\laun\;1"' [\\hka kin

Sr. \l)cr lnl |\)l\ann\\ \' Nrpo "\ \\k) Dcnkscluifl zur liner
des \lritlcn [imf/i;: iilnipcn Iuluiláinns \lcr llriligr-purlmng, 7 roku 187
Taktéž al\,\|\\\i'\ ča'shčm: :| )L! ',:t-swll ichtlivln: \ . Io li a IlIlCti van
Nepomuk! Separalaullam \|c\_ \\“i.\\\'\\_—_\_l\a|'lliclucn„\\-ils drz—_.Egc'rci

(\\mnasialpmgrannns i\n |al\\\- 18:1
1. i.\ oku 1393 po kinu:\\ n\u\\ni. palmi a \\|\ř(-/.nuti \nitřnusii

utopil \ řccc Iana. kněze, auilnskupa Piažskélm \c \\'\ccl\ \l\\\_,l\o\ni\,l\vikařc
a \loklora \lckr\:lů.'

i. \Roku, kdy čítalo \\ |\l po nmozcni Páně 1393, dal král Vádm
\' ukrutně zuřhosti bídně utopili knčzc smtčlio, doktora duclimniho prám,
iménem mistra |ol\á\\ka.'

. i. \ oku 1395 ulopcn l>\l lolmnck 7 Ncpornuku. doktor dckrcln.
v noci v den sv. Benedikta. lclluž roku v létě \\schla řeka Vltava lak,
že v podskalí po kralkém lrámci přecházeli lidé řcku sudrou nohou a \oda Vlta—
vina tak sczclcnala. že lidé neosmělili se z ní vařili, ale \ařili z vody pramenitá. '

7' T. i.\ \Roku 1395. kdv o neděli Indica b\l utopcn mistr [ohanc .
doktor pražský, b\li králem \\iclmcm zriá.\ilnčni i preláti!

i \Roku |395. kdy o neděli ludica utopcn b\l mistr lohanck,
doktor, byli od krále Václava ztýróni i někteří iiní preláti!
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nika, jež píše o událostech až do roku 1438. "se zmiňuje:
rÁnno 1393 suhmergitur johanco doctor'" a kronika neznámého
.auktora, pócházející z roku 1432, míní: Eodem anno 1393
submcrsus cst inclytus doctor johannes, vicarius archiepiscopi
Pragensis de ponte. Eodcm anno fuit magna siccitas in Bohemia
in memoriam huius doctorisJ'o'

Mimo to husitská kronika Dulkarova. složená kolem r
1470, uvádí výslovně: A. D. 1393 in die s. Benedicti sub
mcrsus est doctor johancho, decanus Pragensis ct inventus feria.
V. in ostensione rcliquiarum: sepultus est in ecclesia Dragensi;
corruscat miraculis, ideo factum est cancellum in circuitu sepul
chri.'"' Taktéž rScriptores rerum bohemicarum', jednající o uda'
lostcch až po rok 1470 a rukopisy jich kutnohorský a budějo
vický kladou smrt janovu do roku 1393.

jiné zprávy z dol) nejstarších zmiňují se sice o janu Nc
omuckérn, ale roku jeho smrti neuvádějí. Tak v živOtopise

ana z jenšteina čteme: tloannes pro tunc vicarins in spirituali
)us Dci gloria martyr cjjcctus, uia adustus, calcibus pressus

finaliter cst snbmcrsus, clarcsccntimsquc ntiraculis c-st ostcnsus,
quod quia rcccns cst ct toti patriae noturn, qnannis dignum sit
rnemoria, et alibi credo quod plcnins sint notata, hic miniinc
insugntnrý'z' z kroniky Undřcjtr ILTZCIISL'ČIN)\'írnc: rl“lic johan
nCIHTIdOCIOI't'Ill t-jjrt'gium lltťhlttgltttť snltnicwit co, quod it“;gi (ll
xissct, cum cssc (ligntnn nmninc regis, qui l)t'l1ť rt-gna rt'gnart-t ;1'3'
z kroniky pražské, sahající až po rok 1419, se dovídáme: rÁnno

eodem Iojianco doctor vencrabihs suluncrsus est (co, quod logemcorrexit (c pcccatish'" a z české, kroniky, sepsané kol roku
1438 máme zpravu; ilÍodcm anno submcrsus est lL“\ť|Cl1(lllS

“' T. j. rRoku 1393 byl utopen doktor lohánckl
'0' T. j. lTčhOŽ roku 1393 byl utopen :; mostu proslavený doktor |ohanrk,

pražského arcibiskupa vikář. l'éhož roku panovalo v Čechách veliké sur ho
na památku tohoto do toraJ

"' T. j. rRoku 1393 v den sv. Benedikta byl utopen doktor loliánck,
děkan pražský a byl nalezen ve čtvrtek v den ukazování svátosti (sv. ostatků):
byl pohřben v kostele pražském; za'ří zázraky; proto byl hrob jeho kolem
omřižova'n!

„' T. j. rlan, toho času generální vikář, slávou Boží stal se mučednikcm;
vždyt palcn a mučen posléze byl utopen a objeven zářícimi zázračně světly.
Ío, protože v živé jcst paměti a po celé vlasti zna'mo, ačkoliv hy záznamu
zasluhovalo a jak jsem přesvědčen jinde opravdu obšírně zaznamenáno bude,
zde opomíjím.l

“' l. i. rTcnto (král Václav) lana, znamenitého doktora bohosloví. utopil
proto, že' králi řekl, že jen ten zasluhuje názvu kra'lc, kdo umí dobře kralovati.'

" . j. rTe'hož roku ctihodný doktor johánck jest utopen proto. že králi
vytýkal hříchy!
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doctor magister johanco pro tune vicarius in spiritualibus, ab
onte Pragensílg' Taktéž velmi důležitý Tomáš Ebcndorfer z

Flaselbachu neuvádí úmrtního roku janova."
Konečně nejstarší prameny, - vyjmeme-li ty, jichž data jsou

dnes jako pozdější přípisy a zápisy prokázané chyby — a toje
zajisté velikéváhy, nikde neuvádějí za úmrtní rok sv. jana
rok 1383. | Pavel Žídek, který roku 1471 vydal pro _liřiho z
poděbrad rSprávovnu', roku tohoto nezná.

Mezi pak prameny, jichž datum o smrti sv. jana Nepomu
ckého jako pozdější nápis jest dnes prokázanou chybou, ná
leží v první řadě rdiarium' čili rukopis v archivu metropolitní
kapituly pražské se svou poznámkou dvojřádkovou či vlastně
trojřádkovou: 51383 — jolianco de — poniuk — sumersus dc
ponte.'"' Pravím \lastnč trojiádkovou, nel>ot v první řádce je
pouze rok 1383; v druhé řádce původně byl zápis: johanco
de duba sumersus de pomohu“ ale slovo rdulm' bylo přetrženo
a pod ně do třetí řádky lwlo vepsáno ipomuk'. je tedy zápis
tento, přesně vzato, trojřádkoxý. ,

Ur. František Stejskal, jenž posledně o tomto diariu psal
[d\'Í o něm: rÁntouíu lq'riud, kanovník v. \. metropolitní kapitoly
1869-- 1879) používaje rukopisu tohoto, od přetržeuélio slova

rdulm' vedl čáru tužkou nahoru se. šipkou a uap<al tužkou
Hier stand jiiilittr Dulm'g Podolmé čarou o/nm'il diulió slovo
duha přeškrtuutč a Iidli()Í'(' vpravo napsal (lÍťSCI' ist dc Duha zn.
Slovo v páté řadu: podškrtl a ku konci napsnl'zasr— tužkou: M,
joanncs Cruuilow liat oliigvs gcscluiclicn na::li 14832" jak vidno,
Clltčl jan z Krumlova vzporucnouti útrap děkanů kapitolnír'li u
sv. Víta v posledním století, myslím hned po vjezdu Vladislavové
1484 Elo prahy. Načrtl zlu,-žně, ('() rnu právě tanulo na mysli
a tak zápis jeho oplývá umlopaticuírni a chylianii. Clitčje

"* T. j. rTčliož roku utopen just ctihodný doktor mistr jolia'nek, toho
času generální vikář, pod pražským mostcm'

6—praví doslova: iCoujcssorcui ('tiaru uxoris suac jonnnern, in theologia
magistrum et quoníarn dixit, liuue dignuui rcgio nomiuc, qui bene retit, ct
ut ertur, quoníarn sigillum conjcssionis violarc dctractat, ipsum in Mo davia

su ocari praecepit,l t. j. erovčdnika své choti jana. doktora bohoslovíje na, protože řc , že ten zasluhuje název krá c, kdo dobře kralujqa
jednak, jak se praví, že odepřel porušiti zpovědní tajemství, rozkázal vc_
Vltavě utopili.'

"' T. j. Roku 1383 johánek z Pomuku hyl utopen s mcstu.'
“' T. . rjohánclr'z Dubé utopen jest s mostu!
"" T. . | ale bylo dříve Dubá.' ,

a). ;. '. rTo jest z Duhé.l3" rMistr jan : Krumlova napsal toto hoření po roce 1483.'



památku bouře pražské a svého osvobozeni, zvěčniti, myslil v
okamžiku vzrušeném, že sv. ]an yl utopen o 10 let dříve,
tedy právě před sto lety a tak se objevuje najednou rok,
do té doby nikde nedoložený, který zavdal podnět k celé
řadě chyb dalšich, jež wvrcholily posléze ve zdvojení osoby gene
rálního vikáře lana z Don—tuku. . . ' ,

Kreschnička. který již roku 1893 v podobném smyslu jako
Dr. Stejskal o diariu pražském se zmínil, poznamenává ještě:
tMáme tu co jednati se zprávou starce — ]an z Krumlova
zemřel roku 1488 ve vysokém stáří — jejž pamět opustila .
Tuto poznámku zajisté četl kapitulní děkan Václav Z\Y/olfcnburgu
a tak se mohlo státi, že i na pamětní desce, již roku 1530 na
omřížování hrobu sv. lana upevnili dal, byl rok 1583 jakožto
úmrtní rok „světcův označeni“ (pokračování.)

22" Sr. CaSOpis katol. duchovenstva, 1917, 551.
It. Sr. i.iuecká ()uartalscluilt z roku 1895 ve článku: ;Der heilige |o

lianncs von Nepomuk' 41). ročník, 592. _

Okna.
Upadek modernl revue. Za 3% let — tedy čtvrt století! -

S\t"lto vvclui/eni neučinil tento tugtin žádného pokroku. posledni
číslo (271) má úpravu a jointát Čísla prvniho, jen papír a obsah
je horší. lest to.7.ase jen odmr a kosulmtv pic—kladstan'ch jmen
z arsenalu [\lod. l\)e\ue prvních let: Andre (lide, Remy de
(iounuont. l\'ol). de l\'1t)ttiť<(tlit\tl. | K. lluxsmaus atd. V. pivních
letech lihil se nám na \\1. |\. jakvsi atistokratisuuts ducha a \v
Id'ltl —-i tuto přednost p Átnošt Drotitózka v (lt)l)Č demokra
tit'kč odložil. Místo lakvrt'k ol)ul Si jut'hty, misto tttl\a\it"t-k \zal
vidle a ze salonu odešel do puttky. Píše lokálky tónem socia
listického, |)a holšexickčho žurnálu. lak o hanehnóut \andalisutu
ze dne 3. listopadu 1918, jímž praha poskvrnila mladou českou
svobodu. píše |). prochazka: ipamátník potupy padli přes půl
třetího věku tam trccl, pí'ipotninaje, jak zvrhlí Pražané zachranili
město před voji, které valčily proti Habsburku a Rimu . .. jeho
eksistence se dotýkala ste-řepč cílů všeho naroda, jeho zmar
zasáhl jen zlomek výbojných katolíků. jejich rozhorlcní je mrzké
a pokrytecke'... Básníci katoličtí se staví do pósy odboje proti
cizacke' hierarchii, tváři se nesmlouvačně nacionálně, ale jakmile
kdo sáhne na (lrol>t(i) z jejich panství a římanstvi, — oheň je
na střeše, klerikal ze všech stran z nich vyleze a kine. Takovým
se ukazuje i Fr. X. Dvořák; Nový doklad jen pro Havlíčkova
28



slova, by se jim nic nevěřiloa nedávalo! Tam dospěla aristokra
tickó Moderní Revue! její spoluzakladatel liří Karásek zatím z ní
odešelido i_liýnai, jejž \'C(lc X. Dvořák. je třeba s p. procházkou
polemísovat? Z nepravtly jej uswčnlčuje Narodni \ýlíor, i'ar.l.r
s ísovatelů a všichni, kdo mají smysl pro umění a pro právo a
sliršnost. Dan Prochazka hájí anarchii, barbarství a surovostl
Kdyby na'roclní komise byla uznala závadnost pomníku, mohla
žádat jeho slušné odnesení jinam - ale su'r0\é (lemolovóní
bezejmenného (lat-u neschválil ještě žádný kulturní člověk až p.
Arnošt Procházka. Co by mu řekl jeho zesnulý spolupracovník
Marten?

Verše pro dělí otiskl v Lípě Karel
Toman, ljrik. vyznamenaný první ce
nou. Dokázal opet, že pro dětské \eíše
není stvořen každý. Na př. hneíl i'íktinlm
první:

Mamina rnka se mnou spí,
měsíci, jili už také spat,
ktlji lnulrš ltoilný. jarka jrsn'
bude si rano s lehou hnít

lepši už je pmlerlní:
KÍUliUJil, krokotlil

llk)|iČl\> si prmlturlil.
lltletal si (lu Illlll (lírtl,

ll."(l nl koupa nohy v Nllll.

Ale i to je řll(."illl trotlru m vla—ypií
tažené. ll nds detskou poesii pěstoval
hlavni: ]. V. Slmltk. lljlu hy mjnnavn
Včtlčt, kolík "I. jeho (li—tskýr'h lmimičrk
skutečné urlerílo na detske struny a
uCllyIilu se V kltrlskýilt lrlaitčktn'll. /
hasniček v nasich děl,—kýchčasojnxt'tlr
(zejména katolických) nalezneme malo
ularilelío, zde bylolíy ticha skutcenč
rcl-omíy. .

Ulonulá světla vyrlal mladý lí.ísník
Fr. Kopeček na'klatlcm lakulía lh-mla
v linošově. Titulni Ul)l'dl. nakreslil ltr.
Bílek. Pěvec s lýrou stojí v nC-mem
úžasc před egyptskou sochou ženy
sedící na trůně. Básně opcčkovy
nejsou veršovaný. ale jsou pravými
básněmi, plnými udby, obrazů a
myšlenek. Lidské srdce, svět a Bůh
'cst jejich obsahem. Vane jimi duch
lŠřezinův a Rabindranatha Tagora.
Čekáme od Kopečku ieštč krásné věci.

Kritikovi Lidových novin zda' se žena
Kopečkova malo pikantní, je mu příliš
vmcšenou a čistou. ltlca'lnost nemůže

však hyti na úkor poesii. ..

Vojlěch Marlinek napsal drama

t5vatopluk'. Vydal je Íeyerův ÉWIa |)I\)\t'*ll\l Nar. (l|\|llllth v Brně. ('Žli
pletl sum O(lt'lltNlt'lllpripravil Mahen
Kritik l. .. () (ht— píše:

:ll—tíalni tlranralrvke myšlenky Sva
Ioplnk nemá, & lt'll) ani stavhy. LM
my--lmn- ll sr lll'llÍ—llttllCliý jeho sen.

mohli l)!illuttt povalovali tlratna la
\ťl$\)\t\ln)ll lít—“loni. i

takové hry jsou. „A\lcmusejí mít silu
ohm/„noir, mají ll [“\tulk'lllč Žít. hlás—
kriv llns na pi neho Malíenův lanošik
ji—tí—nrj-zou "i_t_jullcllli v pravém slava
smyslu, a přerte 'lijí '.l vytrvale řjiia
pi: -Ol)Í. Nebo! jejich lidé jsou vskutku
lulu. a jejich kažtlý htťllllík'ý ulírazi
krlvž není člankt-m zapasu (: vzestupu
tlranmtiukého, je sam o sobe drama—
tický. t. i. ma svan jednotu, život a
gradaci. .'\ (ln'ak není pedant, jenž
žatla' ncuprosne nakonitou formu, na
opak, tliva'k je liheralní a |)0kldůillý,
jen když cití, Že za jerlnu krasu clo
sttíva jinou, že není oloupen o všecko.

tom směru nutno Martinkovi

přiznat částečný zdar. Vytvořil několik
lidí a scén. Lidský zajímavý je Slavo
mír, včtlomč rozdvojený mezi živelným
pohanstvím a pokorným a laskavým
křesťanstvím, i působí jeho smrt v pr
vém aktu, _rolamující pudově kulturní;
slupku a otýka' se až samého Srdce,
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jež jako střed živelnosti rádo dává
k sobě tak mluvit.!

Vystupují zde. Viching, sv. Meto
děj. Gerard. Nejsilnější postavou je
Viching, sv. Metoděj jc nalomen.

St. Kovanda: Z příkazu tatínkova.
Studentské příběhy. Naki. řemysl
plaček v pacovč 1918. Vytiskla knih
tiskárna jar. Strojila v Dřerově. ena
9 K. List vytržený ze života mladist
vého studentika, zasněného, ideál
založeného, ale přece odhodlaně pro
bíhajícího se životem. je to vlastně
kousekautobiografie, vzpomínky zvlast
nich studentských let a odtud ta in
timnost a jistě vnitřní teplo celého
vypracování . . . Osoby vzaty ze sku
tečnosti a působí to zvláštním kouzlem
pro toho, kdo znal to prostředí, kdo
zna ty 010 y, o nichž se tu vypra
vuje. Milá stařenka paní l'lalasová,
dobrácký, čistě ideální Páter llanák
(=: + P. Alois Slovak), klášteiní sprá
vec Šmíd se s'nem. ten přísný a

řece velice oblíbený pn—jckt funda
listů Kočí. cvičitel zpěvu llanierský
a j. — to vše znova vyvstává před
očima a dyše teplem vzpomínek.
zvláště pro toho, kdo s.ini \šechno
to znal osobně a Žil\ tom prostředí

nebo aspoň blizko toho prosticdíi..' . )
Pollček. Vcsclohra o 2 jednáních

od Vlastimila llolého. (Vydal
Stejskal na Kladně.) Svižná veselohra,
terá mile pobaví. abyva' se sice

jen milostnými pletkami, lnpánim
ženichů, ale počíná si decentně a
vtipně. Spisovatel ovládá divadelní
techniku. má plynný a iniýty i ducha
plný dialog a vym'šlí frapantni zá—
pletky. Druhé jediiáni mohlo být
stručnčjši. Přejeme mladému drama
tikovi hojn 'ch úspěchů a rozvo'e
slibného talentu. l..

Bublina. Od úst k ústům letěla

anonymní báseň o eské legii. Iejí
bezručovský pathos o hrdinství a smrti
našich sokolů na Chemin des Domes

uchvacoval. Nastalo rozčarování. Uká
zalo se. že báseň nepapsal legionář,
50 "

nýbrž rada Antonin Horák a že ůdaje
jsou hrozně přehnány. tomu by
autor tak neopatrný, že vydal básně
další, o ilsonovi a Masarykovi,
Ceský lev—hotové nabubřelé rýmo
vačky. Bublina praskla a — páchne.

Herečky. Na všeženské schůzi
v Praze promluvila pí. Hořicová-Lau—
dová o tom, proč se herečky vzdalují
spolkového života. jednak jest toho
příčinou nedostatek času pro nepra
videlnost zkoušek a potom toto: uje
to nesprávné hledisko velikého počtu
žen, jež zaujímají vůči divadelním
umělkyním. jsou dva výstřelky:

Buď umělkyní vynášejí jako bohyni.
nebo ji pomlouvají a snižují ohavnými
frivolními poznámkami, jež jí některé
z nich ochotně donesou, ovšem že
ocukrované ůčastným protestem a bez
udání původce klepů. Nestávádi sku
tečné romantiky. musí se ke až ě
umělkyní vydupati, vem kde vernl

evi—lise o ničem pikantnim z je
jiho života. vymysli si někdo, že
předčítá třeba arcibisku iovi, a už to
jde od úst kústům. K oto vymyshl,
nedozví se nikdo. Ale rozšiřuje se to
neihorlivčji. Marně se umělkyně za
přisahá nejsvětější památkou své matky,
že jaktčživa zadneho arcibiskupa ne
znala, této pochybné -romant|kv se
už nezlmvi do smrti. Uvadim tento

jediný příklad. ač dalo by se ze života
každé divpdelm uměllwnč jich uvésti
několik. Nač zde opakovali všecky
ty lživé smyšlcnky?

ioto některé divadelní umělkyně
se ploše vyhýbají stykům, jež by, jak
se obávají, jim kazily náladu, bez niž
žádný umělec nemůže tvořili.

Kdyby tak mnohé ženy (ale také
muži) nehledalyv herečce bob 'ni nebo
dobrodružnou svůdniei, kdyby v ní
viděly rostč člověka. člověka,
jenž krade své umělecké dílo. jako
každý pracovnikma stavbu stále rostou
cího rozvoje lidského ducha, více
by jich vstupovalo 'do řad spolkových
pracovnic. aspoň pro ty 'ridke' volné
chvilky, jež jim zbývají.!



Petr Altenberg. známý vídeňskýbás
ník, zemřel 8. ledna ve vídeňské ne
mocnici na otravu bromem. innost

Alteitlicrgova vybijcla se hlavně ma
lými básněmi v próse, plnými bystreho
pozorování, sarkasmu, ale i jemného
citu. Altenberg byl 59 roků starý.
lřiadvacet let vedl dosli strastiplný
život bohémský. U nás bylo pilně
z něho překládáno, též K. D. l_uti—
novem.

A. V. Frič vydal nákladem Tisk.
spol. v přerově feuilletony iCihly'.
Namnoze štourání známého atlieisty
(: anarchisty. a př. o rostlinách
masožraiých p. Frič mudruje: rV Bibli
není nikde zmínky. že by byl Iehova
vdechl rostlinám duši. len stručně
řečeno: stvořil rostliny pozemské.
Není tam též, zda je udělal z hlíny
či 1. jiného materiálu nebo snad !
ničeho jako \sei'ky nesčíslné planety
a ln("uly lltll'ldl je a dost. llIŠÍIIt
Čtvrtého (|) dne zároveň se zvířaty
a byly lu.I potulný povídal chce ITWÚIl
o Bibli, ale ani se nenamáhá, dl))'
.it' do Bilile poiliva jenu cpi
gramy na li' Kaniua a dra. merala

nemotorně a zatim skutečnosti

vyvráceué. ldl)l\' je. místy lioilnt': nc
správný. Co pak jsou to: oneki'cř

jsou

Věděl Autor architekt prokop píše
ve svém díle: rMčhreu ll. 605' k ol)
rázkům řetel) ze slonové kosti
(Fi . 870: Gclturt Christi im Stallo
zuřiellehem 5 8 cm 14. |ahrhumlertl:

il)ie unterslehendcu drei aus lhag
stammendeu ibeiteu riihren \ou
heimisehen Kůnstlern her, wic dies
der slavische Typu—',. die a u jg e
slii lpten 'asen der 'igi'u'ehen
verrát; sie fallen indie Zeit Kar-lsIVJ
atd. A tak stává se názor vídeňských
zábavních podniků, že každý eeh
má ohrnulý „nos, vědeckým poznatkem
pro historické badání. 'oe.

Nové dílo o staré Praze. Nákla
dem A. B. Černého v Praze |., Karlova
ul. 2, vyšla právě kniha Dra. Václava
Vojtíška: Z minulostí na'ií

Prahy. Cena 24 K. Kniha obsa
huje tyto kapitoly: Král. hrad pražský
po ohni r. 1541. Hradčanya Malá
Strana v 2. pol. XVI. stol. Městské
úřady pražské v stol. XVlll. O Spo
'ení měst pražských r. 1784. O radnici
l\'ového Města pražského. O konci

kaple Betlémské. Z dějin š itálu sv.
pavla za hranou poříčskou. Bří počtu
záduší sv. Kříže v Starém Městě Praž
ském r. 1615. Sklad slanečků na

ryuku novoměstském. Na výtoni vpod
skalí. Nekázanka. Židovská ulice v

Novém Městě pražském. Nadání Ál
hrechta : Valdštejna pro neofyty
z pokolení židovského. Dílo te'ž obsa
huje řarlu cenných obrazových příloh.
většinou reprodukce vzácných min.
| bude tato kniha vítaným doplňkem
Íomkora dějepisu mčsta prahy, Rutho
\y kroniky král. Prahy a nepřímo i
jakousi apologií staročeské kultury
křestanske, za rnž liojuje naše („esko
slovrnská lidová strana. N.

Z umění a literatury. iHudclmí
reiue' pořád-i štv'anici proti elan
Sl\'('lllll,iliriqcntu (i. lilharmonic.
dilne-n' otiskuje Člninek rNálroženství
poznání a lásky: od Ruil. l'annwitze.
len (lejiuujez rNiiliožcnství jest uclí
vání samého života, oddanost samému
životu, l_iska samému životu. lest triumf
samého života i v jednotlivém životč
nad jeduotlivýmživotem' — .. oman
vydal první knihy lyriky: Básně l. a
poesie rodinné a 'ine. — Bohumil

Klll)lŠld. přední český malíř kubista.
zornic. — eské malířství ncupadá.
\'e Zlaté pra/.c setkáváme se s ičknými
ukázkami od Cíny lclíuká, laromíra
Seiilla, [osel-a Scliusscra a Gustava
Sýkory. Zejména tento ve sve iMladé
matcc' jeví se stylistou mohutné archi
tektury. při ominající Michel-Angela.
Celkem vša ma'lo svérázného, noveho
přináší nova' produ ce. ' L

Co chystají našl básníci. K. Dos
tál Lutinov má do tiskuuchystány
knihy: Ve mlýně světa. Květiny (s vý
zdobouj. Koehlera), Plané růže. —
Fr. Zýbal zadal Benediktinskéknih
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tiskámč slováekou veselohru |lak
pud mistr Břinkal chytali
kun u', 3 jednáníssptomčnouazpů).
T)"_žautor dokončuje eucharistklou
báseňjanlasii .Bratr \\l'auiitius
o () 7.p\'\--\ch.» l.m. Ma sak pracuje
na velkém románu, který do konce
tohoto roku bude hotov. lež na studii

\) Fr. mídkovi pracuje.
rosímc naše autory o doplnění

těchto zpráv
Co se chystá.- Nakladatelství Laich—

ter0\o vydá v tomto roce dílo Mistr
jan Hus, které napsali Václav No
\olný a Vlastimil Kybal. Dilo
jejich psané k jubileu Husovu bylo
poctčno cenou eské akademie věd
a umění. --Totc'ž nakladu elshí počne
\\)da\ati novou sbírku Dějin) na'
rodu. prvým \hletn budou A.
pollordaDějin) Anglie \ překladu
l'. (|.iudob) l)ruh)'tn dílem budou
čjšu) srbs.e to národa zpčru

projiesora bělehradské university Sta
nojc Stanojeviče, v překladu Milady
pu\l0\é. Potom \)jdou \ této sbírce
D\ jin) n\iioda ruske ho \\ Uč—

n) naroda anglie keho. -
llllasankovodílo R usko \\ l'.\ ropu.
jehož tisk byl \“.ilkou přerušen, bude
n)ní dokončeno. < Nakladatelshi B.
Kočího, jež \)dnlo hlulnnovu knilut
D\ nnacti pohadek. \yda také
Mahunom drama Nelu. p\ klo,
raj, j\Ž melo ptetniětu na Ndnodnínt
(l|\cl(ll( v l)“lZL

GralickáedíceVeralkon DralmV
Maislovu 9. (v.nmnujc několik no\)\li
publtkocí, \e'novon)'\h "memu umění.
jež \\ nas i\prc—entuj\ Sl'ílli11n\_1|l\l'(l0—

šijnych', především brotii Capkmé.
výtvarníci i literáti. jejichž prósy dosly
chvály v New: ct Vetc ra'. Archi—
tekt Vlast. Holman, dušemě příbuzný
bratří apkův, \)(lá v |Dobrém dile'
svoje album eské hlavy'. lidice
Veraikon, která již ve své novoročence
pro rok 1918 věnovala tomu. směru
mnoho pozornosti, bude nyní vyda
vatí celou kollekcf iNove' umění',

určenou ku pro gaci nových umě
leckých směrů. mllekcen bude míti tři
oddíly, totiž l. Alba graficka, ll. Pu—
b'likace z nmé literatury domácí i cizí,
lll. Vytvarně publikace. V Albcch
gra ických rvní svazek jest včnmán
litograjiímra na Zrzavého. druhý
svazek jest album grajických listů
los. apka s úvodním slovem
Karla Čapka. Nepřijdou asi mnozí
na chut novému umění, jemuž oči
naše jsou zcela nenyklé, ale snad
si časem zvykneme, jako jsme si zvykli
umění orientálskému nebo byzant
skému, pro něž původně také ne
bylo u nas očí. . N.

Nakladatelstvi Grallkona, PraliaV.,
Mikulášská tř. 15. vyda' album V
Kóltliuga sprcha v 2itnč1,obsa
hující ó bare\n)'ch leptů, pohled)
Malostranské. Hradčany, zahradypa
laeou:\„ ted barokowu Prahu, jednak
v zimním slitnci. jednak v chumclenici
sněhových hvězdiček. Vydáno bude
120 výtisků \ ceně |75 a 125 K.
Álbunt vyjde v nejbližších dnech
Barokní l'roha, tulik \:enčna' od pro
dukti\nicl\ umělců \ znnleů umeni,
jest Dlaha katolická, obělohorská.
Atsi nekdo jakkoli sotuli U'te době,
nikdy nebude lze upnti, že katolická
rcl—orumce neobyčejně se zasloužila
o umění, naplnila uměleckým smy—
slem \eskeru společnost a v zemíth
našich. Zejména v Praze. shořtlo vc
liky počet nadhernych clndtnů, poláti't
a soch baroktnch. lhudba pěstovala
se tehdy horlivé ve \Šcclt vrstvách
spalec'nosti Ncbot katolicismus nezua'
PUChlnlllllc POIIUÍUSli.

Epigram kritikovl V M.
posmčšekl V tom je klitikom síla!
Vytrhni z textu nejdiabějSÍ větu
a jako kvintesscnci dila
ji prcsentýruj světu.;

O Graciánel lesuitél
Vy m'áte z války velký zisk:
Už waše' heslo 0 prostředcích
orn lat nesmí volný tiskl l..

Nákladem Družiny. Odpovědný redaktor Lad. Za'mylml. Tiskem ler. Stroiilo \ Přerově.
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gr. Zýbal: Ératr mauritíus.
ZDĚV SiÍDMY

i(.ogiiavi (lies antiquos et annos aeternos
in mente habui.| Ps. 7b, .

Zelený byl čtvrtek, večer,
památný (len naší víry,
elivíle loučení se Krista

s apoštoly milenými,
svátek lasky neproucnčiší,
ktly nam (lal své tělo v pokrm
V iítlelnč se l)l'dlři sešli
skromných požívali jírlel,
zeleninu, troclíu \ína
.liClK) bylo, lnatr Krištof
vážným lilasem počal čísti,
kterak Spasitel náš milý
ve své lásre neskonalé

umyl noliy učedníkům,
svnáčky ie svými nazval,
cloiemnč se s nimi loučil
)i'ecl svým hořkým umučením.
llieho bylo. opat otec
vetché, staré ruce sepial,
bílou l'ílavu sklonil k rsoum,
bratři naslouclíali všiclini.

a'le četl bratr Krištof
o té velké, svaté noci,
kdy Dán chléb vzal v ruce svaté.
požehnal ici—,řekl nad ním:
ilezte, totot jest Mé Tčlol'

(ln coena Domini: 3 noct.)

(Mauritius schoulen v koutě
lacné clíytal kažtlé slovo.)

potom lmllťl'l s vínem želínal,

řekl: .Piiw ! nčlío všickní,
nelwi tolo jest Krev Moje,
kterou vytlam za lll'ltll světa|
Na mou pamatku tak čiňtel'

lirilro bylo v reektaři,
nepolmul se žóuíý z bratří.
(ilivě'ným hlasem Četl. Krištof
po(l klenutím starodávným
o miláčku ldllll svatém,
jak svou hlavu katleřavou
sklonil na hnul s\elío Mistra,

(opat otec slzel v snění),

kterak Iudas zrádce vyšel,
aby prodal svého ána,
noc pak byla smutná, tmavá.

(Oddech bratří vanul síní.)

Potom k Olivetské hoře

kráčel ]ežíš tichou nocí;
za ním učedníci ]eho.



Když tam přišli, smuten klckl,
hrůzou krví svou se potil,
takto volal k Otci svému:

:Otče. odejmi ten kalich
trpký, který musim píti,
jest-li svatá \úle T\oje!1

přišel anděl posilnit jej.
v hodině té plné smutku,
apoštolé všichni spali,
s katv přišel jidaš zrádce.

(Zaplakal tu Mauritius)

povstal opat, biati'i všichni,
o modlitbě rozešli se,
flauritius vážně kráčel

dlouhou chodbou, tatn kde schody
stáčely se k dverím kaple.

Zvolna ulc\'Ít:l a \stoupil.

Ticho bylo jako \ hrobě,
jenom \c \vklcnku světlo
plálo jako zlata muška
v lůnč pozlacené lampv
před Svátosti Nejmčtčjšn.
Opoda'l křiž. mocný visel
ve zdi. na nem velký _Kristus
s bolem hro/.nvm \ hlt-dě tva'í'i

Vytesaf jej bratr Ondíej,
sochař, I'L'Zl)dl, mnlíi rádu.
celou duši \ kamen vložil,
duši nadšcnou a čistou,
nelitoval času, práce,
až mu tvrdá žula změkla

v tahy zmučeného Boha,
k jehož chvále žil a tvořil.
Dílo dokonal a umřel,
pod chrámovou dlažbou dřímá,
slavné Čeká zmrtvýchvstání.
Budiž pokoj prachu jeho!

K tomu kříži Mauritius

klckl, vroucně Krista objal,
34

líbal svaté jeho rány
mražené velkým hřebem,
lavu tiskl v roztoužcní

na tvrdý a chladný kámen,
divnou touhu šeptal Pánu:

Rád bych viděl, Kriste sladký,
kterak štastní nebeštané

velikou noc Tvoji slaví
v nebi u Božího stolu,

Matka Danna, apoštolé,
andělé a svatí všichni,
děti nevinne a panny,
celý nebeský dvůr v lesu
kolem Tvého večeřad a,

vzpomínají Tvojí lásky
k člověčenstvu ubohemu,
hymny, zpěvem oslavují
slávu Tvoji od věčnosti.
V koutečku jen přál bych sobe
státi. bídný, shlédnout z dáli
zelený 'l'vůj věčný čtvrtek,
l'iera'nku nás nejsvětější.
potom at mne soudíš přísně
nehodného kněze, bratral'

Takto šeptal Mauritius
objímaje nohy Krista,
do smutné inu tvare hledč.
licho bylo jako v hrobě,
jenom světlo )i'ed bvátostí
rudě pla'lo v ůnč lampy.

Stal se tu div neslýchaný.

pohnul l\ristus hlavou 5 kříže,
zvedl ji a svaté očí,
plné nevýslovné něhy
upřel zvolna k prosebníku,
usmál se a tichý šepot
splynul se svatých rtů jeho
jako vánek čarosnivý:

tSldň se, bratře Maurítíel'

Ve slastném tom okamžiku



tiskna ruce k horké hrudí za svítání ležícího

zemřel tiše Mauritius. pod křížem. byl Velký pátek . . .
el' chrám bl n' sv' . . . , ,

C )! y Pl Y etla Krajem smutna zprava lctla:
Tak ho ráno bratří našli zemřel bratr Mauritius!

ALLELUIÁ.

Rozhlaholíly se zvony kolem všichni bratři mniši,
slavným z ěvem velkonočním, vážní, třesoucí se opat,
ohlas jejic duněl chrámem, podepírán dvěma bratry,
nad krajinou plnou slunce žehnal naposledy rakev:
valily se tóny jejich: rBudiž tobě, Synu milý,
Vstalt jest Kristus této chvíle, odpočinek lehký v hrobě
radujte se, allelujal po vezdejšírn putování,
jaro bylo, země kvetla, až tě andělský hlas vzbudí
silbu omlazená _žití, ' v poslední den k věčné sláiěl
voněl svět a ptáci [)(-li, Bože, dej, at duše IldŠt'
bublal potok uvolněný, , uzří radost. kterou vidí
od strání a lesů vonných v nebi bratr Mouritíusl'
hlas zněl plaché žežulice.

,. . . , . Zavznčl cl'rránrenj nái'ck tklixv,
Klasternr chrani plny lidu, | dur 'l'
z daleka až mnozí přišli “c proton rs """S' Pe"
takže nestačily pojmout „ráj. rakev, \ _eelrnou kryptu.
vsecky— skrovne jCl'IOsteny. u_(nr %:)(Pocln u ..S Bohe , bratre Maurrtrel

před oltářem na nosítkách _
rostá rakcv s čern'rn křížem, Svět l)l nlnv vůně světlaP Y Y .

Gugen g(laudius 9(letus:0ddáni Se.
Kriste, Vítězný, k Tobě jdu, když děs světa mne leká a když

duše má touží.

Nesu 'Ti srdce své, jež chvěje se blahem z přiblížení se k Tobě.
Nemám v duši ani hněvu, aní vzdoru, ani závisti, jenom čistá

a oddaná láska má k Tobě prostupuje a prozařuje mne.
Kriste miláčku, v mém srdci oddanosti rozkvétají, jako petr-klíče

pod sněhem na očátku jara.
jsi Bůh_můj, sTáva božství Ívého naplňuje mne obdivem a ra

ostí.

Kdyby svět celý zavrhl mne, já nezoufal bych, nebot mám Íebe,
Dane můjl
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$. 3(onařik-$ečvan: 9Vevěsta.
tz cykluichobrý'.)

Když mléčný svit nového dne zadýchai okna dřevěné chalupy,
vstala mlada vdova Cyrilla; a poklekši před svatými obrazy na
chladnou zemi, jala se hlasitě modliti dlouho již v duši utkanou
modlitbu: '

rDárče světla i noci!
Otče nebes i země!
posvět tento veliký, svatý clen! Zažeň stíny a mátohy Nedo—

brého, zažeň je do věčných pro astí, odkud není navratu, aby
nad mojí duší neprováděly kouzel? _

Požehnej cestu, kterou budeš kráčetil DOSvět zlatité paprskv,
jež mě budou oblévati na mé svatební cestě. Shlédni okem
slunce na chrám s červenou střediou uprostřed stoletých líp, kde
dnes navždy zasvětím Zenichu svému vše. co chudičká nevěsta
nabídnouti může.

led, zdárné děti vyprošují si požehnání od S\ých rodičů, kdvž
mají \ den svatby překročiti rodný pra'h. Už dávno leží otev
i matka moje pod rHolým vrchem'. Nuže, požehnej mi za ně.
vždyt jsi otcem nás všech!

Včera bvl tomu rok, co mi padl \ dalekých horách manžel
můj. jeho tělo už tli. Bez tadv inch hvla, kam vetknouti Sutt
o dušičkaeh, kdvbveh i v neznamou zemi zaletěli mohla. Včera
odložila jsem Cerny vdovský san-L- a dnes vezmu na sebe svět
lých barev, jak nměstě sluší. lv jsi \čdel o \elike tnojí lásce k muži,
ale také jenom iv jsr \iděl jeho krutou odměnu Pohled na bílé
moje paže. jež k tobě rozpínání. na moje. růžme prsy, jithž
nikdv nevyhledaln v sladké touze usta dítěte; obojí byly pit-»
Často modrými kvčtv jeho ran posetv lenom i), vševidouei. jsi
viděl. jak podivně oplácel muž moji velikou lásku.

)ok byla jsem vdovou. Dnes budu státi před oltářem zase
jako nevěsta. Kdože jest mým sladkým ženichem?

O, předobrý Otec, Ty to víš!,
Dožehnej jemu a požehnej i mně, požehnej oběma svým dětem!

Za to Tebe prosím v nejhlubší pokořel'
Umikia Cyrilla.
Sklonila se ještě hlouběji, přivřela oči, a všecka zhroucena do

sebe přijímala požehnání Velikého Otec a Dárce. Cítila roz
mach všemocné jeho paže od východu k západu a dotkla se
čelem hliněné podlahy.

Vstala. '

Umývajíc se, žehnala:
36



|V0d0 posvátného lordánu, ty jsi obmyla Krista pána při jeho
kitu. Kéž sestra tvoje z horské studánky omyje duši moji navždy
od hříchu “

esaiíc hustý havranní vlas a pletouc iei a vázaiíc kolem hlavy,
popěvovala si přitlumeně:

tMOiC drahé vlasy, černé vlasy. z prvních darů Otce dobro
tive'ho, připomeňte mi vždv trnovou korunu mého ženicha, když
vás ve věnec víti budu. Bohatství vašc připomeň mi vždy ne
smírné proudy milosti Boží a černá vaše barva a váš lesk po
třebu věrnostii'

Berouc na sebe čistou košili a oblékaiíc světlý šat, prosila:
rNchled, Otče nebes a země, na prostý šat chudobná nevěsty

a odarui ií skvělé roucho milosti. Ameni'
lzala dvě větvičky rozumrvnv. ie'). si byla přichystala už večer.

vzala modlitební knihu. a klcpaiíc na čelo šestnáctilete' služebně,
spící tvrdě na lá\č pod pecí. prosila:

tNClCŽ, Rozárko, dlouho l)ei krávě i kotrnám, uvar' si mléka
a posnídci. ldu do chrámu Páně, dei na \še pozor, lBůli tě
opatrní.“

rproč isto mne, tetičko, olmdilařl nařikolo děvče ISCIKlÍli) se
mi právě něco krásného l'iěz'tc |enom, však do poledne ležet
nezůstanu, běžte s pokoiern'

(\.yrilla se usmála a \\Šlcl / domu .
Ve Lhotě ještě spali. ] nízké i—lralupvozval se pláč nemluv

něte a clrlácholeni matky.
dyž se blížila vdova k Navoinó, vyrazilo slunce z Kaňura.

Íeny už pobilialy po dvorech statků, budily clrasu po chlěvech
a půdách. Některé podívaly se nevrle na svátcčnč oděnou vdovu
a rntučíce cosi nevlídněho spěchaly za svou prací.

Za Návoinou brousili na panské louce sckáči kosy Vše se
lesklo v záři sluneční, velike oči sekáčů, ieiicli kosy i rosa na
\\“soké trávě.

Cyrilla nevnímala pláče dítěte, nazlobenvch žen, neviděla ani
udivených sekáčů. Zavírala oči před zemí s ieiíini tvrdými sta
rostmi a slronern o ,clrléb, \idíc && krásnější, nadzemský.

aký to krásný průvod svatební máš, Cyrilloi
řed tebou kráčí devět andělů s věnečky na plavých vlasech.

Hle, plují nad zemí, jako jarní vánek, ěiíce zvonkovými hlasy:
Sláva na výsostech Bohu. A po tvém oku v bílém,“siavnostním
rouše usmívavá, radostně zadumaná kráčí sama Maria a losef

_v tesařské haleně. slavnostně zamýšlený, s dlouhou poutnickou
|í. ozdobenou nahoře kyticí lučních květů a červenými pentlemi.

iBud pozdravena, Mati1čko, bud pozdraven _i Ty, snoubenče37



svatý. Příši jste prokázati čest nehodné dceři své, chcete b"ti
svědky jejích zásnub. , uslyšíte moji přísahu, uslyší ji nebe
i země. Budte pozdraveni poslové devětí kůrů andělských, jásejte
jen dále a zvěstujte celičkému světu velikou novinul'

Než přišla do Brumova, zmizel svatý průvod, a do srdce
vkrádalo se úzkost. Tělo sesláblé dvoudenním postem umdlévalo,
a klesala i duše. S námahou vyšla po schodech nahoru ke
chrámu a oběma rukama objala vysoký, hnědý missionářský kříž.

ptactvo jásalo v korunách lip. stará, sehnutá žena zvonila
klíči, otevírajic chrám.

dova objímala dřevo smutného kříže bez těla Kristova a na
bírala sil. Když vešla do chrámu, vlhké kostelní ovzduší osvěžilor
poněkud její rozpálenou hlavu.

řed mariánským oltářem klcč'elo v pozorné modlitbě několik
žen, několik sester nábožných řádů, ale Cyrilla zamířila ke svato—
stánku a padla tam na tvář.

poslední, nejlrroznější pokušení přišlo. Cyrilla věděla, že se
dostaví, byla řipravena. Bůh dopustil, aby Nedobrý ještě jednou
se pokusil uchvátit její duši. Dropadla nesmírné opuštěnosti a
prázdnotě duševní, jako ta kostelní dlažba chladně bylo najednou
srdce její. Nepřišla na pomoc sladká Pomocnice, nepěJo již devět
andělů mých sladkých chvalozpěvů. jenom chórem skubralo ně
kolik žebráků z brumovského š itálu svůj růženec. Byli nahludrlí,
neslyšeli se, vpadali si do modlitby, jež se stala posleze směsicí
brebtáni, \'zdechů, kašle a vady.

Cyrilla viděla ve mdlobách před sebou propast tmy a zoufal
ství. A v té zlobné mrakotě najednou zasvítila svalnatá těla
mužská, plná zdraví, síly, nezkrocené smyslnosti. Stala ve vzdornt'
síle a lákala Cyrillu nečistými posunky do svého objetí. Volala.
smála se, lákala, stahovala k sobě..

Cyrilla svijela se na celém těle. Už, už se zdálo, že nečisté
kouzlo zvítězí, a že vdova vyskočí jako srna a s hříšným smidrem
opustí chrám a uteče zásnubám. V hrozné úzkosti sepiala bo
lestně ruce, zalomila jimi v posledním zápase.

V tom uslyšela rázný ovel:
sVstaň, Cyrillo, nezou ej. jako mě oprostil Kristus od nečisté

sily, oprostí i tebe. I ty uslyšíš: Odpouštějí se hříchové tvoji,
i ty budeš jeho na věky,'jako jsem jeho navždy já!

Cyrilla vstává na ten hlas a dává se vésti Magdalsltou kajíc
nicí ku prosté zpovědnici, v níž již sedí bledý, zarmoucený kněz.
Vdova chytá se křečovitě oběma rukama mřížkovaného okénka.
zpovědnice a cítí, jak už v té chvíli padá kouzlo Nedobrého,
jenž sám chtěl státi se jejím ženichem. A v okamžiku tajemnýdw.
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zásnub při přijímání uchvátila ji závratná rozkoš. Celé její tělo
chvělo se radostí a omdlévalo láskou něžnou k tomu, jenž se ji
stal té chvíle věčným druhem.

rSladký ženichu, v nevýslovné pokoře přijímám Tebe pod střechu
“Evou. Bud mi vítán, nepohrdej nepatrnou, ubohou služebnicí svo'í.

Zasvěcuji se ti pro celou věčnost. ádný muž nedotkne se těla
mého, Nedobrý neschvátí duše mé. jsem jedině Tvou, Tvou, ' e
žíši, v životě i ve smrti. Amen!

A v tom okamžiku líbá štastnou nevěstu Maria, tiskne jí obě
ruce otec svatý František i Dominik, a _devět andělů, devět ne
beských poslů se k ní s jásotem tiskne.

*

před kostelem čekala (.Ívrillu známá z bílnických kopanic. Roz
běhla se k ní, chytla ji prudce za ruce a radostně zvěstovala:

rCekám, Čekám, není možno se vás dočekat. Neželte, nenaří
kcjte, tolik jsem vám chtěla povědět. Uvidíte, že se vám vrátí
muž. Vzpomeňte si kdvsi na moje slova“

Vidonc námitku na rtech Cyrillv, pospíšíla si:
ilo nic, to nic. lá také dostala Uřední zprávu, že můj padl.

A \ŠCClm lr'l klam. V neděli jsem od něho dostala lístek ze za
jeti. Rok šel listek, bloudil, až došel. píše muž, že. raněn upadl
do zajetí, ale. že už je Idun, a že mu se dobře daií.Cekárn jej
(lenně, už se vracejí chlapi /. Ruska ..
, (: rilla sc \ýtrhld ženě 1. rukou a hnala se _dolů se schodů.

Uri-cha pasekářky byla ji jako rána do hlavy. Septala s hrůzou;
;Bože, vím že jsi dárcem života, že nutno i tomu červíčkovi přáti
života, ale smilnj se. Nepřeji smrti, živ-li, ale také mi ho nekřis
a nevracej. Patřím 'enom l'ohe, ježíši můj, nedej, abych patřili:
komu jinému, než. ljoběf .

Bvla hladná, zeslábla, ale vzpomenuvši si, že. posílena lwla
pokrmem nebeským, šla v síle chleba toho statečně dále.

Sekáčí na anske' louce před Náš-ojnou svačili blízko cesty.
llkrajovali si c léb, mazali sýrem a zapijeli koialkou.

daleka smáli se na vdovu:

rEj, Cyrillo, Cyrillol Co bys tak řekla, kdybys tak našla Svého
muže doma. Výčinil by ti, vyčiníl, že ve všední den po kostelech
sháníš!

Vdově stáhlo se hrdlo úzkostí. Neodpověděla sekdčům a ne
chtěla slyšeti jejich poznámek. Slunce pražilo a vdově vysychalo
v hr e.

U nedašovského mlýna vyprávčly si dvě ženy:
rTři chlapi, tři vojáci, zarosteni až běda. leden měl bradu jako

39



košut. Poznat jsem nemohla, smáli se na mne z daleka a ký
vali rukou na pozdrav. la, rn slim ze zajetí!

yrille zatočila se hlava. tála chvíli na cestě rozvažujíc, ne
má-li se vrátiti a prchnout někde v neznámý, daleký svět, třeba
tam, kde Váh teče a kde ji nikdo nezná a nechytne.

Ále šla dále. Slabost ji přepadala, na čele ukázal se pot.,
v očích se jí tmělo. Když přešla Lhotu, uslyšela za sebou žen—
ský hlas:

iCyrillo, tři vojáci šli ke tvé chalupě. Zahledla jsem je z da—
leka. Dovnitř vešel pouze jeden. ostatní dva zůstali před cha—
lupou. Nevím kdo to, spěchej, at zvíš!

Cyrilla ucítila ránu do hlavy a obklíčila ji tma.

Otevírajic dveře jizbové s atřila sedětí za stolem vysokého
vojáka. epíci vojenskou měl) na lavě i tlumok, a před sebou
na stole černý chléb a hrnek mléka.

Cyrilla zůstala u dveří a zatřásla se strachem. Dohlédla do
tváře, zarostlé rezavým \'ousiskem. ,

Do zelených, zlých očích poznala muže. Vbodly se v Cyrillu.
Na rtech objevil se pošklebek:

iHodná jsi žena. Zenichy sháníš. A po kostelech je sháníšl'
Cyrilla mlčí. Uzkost stahuje jí hrdlo. Myslí si: Už, už, skočí,
už bude bít. Rána za mnou se posype. Modré květy se posypou.

Muž se pošklcbuje dále.
;Děcku nechá chalupu (\ shání ženichy. Nemá jich dost na

zemi, shání se po nebeských žcniších. Kde tvoje věrnost, kde při
saha, kde slib .“

Cyrilla shýbá se pod tPží výčitek, ale neomlouvá se. Marně
snaží se otevříti usta. jazyk je svázán, ruce i nohy spoutány'.
Vykřiknout nelze, zalomit rukama nemožno. Kdosj "i z těla vyře
zuje srdce, na provaz navléká, a houpá jim hore dolů tore dolů . .

'ojačisko se chechtá dále;
tldlt se tomu ženichovi vystro'ilal Mně nikdy tak se neustrojila,

vlasů nesčesala, očí neumylal č), co ti ten nebeský ženich při—
slíbil? Dřísahal, že nebude bít? pomůže orat, dobytek poklidit,
bude dřevo z lesa 'svážet? Hoho, nevím. co řekne na tu tvrdou
prácil'

Rezavé vousy ježí se vojákovi a po bradě'slintá se \'zteklá
pěna. Cyrilla se chytá za hlavu.

Ách, konečně, první pohyb. jazyk se uvolňuje a C rilla volá;
$NC, ty nejsi můj muž. Ty jsi Nedobrýl Ve jménu čtce, Syna
i Ducha svatého. Propadni se duchu nečistý, odkud jsi přišellí
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Cyrilla pláče.
Sběhly sc tetky ze sousedních chalup. Máčí hlavu omdlclé

Cyrilly, jcž přichází _k sobě, uvolňují její šat a posazují do stínu
košaté jabloně.

Stařenka Bartošáková vysvětluje:
ilcnom jsem na ni zavolala. že jakýsi voják k ní šel do cha

lupy, a už se motala jako mucha a už adala na zem!
Cyrilla rozhlédla se vděčně po sousedlÍácl't.
l'čšily ji, tclv dále octem spánky, i ruce a krk ochlazovaly

mokrým ručníkem.
Od chalupy“ vdoviny scháicjí tři vojáci, tří zarostení chlapi.

Lsou to hospodáři z pasek, vracejí se z ruského zajetí. přistupujíženám a nejstarší vyřizuje: _
tCyrillo, bojoval jsem s tvvm nuížcm. Viděl jseni, jak raněn

šrapnelem “klesá mrtcv k zemi. Stačil jsem vzítí mu z kapsy za
krvácený kapesník, notýsek a růženec. Ále dostal jsem se do
zajetí, a tak ti odevzdávám smutnou památku po muži až dnes.
Dnes jsem píijcl. ani doma jsem jr-ště nebyl, jářku, je to na
cestě, stavíš se tam' _

Mnoho ještě jineho vypráví vojak Zem; soucitně se schvlují
k Cyrille a těší ji znovu .la však vstává Silna již, líhá vášnivě

'kapesnik s rczmými skvrnami l)(l lvl'\'(', líbá i růženec po muži
(| zápisník, a šeptá s inzzáí't'nvm mikem.

nÁch, ležíši, lvžíši můj. ležíšiU

'ó'ugen g(laudius g(letus: Jlavík CVěčnost.
Nebojím se smrtí, )r'otožc vim, ze nezahynu.

cl jsem po CťSiáCll spravt'tllnoslí a konal jsem povinnost.
Boha ctil jsem skutkv svými a duše. má k němu kvete láskami

lhorkými. _
pohrdal jsem ki'ivdami a těšil jsem zarmouccné. Zádal jsem

jpro ně štěstí nitcrného souladu.
Můj život bohatě rozkvétal jako zákrsek třešňový a plody uzrá

waly štědře. Dal jsem mízu lásky své a sladil jsem oddano'stí
:svou ovoce jejich květů.

ám klid v srdci svem a velcbím Boha. Byl ke mně nesmírně
imilosrdný. jak mohl bych býti bez vděčnosti?

Kristus svítí mi a já miluji Ho. Když jsem duševně chořel,

jpříšel a uzdravil mne. ' '
o nedalo mi žádné umění. co nemohla mi poskytnouti žádná

wěda, to dal mi Kristus. Milují o.
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l:Va'cla'uOliva.- 0 roce mučednické smrti
svatého gana ŽWepomuckého.

(pokračování.)

V druhé řadě mezi uvedené prameny, jichž datum o smrti sv.
Iana Nepomuckého jako pozdější přípis jest prokázanou chybo—u,
náleží žitavská kronika, jež praví: Roku 1383 byl utopen
kaplan. Téhož roku byl v Čechách král, jenž měl chot, která
docházela k svému zpovědníku kaplanovi, k pokornému to a
zbožnému knězi, jménem jan z Nepomuku a protože královna
tomuto svému zpovědníku častěji se zpovídala, král přečasto jí

roto lál *a král chtěl od zpovědníka \yzvěděti. z čeho se krá
lovna zpovídala. A protože zpovědník to častě'i-a vícekráte králi
ode řel říci, dal ho král hoditi do Vltavy. Á l)y| tak utopen, že
nik o o tom nevěděl, co se sním stalo. potom nalezli ho ve vodě
rybáři, a hl pochován v metropolitním kostele u sv. Víta, vedle
hlavního oltáře v ochozu. Tento lan z Neponicz " činil z Boží
moci veliké zázraky a jeho hrob jest železnými mřížemi opatřen,
aby. an nalézá se směrem k hradu, nemohl tak snadno býti
zneuctěn'

Citovaný Kreschnička, jenž o právě uvedené zprávě žitavské
kroniky uvádí, že originál jeji se ztratil, ale že opis její vyžádal
si kapitulní děkan pražský Bohumil Herbst, jenž dosvědčoval, že
originál sám viděl, protože kolem roku 1716 lóyl tento v praze
znám, se táže: iny pak asi tato zpráva byla v kronice žitavské
zaznamenánaP' Hned si odpovídá: Cas toho dá se snadno
určití. Ve zprávě této totiž uvádí se, že lírol).sv. lana jest omřižo
ván mříží železnou; musila tedy zpráva žitavské byti sepsána )o
omřížow'utí hrobu. jedná-li se však o otnřížování lírolm, třem

řihlédnouti k rukopisu zlatokorunskemu, jejž Dolmar viděl, jeho
Bohumil Bylanský, opat zlatokoru'nský, mu jcj zapůjčil, a jenž dle
Dolmera pochází z XV. století. Frind udává, že sepsán byl kolem
roku 1432. l v tomto rukopisu mluví se o mřížícll na hrobě sv.
lana. Frínd domnívá se, že hrol) byl omřižován roku 1416. proto
zpráva kroniky žitavské musila býti sepsána 0 roce 141 b.

a můžeme tento čas ještě blíže určití, totiž dolšou _mezi roky
1420— 1436, kdy mnozí kanovníci pražští dleli v Zitavě a kdy
kronikář zaznamenal to, co od nanerého z nich slyšel.

Než, co máme soudili, dí Kreschnička dále o slovech: iRoku
1383 byl utopen kaplan ?5 a dodává: Bez rostředně po nich

ihned následují slova: iTéhož roku . . .? Evangeliu perikopy začínají

" T. j.,: Ncpomuku. Originál píše dvakráte iNeponicz'.
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téměř vždy: iln i||o temporelz' Než tato slova neukazují na čas
dříve udaný, ale na dobu. jež obsahem toho, co se bude vypra
vovati, teprve se má určití. | mnohé kroniky počínají svá vypra
vování slovy: iZa onoho času! a chtí tím naznačiti, že uvedou '
událost, jež je zcela známou a nepotřebuje bližšího určení dobo—
vého, ježto čas toho, co se vypraví všeobecně, jest povědom. A
právě z doby, kdy uvedená zpráva byla pojata do žitavské kro
niky, máme v jiných spisech záznamy, jež týkají se téže události.
Alespoň tu na prvém místě dá se uvésti kronikář Ondřej ze
Rezna, kanovník sv. Augustina z města Hofu, jenž svou kroniku
iChronicon generale' roku 1422 ukončil . .. Dále náleží sem
zpráva Tomáše Ebendorfera . . . posléze končí Kreschníčka SVČ
vývody slovy: zprávě tak jako Ondřej ze Řezna a Ebendorfer.
který roku 1433 v praze dlel, uvádějí tradici Svého věku v lanovi
z Nepomuku, tak i spisovatel zprávy v žitavské kronice vvpra
vuje jen to, co od některého pražského kanovníka, dlícího mezi
roky 1420—1436 v Zitavč, slvšel. A tím zprávy Ondřeje ze

czůd. tukopísu zlatoku'unskélto. rukopisuvElwlulorfcrova a zpráva
kronikv žitavské pocházejí z téže doby. (iterne-li však na počátku
Žitavská zpráw: skoku 1383 byl utopen kaplan,' musíme říci,
že tato slova teprve později. když již vládlo pře5\čd("ení
(_)dvou Ianech z Neponiuku, plostč tam byla připsána ,s.
/ůstáva ledy nezvratnou pravdou. že ncjstaráí histo—
rické praníenv udávají za rok smrti sv. Iana Nepomu
ckého rok l393

Za to však od \ydání kronikv llájkovv až do ii I752
panovala všeobecně v Cechách inyln'á domněnka, že lan Ne
pomucký podstoupil mučednictví roku 1383. Václav Hájek,
staroboleslavský probošt, totiž slychaje z národní tradice, anebo
čítajc ve svých pramenech. nátn posud neznámých, že doktor
lan z Domuku za příčinou potvrzení kladrubského opata byl
utopen a zase jinde, že |an Nepomuku byl od krále Václava.
umučen pro zpovědní tajemství. nepátral blíže o pravdě. a vzniku
těchto zpráv, ale prostě pro ně uvedl dva lany z pomuku a
Nepomuku. pražský kanovník Ian byl prý utopen roku 1383 a
arcibiskupský suffragán, jenž mnicha Alberta na kladrubské opat
ství otvrdil, roku 1393. pramenů však svého tvrzení Hájek ne
uvedl.)

Než Hájkovo přijetí dvou ]anů vedlo ještě'k jiné historické
chybě. Vždyť, byl-li lan z Nepomuku jako zpovědník české krá
lovny umučen r. 1383, pak nemohl zpovídati královnu" Žojii,

2- T. j. i éhož času' či iZa onoho času' .
3--D. c. 588—591.
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s níž Václav teprve roku 1389 se zasnoubil, ale dřívější man
želku Václavovu, totiž královnu johanu, jež dne 31. prosince r.
1386 skonala. Hájek sám ovšem jména královny, již sv. lan

'zpovídával, neuvádí, ale pozdější spisovatelé jméno její dle udání
roku smrti lana Nepomuckého odvodili a uvedli.

_Tím stal se Hájek vlastně původcem tří historických chyb a
to _1. že se myslilo. že žili za krále Václava lV. dva lanové;
2. že zpovědník královnin byl utopen r. 1383 a 3. že králem
uto ený lan byl zpovědníkem královny lohany.

Bo Hájkovi uvedené chyby dovršil pak jesuita Balbín. Týž
totiž sebral a bez hlubšího uspořádání uveřejnil všecky tradice,
jichž se o lanu Nepomuckém dopídil v jeho latinském životopise
roku 1680. lesuita Ondřej Freidberger zrazoval sice od vydání
tohoto spisu a to z důvodu, že jest inamnoze- neodůvodněný a
chybný; že jest to práce spíše báječnáa řečnická než liistorická',
ale úsudku jeho neb lo dbáno.

otom došlo k eatifikaci a kanonizaci sv. lana a ko
nečně dne 19. března r. 1729 k prohlášení kanonizační bully.

ěhož roku 1729, a to hned po kanonizaci, byly \ydány
v praze o životě sv. lana jednak spis, nazvaný: iHistoria de
\'ita, martvrio et miraculis s. Ioannis Ncpomueeni, canonici pra—
gensis ol) sacramentalis confessionis secretum invicta ('onstantia
scrvatum in Moldaviam |luvium dejecti vt sulmtersi'l' a jednak
text kanonizační bully,_z nichž nejlépe dá se seznati, okud
při kanonizaci světcově v Kime názory llájkův a l'mlbínův
rozhodovaly.

o kanonizaci úcta sv; lana nabyla nového rozvoje. (_)ll tčch
dol) totiž každý věrný Cech a katolík považoval za své nej
včtši štěstí poklcknouti v kostele svatoi-itskem u jeho
hrobu a uctili přesvatý jeho jazyk. Obrazy tohoto světce zdo
bily těměř každý chrám a každou domácnost široko daleko i za
hranicemi (lech a nikomu vůbec ani ne'hapadlo () existenci
světcově pochybovati nebo () úmrtním jeho roce uvažovali.

Teprve kol roku 1736 mimoděk ku kritickým úvahám o sv.

Lanu Nepomuckém zavdal podnět spis lana Tomáše z Bergauerů zvaný: iprotomartyr poenitentiae eiusque sigilli custos
semper fidelis divus Ioannes NepomucenusJ'“ Á výsledkem všeho,
zejména pak r. 1752 objevené žaloby arcibiskupa lana z len—

" T. j. iDějiny o životě, mučednictví a zázracich sv. lana Nepomuckého.
kanovníka pražského, utopeného a do řeky Vltaxy vhozeného pro s nepře
možitelnou vytrvalostí zachování zpovědního tajemství.l

. j. o rvomuěedník svátostné zpovědi a tajemství jejího vždy věrný
ochránce sv. lan Nepomucký!



šteina proti králi Váaávovi bylo, že dějepisci vrátivše se
k nejstarším pramenům uznali, že sv. lan Nepomucký není
nikdo jiný, než generální vikář arcibiskupa pražského, Dr. lohánek,
utopený od krále Václava r. 1393 v řece Vltavě pro zachování
zpovědního tajemství.

Můžeme tedy při otázce o úmrtním roce sv. jana Nepomu
ckého v historických pramenech rozeznávati tři období, a to
první od dob nejstarších až po vydání kroniky Hájkovy, t. j. do
r. 1541, druhé od r. 1541 až po r. 1752 a třetí od r. 1752
až do dob nejnovějších. A tu v nejstarších pramenech. vy
jmeme—li pražské díarium. jehož vročení smrti sv. jana Nepomu
ckého jest prokázanou osobní chybou jana z Krumlova, a kro
niku žítavskou, jejíž vročení smrti sv. Iana Ne omuckého jest zase
pozdějším přípisem, za rok smrti sv. jana, udává-li se. vůbec,
udává se vesměs rok 1393. V pramenech druhého období
panuje přesvědčení. že žili (lva lanové. jeden utopený r. 1383,
domnělý to sv. lan Nepomucký, a druhý utopený r. 1393, jímž
byl generální vikář či sujjragaii arcibiskupa pražského. lili. joha—
nek. Konečne v pramenech období třetího vede se mor Ill'jt'll
o uuutuí rok sv lana Nepomuckeho, ale i o jeho osolm vůbec
a to tak. že bud se potírají nebo obhajují čtyři různé náhledy:
1. o dvojici Ianů, 2. jako by sv lan nebyl ani vůbec pro zpovčd
ltlalovmmi uloíeii, Š jako lW ('t-la iirta sv. jana lnla zbožným

odvodem, jelíož ucelem jest pov/nesení svatoštní zpmi'tli. Ut
Yalíorů zavržené, a 4 jako by roku 17.29 vlastně prohlásili
v l\'íme za svitu—,osobu, která nikdy ani na šičtč Iiťl)\'ld, ač

katolickými dějepisci již jasné jest prokázáno, že dne 20. března
I'. |395 utopcný generální vikář pro zachování zpovčdnílío ta-—
*emství, Dr. joliáiíck z Ncpomuku, jest církví kanoiiizovaný a

lidem uctívaný sv. Lan Nt'pomucký.eatijíkace a anoíiizace sv. jana. jakož i přípravyk nim
konaly se v Rimč a v cbr—hath hlavně v letech I7I4--- l729,
tedy v době, kdy všeobecně se věřilo ve dvojici lanů.
'l-ato víra byla tehdy ne'/vratným. ač jak dnes víme, chybným
přesvědčením současných dějepisců i bohoslovců. proto neunikli
ji ani tí, kdož v Rímč o vepsání sv. jana NepomuCkého do
seznamu světců rozhodovali, ač vrozená Rímu ostražitost a
příslovečná jeho opatrnost způsobily, že beatifikacea ka
nonizace vzdor chybám dějepisců a bohoslovců týkaly se jen
toho, komu platiti měly, totiž sv. lana, jehož tělo a zvláště
neporušený jazyk v chrámu sv. Víta odpočívalo a podnes
odpočívá. 
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2. 'O ÚMRTNÍM ROCE SV. IANA NEDOMUCKEHO
V DROCESNÍCH AKTECH.

Procesní akta, jednající o beatifikaci a “kanonizaci sv. ]ana Nepomuckého. dají se nejlépe rozděiti v akta českáva římská, t. j.
v akta. jež byla sepsána v zemích českých a v Římě.

Akta česká, a to je nesporno. kladou bez výjimky smrt Sv. lana
Nepomuckého do roku 1383. Vždyť v době,kdy akta tato byla
sepisována, \šeobecně v Čechách a na Moravě se věřilo, ovšem
dle Hájka a Balbína. v existenci dvou ]anů. Ale názor tento nedá
se ve všem hájiti pro akta římská, alespoň pokud se ýče uspo
kojenosti s děje isnými daty v životopise sv. jana Ne—
pomuckého u obhájce víry, Drospera de Lambertinis.

Akta římská, pravím dále, týkající se rotázky svatojanské', možno
zase rozděliti v akta beatifikační a kanonizační. A tu při
rozeně, jedná-li se o rok úmrtní, akta beatifikační spíše se o něm
zmíní nežli kanonizační. a to prostě z důvodu, že-životopisná data
projednávala se hlavně před bcatifikací, kdežto při kanonizaci ve
škeren zájem byl soustředěn k mučednictví a kzázrakům světco
vým.Proto také Lambertini veškcru váhu své neuspokojc
nosti s děepísnýtni datv o životopise sv. lana soustředil.
při beatifikaci a při kanonizaci jen se letmo jí dotkl.

Alespon v námitkách )roti beatiIikaci a to při prvním bea
tifikačním proccsc promluvil l_ambertini 0 roce smrti lanovy d\a
ráte a to \ odstavci čtvrtém a dvanáctém. V odstavci

čtwrtem pravil doslova: rContigit síquidem mart rium anno 1383
et vitam et mortmn lmius servi Dei, seu beati loannis Nepomu
cenš dcscripsit ct tvpis edidit anno 1670 quidam Dater Boliuslaus
Balbinus. presbyter Societatis lesu . . . cum tamen manuscripta vi»
ventiutn liontinum tempore mortis lruius servi Dei non exhibean
tur. hinc est, jamam tnartvrii non posse dici legitimo modo,
et sicut oportct probatam! t j. rStalo se, ovšem-li, mučednictví
roku 1383 a život a smrt tohoto sluhy Božího či blahoslaveného

Ěma Nepomuckého popsal a tiskem vydal roku 1670 jakýsi Páter
ohuslav Balbín, kněz Tovaryšstva ]ežišova . .. přece, protožerukopisy lidí těch, kdož v době smrti tohoto sluhy Boží o žili,

nejsou předloženy. . . nemůže se říci, že pověst o mučednictví
zákonitě a jak náleží, jest dokázána!

v odstavci dvanáctém poznamenal: ;Dugnat quarto contra
famam, quod refertur, fluvium M_oldavam, in quem Dei servus
praecipitatus est, statim exsiccatum fuisse... Fluminis autem
arefactio non corrt'igit in obitu servi Dei Ioannis Nepomuceni, sed
post decem annos ab ejus obitu, quando scilicet imperio ejusdcm
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Venceslai in eodem flumine fuit submersus Ioannes, sujfra aneus
archiepiscopi pragensis, uti bene ostatdunt continuatores Ěollan

ini . .. Quo circa, si farna fuit mendax in hac circumstantia,
potuit esse et in aliis, ad martyrium pertinentibusň t. jfípo Čtvrté
proti pověsti mučednictví v boj se staví, že se di, že řeka Vltava,
do níž sluha Boží byl střemhlav uvržen, ihned vyschla . .. Vy
schnutí řeky však nestalo se ři smrti sluhy Božího jana Nepo
muckého, ale deset let po jelío smrti, kdy totiž za vlády téhož

Václava v téže řece byl utopen lan, sujjragán arcibiskupa pražského, jak dobře ukazují pokračovatele Bo landovi . . . proto, byla-li
pověst lživou v této okolnosti, mohla býti i v jiných, k mučed
nictví se vztalmjících.'

při druhém )ak beatifikačním )rocesu čili při procesu o veřejné
úctě sv. jana i\lcpomuckého od ob nepamětných, Lambertini, ač
nečinil příjrrých námitek proti úmrtnímu roku svčtcovč, přece o něm
se zmiňuje a to takto: rVerba haec sunt iuxta relata per postu—
lalores scripta charactere anni 1383, quod est idem ac dicere,
scripta sunt haec verba anno ipso, t|uo Dei survus mortuus est,!
t. j. rSlova latu byla dle zpravy žadatelů napsána písmem z roku
1583, což jest tutéž jako lít i, že psána byla \ tom roce, kdy
služebník Boží zemřeli Konečně při kanonizaci, kdy jednalo se
() mučednictví sv. ana a příčině tohoto mučednictií, zvláště na
mítal Lambertini: Ithtlť si absolute et simplit—iterprotcdit. putimi
profecto iure procedere debebit in casu praesenti, in (pro ipsi lii—
storici Slll)SC(|llt'I\íťS non sunt inter se concordes. cum nunnuli
referant jluvrum Moldaviam, in tjllcm bezrtus pmecípitatus est,
statim cxsiccatum fuissc et sic ejus corpus mirabiliter juisse re
perturn, alii lnu: notabilem circumstantíam silentio praetereant et
alii earn formiter impugnent, cum asserunt arefactinnem non
contigisse in morte beati, sed post decem annos al) ('jus ohitu,
quando ridelicct imperiu ciusdem regis Venceslai in codem jlumine
submersus est loannes, sujfraganeus archiepíscopi Draicnsis, uti
videri potest apud continuatores Bolandinos . . .*. t. j. lin platí-li
naprosto a bez výjimky, mnohem více a oprávněněji )latí \ pří

adč nynějším, o němž ani dějepisci ozdější mezi sebou nesou
lasí, ježto někteří oznamují, že řeka ltava, do níž blahoslavenec

byl vhozen, ihned vyschla a tak že tělo jeho zázračně bylo na
lezeno, jiní tuto význačnou okolnost mlčením pomíjí a jiní jí do
cela přímo odporují, ježto, tvrdí, že vyschnutí nestalo se při smrti
blahoslavencově, ale za deset let o jeho smrti, kdy totiž za vlády
téhož krále Václava v téže řece byl utopeh lan, suffragán arci
biskupa pražského, jak se přesvědčiti možno u pokračovatelů
Bolandových . . .!
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To jsou celkem všecka místa dle uveřejněných procesních aktů,
kde Lambertini, jak již shora jsem připomenul, dal výraz s_vé
neuspokojenosti s dějepisnými daty v životopise sv.jana
Nepomuckého, o jehož beatifikaci a kanonizaci se právě jednalo.
Není jich ovšem, jak patrno, mnoho a nemluví v nich také Lam
bertini s určitostí apodiktickou, ale přece vyjadřuje se tak. že své
neuspokojenosti dává výrazu dostatečného.

.právč uvedeným námitkám odpověděl Drosperovi de
Lambertinis obhájce zázraků jan Franchellucciusdoslova
takto: iMínus denique urget animadversio, quod testium dicta
circa martyrii famam non mereantur lidem, ex quo, cum dcponant
de prodigio arefactionis [luminis Moldavae post demersionem
loanius; adhuc tamen continuatores operis Bollandini illud autu
mnent evenisse post lapsum dccem annorum occasione videlicet
alterius demersionis demandatae a saepedicto Venceslpo in per
sonam loannis suljragapei archiepiscopi pragae. Ouamvis enim
eruditissimi scrhtores hoc pacto rem se habere asserant, nihilo
minus inde nula oriri potest contradictio quoad testes, cum iidem
scriptores directe non impugnent prodigium admissum fuisse in
martyrio Nepomuceni, (jua de causa, cum perspicue pateat bis
illud evenire potuisse, possibilitas l'IdCt“ multiplicationis actuum
testes ipsos praeservat a contradictionc cum assertione praedic—
torum scriptorum eorumque jides immota in omnibus rameat;
dum explorati iuris cst. quod testium dicta sul) octuum multipli—r
citate concilientur |)e caetero autem e\ccptio ejusmodi levis
silni videtur pondcris, cum apparens contradictio testium in alitjua
circumstanlia lidem ipsis non abroget tjuoad rei substantiam,
omnisquc licnigna sumatur intcrprvtatio. ut reducantur ad concor
diamJ t. j. :Konccnč méně jest důležitá ona námitka, že výroky
svědkuv o pověsti mučednichí nc./.asluliují víry. ježto s\čdči o lá
zraCnóm vyschnutí řeky Vltavy po utopení lanové a že pokračo
vatelé. díla Bollandova domnívají se, že stalo se tak o deset let

ozdčji při příležitosti jineho uto )cní, jana totiž sujjragána arcilšiskupa pražského, nakázaného od častěji jmenované 10 krále á
clava. Ačkoliv nejvzdělanější spisomtelé tvrdí, že vskutku tomu
tak jest, přece nižádná z toho nemůže povstati námitka pokud
se týče svědků. Vždyt s>iso-.atelé tito přímo netvrdí, že zázrak
ten se nestal při mučednictví jana Nepomuckého a to proto,
ježto jest jasno, žc dvakráte státi se mohl. Možnost, že zázrak
vícekráte se stal, chrání svědky před rozporem s tvrzením jmeno
vaných spisovatelů a jich víra neochvějně ve všem trvá,. ježto jest
v moci zkušeného právníka, aby výroky svědků byly srovnány
opakováním se skutků . . . Ostatně zdá se, že neshoda tato jest
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pranepatrné důležitosti, protože objevený rozpor svědků v nějaké
okolnosti neubírá jim víry, pokud se týče podstaty věcí a vždy
jest vzíů výklad příznivý, aby dosáhlo se souhlasu.l

Dle doslovného textu námitek Drospera de Lambertinis a dle
citované odpovědi Franchellucciho knim nedá se zajisté upříti,
jak ostatně všichni, kdož o otázce svatojanské podrobněji psali.
připouští, že Lambertini nebyl uspokojen s historickými daty v ží—
votopise sv. lana Nepomuckého. Vždyť pravda tato vysvítá nejen
ze slova. jehož v námitce své užívá tam, kde připomíná neshodu
o vyschnutí řeky Vltavy při smrti sv. lana Nepomuckého. totiž
ze slova ípugnat', jež značí přece spor a boj, ale i z podrob
nějšího rozboru míst, jimiž snaží se l_amlíertini námitky své
uplatniti.

Tak hned při počátku římského jednání o beatij—ikacisv. lana,
když mělo se totiž rozhodnouti () otázce, má—li se ustaviti ko
mise k započetí záležitosti svatojanské. narnítal mezi jiným, ponč
vadž líyl přesvědčen, jak sám dí. že ívsecko záleží na vvsetření,
zda vskutku a jak třeba ?iachází se u slnhv Božího Iana Nepo
muckého pověst mnčednictví', IŽť ne'sou po ruce akta tohoto
mučednictví, jakož i že není spisovateů sonvěky'ch, kteří by toto
mučednictví s jeho okolnostmi uváděli' a hned dodal: obtalose,
ovšem-lí, mučednictví roku 1383 a život a smrt tohoto sluhy
Božího lískcln vvdal teprve roku 1670 jakvsi Ddlt'l llohuslav
Balbín . nemůže se říci, že pověst mučednictví zakonitě a jak
třelía, jest (lokazána', kdež, jak z latinského textu vysvítá, vyslo
víl svou nequmkojcnOSt nejen o opravdívosti mučednictví, ale i
nepřímo 0 roce mučednictví Lamlíertiní alespoň použil píí této
příležitosti latinské spojky ssírjnidem', jež značí silnou po<
chyl)nost.“'

Namítají sice nekterí, že tato spojka ísitjuídern' nevztahuje

6- ll. j. :Ovšem-rlí.l 7.0 pak tato spojka :siquidem' nemůže se překládati
ponhon )říltlonkon IU, t. j. česky rtotiž', neho slovem :sícc'. jak někteří lvy
rádi vídčki, ahy tím starý názor loníkův mohli uhájili. patrno nejen : la
tinského originálu tohoto místa a z celých aktů kanonizačních, ale i z do
kladů starších, latinských slovníků. Vždy! hlavní větou přece v originále jest:
rContigit' siquidem martyrium anno 1583 et vitam et mortem . .. descrip—
sit et typis edidít anno 1b70 . . . Balbinus. . . hine est, famam martyrii non
posse dici . . . probatam) t. j. Stalo se, ovšem-li. mučednictví roku 1383
a život a smrt popsal a tiskem vydal roku 1670 Balbín, plyne z toho, že
pověst mučednictví nemůže se říci za dokázanou', po níž ihned se dodává:
rlnter requisita quippe famae illud praecipuum est, ut videatur, an personae,

a quihus ea est exorta. essent personae graves et jide elignael t.j. rMezipožadavky o pověsti svatosti hlavním jest ten. aby byo zřejmo, jsou-li osob ,
od nichž ona pověst o svatosti vznikla, vážné. a věrohodnéJ ylo tedy
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se k slovům: W roce 13839 čili kroku 1383, ale pouze k slovu
tmučednictvíf a tím chtějí dokázali, že Lambertini pronáší tam
pouze pochybnost o prokázané pověstí mučednictví sv. jana, ale
že roku 1383 jakožto roku světcovy smrti naprosto svou-po—
chybností se nedotýká, zdůvodňujíce názor svůj poukazem, že
jedná se přece v celém odstavci 0 mučednictví lanově, ale ná
mitka jich padá, uvážíme li, že umučení janovo a z něho ply
noucí smrt, t. j. datum či úmrtní rok jeho jsou pojmy, uvá
dějí-li se již vedle sebe, naprosto nerozlučitelné tak, že
vztahuje-li se pochybnost k jednomu, tím samým zasahuje po—
jem druhý.

Než, i když přípustím, ač z právě připomenutého důvodu to
vůbec není možno, že opravdu spojka isiquidem', vyjadřující síl—
nou pochybnost, vztahuje se pouze k mučednictví sv. jana, ani
tu nedá se tvrditi, že l,.ambertiní s rokem 1383.jakožto úmrtním
rokem svetcovym nevyjádřil zde či na tomto místě procesních
aktů svou neuspokojenost. Vždy! v tomtéž pojednání, a to na
konci, kam 'přece vždy kladou se nejzávažnější důvody, použiv
slova ípugnat' ukazuje na časovou neshodu vyschnutí Vl
tavy při smrti sv. jana Nepomuckého. A právě tato okolnost
potvrzuje, že spojka isiquidem' nevztahuje se jen k mučednictví.
ale i nerozlučíteluě k roku 1383 čilí že Lambertiní vyjádřil jí
svou neuspokojcuost nejen s pověstí mučednictví sv. jana, ale i
s rokem 1383 ..

Rozhodněji však nežli ve větě: iStalo se, ovšem-lí, mučednictví
roku 13831 . . . vyjadřuje laiubertíní svou ueuspokojenost s histo
rickými daty \ životopise sv. jana na konci svých námitek vtom—
též pojednání. když mluví o vyschnutí Vltavy Zajisté slova jeho:
IDO čtvrté s pověstí mučednictví jest v boji, že se dí, že řeka
Vltava, do mž sluha Boží byl střemhlav uvržen, ihned ivs-(:hla

účelem celého tohoto odstavce poukázali k tomu, že, stalo-lí se mučednwlví
r. 1585 a Balbín vydal svůj spis r. 1670. uteklo mezi tím mnoho let a ne-i
století a právě pro tuto okolnost nedá se dokázali pověst o mučednictví

Lanové.Není také bez významu, že nikde jinde v celých mktcehanouízačních neužívá se spojky lsiquidem', leč naj tomto
místě a všude jinde ve významu českého it' užito" jest slov
iquidem', lenimí, retenim', rquippe' atd. Ostatně iCornu copíae
linguae latínac' : r. 1752. nejbohatší to slovník XVlll. stol. dí: iSiquidem
aliquando duhitandí p_artíeula est: wanu anders, t. j. íSiquidem bývá časem
částkou. jež značí pochybnost:—|í, a ! niversae phraseologíae latínae :or
pus' z r. 1762 píše: iSi uidem. jestliže' a za synonymum jeho uvádí:
rSi tamen' t. j. cpřece—li'.Řonečnč v originale o vydání knihy Balbínovy
r. 1670 určitě se dí Id$CfiPSÍÍ et typís edidít' t. j. popsal a vydal,
poněvadž to bylo nespornq a jisto. ale 0 roce mučednictví přípo
juje se rsiquidem', důkaz to pochybností.
50 '



a tak, že tělo jeho bylo zázračně nalezeno .. . Vyschnutí řeky
však nestalo se při smrti sluhy Božího lana epomuckého,
ale deset let po jeho smrti, kdy totiž za vlády téhož Václava
v téže řece byl utopen lan, su ragán arcibiskupa pražského, jak
dobře ukazují pokračovatelé Bolandovi . .. proto byla-li pověst
lživou v této okolnosti, mohla býti lživou i v jiných k mučed
nictví se vztahujících', 'sou a budou vždy nejen svědky jeho
bvstrozraku a nadání, ale i výrazem neuspokojenosti s daty ži
vota sv. lana čili dokladem, že oh jediny nedal se zaslepitt a
ovládnouti všeobecným míněním. Vždyt Lambertini vlastně tu
ukazuje, že po smrti sv. jana Nepomuckého, jak toho jsou do
klady. ihned vyschlá řeka Vltava, ale toto vyschnutí řeky, jak
dobře naznačují pokračovatelé Bollandovi, že nestalo se roku
1383 čili “při smrti sv. lana Nepomuckého, ale o deset let

později-, kdy utopen byl v téže řece lan, Stýragán arcibiskupapražského, a roto, že pověst, jako by byla ltava vyschlá ihned
po smrti sv. Ena Nepomuckého, jest tedy lži, ač pouze okol
ností čili něčím, (“už nemůže podstatě záležitosti, „ níž se jedná
uškoditi, ! j. l_amliertini ukazuje, že vyschnutí ieky, jež státi
se mělo po smrti S\'. lana Nepomuckého, ho neuspoko
jujt: a to proto, že toto v schnuli stalo se o deset let později
Cili že mezi vyschnutini Vtavy a utopeníni sv. lana Neponruc

>keho roku 1383 dltlljt' neshoda Á námitka tato byla tolik
' \á/nq že lianchellucci, obhájce zázraků, sice připustil. že. vskutku

vyschnutí ieky stalo se roku 1393, a to z důvodu, že nejvzdě
lonější spisovatele tvrdí, že opravdu tomu tak bylo, ale přCtíť
hned dodal, poněvadž jest právem zkušeného právníka uvésti
všecky rozporné a neshodné výpovědi svědků v soulad a za
příčinou kanonizoce jana Ne omuckého jsou svědkové, kteří při
jiinají za rok smrti jeho ro 1383, že používá svého práva,
zvláštěponěvadž se jedná o věc pranemtrne důležitosti,
jež na kanonizaci samu, kde piece o důkaz zázraků v první
řadě se jedná, řádného vlivu míti nemůže a nemá, a vysvětluje
rozpor Svědků s nejvzdělanějšínii spisovateli tak, že vyschnutí
í'ekv dvakráte, t. j. roku 1383 a roku 1393, státi se mohlo.

Další, t. j. má-li se dáti za pravdu Lambertinimu či Franchel
luccimu, měla rozhodnouti kongregace. Tato přistoupila
k vývodům obhájce zázraků a papež její rozhodnutí schválil.

Lambertini později k své myšlence znovu se vrátil. Alespoň'
při kanonizaci, kdy jednalo se" o mučednictví sv. lana, poukazuje
o 'tně na neshodu zprávy o vyschnutí.Vltavy při smrti sv. lana
promuckého, jak shora jeho vlastními slovy jsem uvedl. Důkaz
to, že Lambertini tedy až do poslední chvíle nebyl uspo
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ko'en historickými daty v životopise sv. lana Nepomuc
kého. A to je okolnost velmi důležitá, 'ež dějepisci bývá
ráda přehlížena a svádívá je k úsudkům nejen církvi,
ale i úctě sv. jana neblahým, jak zvláště patrno jest uTomka
a jeho slov: rNeshoduji se se spisovateli staršími ani novějšími,
kteří generálního vikáře jana z Domuku pokládají za svatého,
t. j. za S\'. lana Nepomuckého. Nemohu přisvědčiti k tomu z té
příčiny, že svatořečení jana Nepomuckého od stolice papežské
nebylo míněno jeho osobě, tak jakož i zbožné mínění lidu na
začátku minulého století, ku kterému při svatořečení tom obrácen
byl zřetel. nevztahovalo se k tomuto lanovi z pomuku, nýbrž
k jiné osobě!

pravdu vývodů výše podaných znal již r. 1862 Tomáš
Novák, jenž v rLístech o sv. lanu Nepomuckém', uveřejněných
v rBlahověstu', píše doslova: iMoudře namítal l_aml)ertini, že se
\ypravují v aktech o lanu Nepomuckěm, zpovědníku, některé zá
zraky, jež prý se až při smrti generálního vikáře staly, ku př.
vyschnutí řeky r. 1393, a že se tudíž mylně připisují zpovědní
kovi lanu Nepomuckěmu Avšak tu mu odpověděli, že se mohlo
totéž u ubou těch utopených mužů, ježto nábožně živi byli, opa
kovati. Důkaz to, že kardinál Lambertini nebyl docela
ns )okojen s historickými (laty k životu lana Nepomuc—
l\'Čl10'. nebo jinde: iZídck udává jen: ipotom vyschla řeka.|
Ovšem již tato důležitá poznámka mčla upozorniti všecky. že
tento zmvčdník nemohl umříti r. 1383, nýbrž až r. 1393. nebot
z kronik známo bylo a i svědkové tuto tradici stvrzovali, že su
(*hota tato byla teprv roku 1393 . .. Á vskutku taky neušlo lo
důmyslnému Lambeitinimu, jenž právem namítal proti Zitlkoxi.
že prý sucho to bylo roku 1393 a tudiž nikoli roku 1383 při
smrti zpovědníka, jak za to měli. Avšak tn odpověděl |:ranchel
lucci. že )rý mohlo toto sucho dvakrát se státi a dokladal toho
prárě Zit kem. řka: rponěvadž jiní historikové mluví o suchotě
r. 1393 při smrti generálního vikáře a Zídek o suchotě při
smrti lana Nemmuckeho, jenž r. 1383 prý urnřel,'že tudíž
dvakráte la suclrota býti musela a sice r. 1383 i 1393, třebas
prý 0 té první mimo Zídka' nikdo se nezmiňuje. A tím se od
razila námitka tato, jež rozhodný obrat u věci této učiniti mohla'
a konečně: iÁč namítal l_ambertini, jak malé víry a vážnosti
zasluhují udání Balbínova (Berghauer ||., 375), přece přijatý ko
nečně při kanonizačním procese zprávy jeho z nedostatku jiných
obšírnějších, ač ne bez výboru. Tak zavržena Balbínova pověst,
že sv. lan ctěn jakožto pomocník při dobytčím moru a jiné;
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mnohé jeho zpráVy přijaty jen co tradice od svědků přísežnč
dotvrzované bez dalších důsledků . . .7'

procesních aktů římských jest tedy jasno, abych
přistoupil k výsledků své úvahy. že Lambert-iní, ačkoliv věřil
ako všichni tehdy v zemích českých a i v Rímě ti, kdož beati
'kací a kanonizací sv. jana Nepomuckého se obírali, ve dvojici
anů, t. j, že žili v Praze za časů krále Václava dva kněží ja—
nové, z nichž Sv. jan Nepomucký byl prý utopen r. 1383 a

jan, generální vikář, což jest totéž jako suEragán, arcibiskupapražského, byl zase utopen r. 1593, přece s istorickými datv
v životopise sv. jana Nepomuckého po celou dobu úřed
ního jednání uspokojcn nebyl a že dvakráte,a to po prvé,
přibeatilikaci a jp druhé při kanonizaci poukazoval, ač marně,
na neshodu vyschnutí řeky Vltavy při smrti domnělého
si: jana Nepomuckého roku 1383, protože toto vyschnutí
se stalo, jak dobře se uvádí, až roku I393, kdy utopen byl lan,
generální vikář. (Pokračování).

511. Čáp: “Vyšší cíl. \

K(lys vyšli jsme si s přítelem
(to bylo právě v neděli).
Noc katleří proutlsetměly
si odcláněla nad čelem

a spínalo jej hvězdami.

Kol erlll se smích tlumeny,
a jislŽry z očí pršely . . .

len my šli smutní, příteli.
Á stíny padly v lupeuy,
a květ se zatměl sazemi.

O blázni! kdo by trudilil dnes?
hlas volal na nás neznámý.

Sad zpěvem divěl se, světlý dům —
V té vzpomněl jsem : Kdo —unebes
Svým smělým jednou ustlal snům,
ten nemá místa — na zemi.



\ýan g(arník: Z mých básní.

LESNÍ MOTIV.

Flétny plochých hudců hrají z lesní houštiny,
na pařízku sedím v kraji zkvetlé mýtiny.

Hledím k stěnám chvě'né chvoe smrků. mladistvych,l l

pestrokřídlé bzučí roje z květů zlatistých

Smrky, jedle pohrouženy v klidu pravěkém —
izl V tom stařík nahrbený mih se průsekem.

Ted jak přízrak v mladém boučí kmit se stínů hrou —
ký duch bludný se to loučí s lesem Ochozour'

Lesni dědek — sivé tváře obrost' lišejník,
. . .- v . o '
jak by hal se slunka zare v temnou houst nu zník.

Proč mi srdce buší prudce? V hrdle vazne hlas »—
\'zpínám divně dojat ruce, kostmi projel mraz.

Což H jestli tu chodí v šeru nebožtik náš děd,jehož pi ně ruky věru všude kolem sled?I

Bludného jak saníotáře potkatí mam dnes.
jenž tu kdysi v potu tváře sázel mladý les?

Vyprosiv si letmý navrat \- drahé okoli,
přišel shlédnout z věčných zahrad, símě vzešlo-li?

To tam kouzlo! .. Trakai“ hrí'tí cestou výínolnou,
stařík fajče veze smrčí rukou mozolnou.

licho .. časem lesni hudci pausu učiní
\' dálce klušou bosí kluci k trsům malini.

Á vzduch jako drahe ženy horké polibky . ..
Sínolnou vůni zrají kmeny — v rakve, v kolíbky . . .

SKROMNĚ DRÁNÍ.

Á časem taka přijde chvile: skud'íynským dívateín dopoledním
Nic duši tvoji neláká, se štědrou chvílí dojení,
zavíráš mrzut knihy milé v čeledě haleka'ním všednírn —
a hledíš v kalna oblaka. a nebeských včel rojení

A náhle uzříš kout svůj rodný: když oblohou se jiskří v noci.
Dvůr, chlévy, slipky, krocana, jež nestřežena měsícem — —
zříš každodenní rhytmus plodný . oh, doma na pec vylézt moci
se zapřaháním za rána, a usnout v ruce s krajíccm . . . '
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alois Jian. Wogák: Wěmcia Řakousko
u italských básníků XIX.stoleti.

literární studie.

půlostrov apenínský bvl pro své dějiny, pro své bohatství a
krásu povždy touhou národů. Důkaz toho zříme na řeckýCh ko
lonistech, kteří osazovali malebné pobřeží moře středozemního
i adriatického, kteří založili Rím i jeho světovou moc. to doka
zuje nám i stěhování národů. z nichž nejvíce kmeny germánské
po |talii toužily a proto po všechna minulá století vší silou a
moci usilovaly o usídlení se v ní, o její podmanění.

Germánskou touhu Němců po ltalii vyslovil krásně německý
básník Álmer v těchto několika verších:

|talie, zem bohatství, krásné by bydlit bylo v ní,
tak dávno kdysi volali již (iimbrově a leutoni.
|talie, Rím nádherný, kdo odolá nám na valu,
tak zlata chtivé volalv kdvs hordy (i_otů, Vandalů
ltalie, Rím plavby cil - at plachty naše ztrhane
do jejich vpluji vodí tak volali kdys drsní Normané
ltalie, im “| Pojdme tam uchvátil zlatou korunu!
tak znělo to na severu vždv německého se trůnu.

ltalir prožívala hrozne tll\|lť vc stiedoxeku jiíi nájezdech frau
(kých | německých císařů, ktervm vlast i národ zrazovalv cctne
rodv šlechtické, které navzájem se líubily n potíraly ohněm i me—
(em. |talie byla rozdrobeno na města a státečky, které ustavičně
\edly mezi sebou válku; zášt, nesvornost slavila svě triumfy.
z nichž kořistili nepřátelé. Mnozí mužové poukazovali na pí'íc'inu
rozervanosti dějin italských, mnozí upřímní, kteří pocthě myslili
s \lastí i národem, snažili se slovem, )ísmem i mečem osvobo;
diti ltalii z rozervanosti a uesvoruosti domácí a z porobv císařů
německých, kteří se zařizovali na půlostrově apeuiuskem příliš po
domácku, Zvláště v novém věku, kdy všichni nabazili se půtek
a prolévání krve, ozvala se silněji touha po sjednocení, po svo
bodě, touha po vypuzení vetřeleckého národa německého u ital
ských vládců, filosofů a spisovatelů. ím a Florencie nejčastěji
budily svědomí porobených, vyzývajíce města k úzkému se
ruknutí a ke společné obraně vůči vojům, které houfně rok co rok
hrnuly se se svahů do nížiny pádskě, ke branám Florencie i Ríma.
.Vlastencckou službu tu prokazovali ltalii hned papežové. hned
svobodné republiky: města Benátky, Florencie, ]anov.

Svoboda |ta|ie a její neodvislost ležela na srdci zvláště veli
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kému papeži a válečníku, králi renaissance juliu ll., jenž za heslo
obral si vlastní slova: do non avró mai pace jinehě, cacciati

' tutti i nemici d'ltalia non meritero veramente essernc chíamato

liberatore! (Dotud nebudu míti pokoje, dokud nebudou zahnáni
všichni nepřátelé |talíe a já nezasloužim si názvu osvoboditele.)

Než osvobodit ltalii nezdařilo se ani jemu ani světským vlád
cům ltalic. která dále úpěla pod porobou německošpanělsko
rakouskou. jho těžce nesla zvláště severní Část ltalie, která byla
pod mocí císaře svaté říše římské národa německého, jenž byl
zármeň císařem Rakouským. Droto nedivime se, že veškerá zášt
a nenávist namířena byla proti Rakousku, proti vládě, proti vůd—
čimu národu Rakouska, jitnž byli Němci rakouští i Němci států
jsoucich v německém spolku císařství římskoněmeckého. —

přišel konec století osmnáctého a s ním francouzská revoluce.
která převrátila lidske myšlení, která zjednalo utlačeným svobodu
nebo aspoň vzpomínku a touhu po svobodě.

Mocný Napoleon táhl l_lvropou,převraceje trůnv a lámaje žezlo,
a ltalíe povznesla k němu svůj zrak jako k osvoboditeli.

Filosofové, spisovatelé a básníci začali ve svých duševních plo
dech slavit jeho jméno a kletbou stíhat jméno Němce i“l<akn
šana Dříve tnlčeli básníci nebo mluvili v cizích službách; nyní
kdvž zasvitla žádoucí jiti'enka svobody, vyrůstala hesla, písně a
hvmnv jako houbv po dešti. budíce svědomí národa italského
ke vzinachu. pobádajíee ltalii. otrokyní rakouské tyranie, služku
Bourbonů k roztříštění okovů a spravedlivé pomstě.

Celé devatenátte století, které. vybudováno bvlo na základech
flant'ouzske reioluce, stojí v italské literatuře a zvláště v poesii
ve znamení národního nadšení, probuzení, bojů, utrpení a ko
nečného vítězství. probudila se ltalie, sjednotila. zahnala z nzenn
sveho nenáviděné Němce a zapěla vítěznou píseň jara, nových
životů a práce

je italská poesie devatenáctého-stoleti a zvláště jeho rvní po
looce velebnou písní otroka, jenž věří ve velikost své buclbucnosti,
jenž doufá v brzký konec své poroby a svých okovů, jenž na
smrt miluje nebezpečný a odvážný boj za sladkou svobodu.

jako červená nitka táhne se poesii národní i umělou devate
náctého věku nevymazatelná zášt a nenávist ke všem, co nese
jméno rl'edescoí (Němec), a palčivá touha po svobodě. Zivoto
pisy básníků s ojený jsou téměř všechny s dějinami útisků národa
italského a rakouské dominý; jejich verše, sloky prosypány jsou
nenáviděným jménem Němce a Rakouska jako písčité řečiště
tvrdými, lesklými kaménky.
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Kritik Barbiera praví. o lyricích devatenáctého století:
oltalie žila svůj román jara ; milovala, trpěla, bojovala a vstala

svobodná. le drahým nám slyšeti hlasy jejích básníků, kteří vzdy

chali po právu a svobodě. V poesii devatenáctého století, věšt
kvni svobodv. bojů a nové velikosti září a obráží se duch národa.!

poesie devatenáctého století je poesii, která povzbuzuje, dopro
vází a 05vět|uje probuzení italie, které, ač nebylo vždy dosaženo
prostředky nejčestnějšimi, piece budí údiv a sympatií u všech ná
rodů a zvláště u národů. kteří prožili nebo prožívají stejný osud
jako ltalie v devatenáctém století. -

Nemíním v této stu'dii podávali podrobné dějiny italského pro
buzení, nýbrž ukáží stručně v ní na ,zvuk jména Němec a Ra
kousko, tak jak se s ním v lvi—iceitalské potkáváme.

|ta|ská lyrika IQ. stol., které. si budeme ponejvíce všímali, za
číná plodným a nadšeným básníkem Vincencem Monti. On
jest tím básníkem, jenž vítá Napoleona o bitvě u Marenga jako
osxobodjtele |ta|ie a prohlašuje \ odč Klémce m barbary. pro
ktere nění lldlit', přirozená to zahrada Evropy

Namlcona zbožňoval a později nenáviděl Ugo lzoscolo, jenž
napsal politické rosy, z nichž proti 'despotismu rakouskému je
namířen hovor iL otroctií ltalie'. jako dobrovolník bojoval proti
\ojsku rakouskému a zemřel ve \yllnanství v Anglii proti Kakuv
stmům wstupoval ostře i Alexander Mamoru, piivodcc doko
nalého románu; v roce osmačtyřirátém, sám jsa již stár, poslal
do boje své svirv a uveřejnil ohnivou ódu povzbi'ujici k boji
proti Rakušmlům

písně a verše, které italští poliriCti vězňové v Terezíně agosejovčsi zpívali přitlumenč v žalářních kobkách, skládal l'omáš irossi,
jehož ódu eraštovka' zpíval celý národ. Od Rakouska však byla
i s jinými jeho písněmi zabavena a zakázána. Daleko však větší
do na mysl lidu, bojujícího za svá práva a svou svobodu. měl
rodák milánský lan Berchet, básník vlasteneckých písní.

Roku 1821 drtčla jej rakouská policie v bytě zatknoutí, než
Berchet prchl do Londýna, odkud zápalné verše posílal svému
národu.

V básni dlantasie' vyzývá své krajany:

inhůru, Lombar'dané, v hrud Němce
protivného břitký meč vraztel'

Vysoce psychologická jeho báseň rVýčitkaf tvrdě rozbírá krutý
stav ltalky, která stala- se ženou Němce a povila mu syna a je
proto od svých nenávidčna a zahrnóvána kletbami.
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íZlořcěena, jež italským, svým objetím
vojáka Němce oblažila ráda!

íSnad ani krev ni život proudí v jejich hrudi,
když hůl a jho německé odpor neprobudí
\: otrocké duši, studu trochu v |íci,'
\.

naříká v básni ílulíe' nad lhostejnosti 'a servilností svých poro
bených krajanů, jako pláče matka Iulie nad jedním ze synů, jenž

tkord dobrovolně dal si připnout,
který brousil Rakušan!

poustevník hory Mont Cenislnařiká \“ jeho básní stejného jména

íUrván'i brázdě, práci v rušné dílně,
z náručí matek pláčem "týraných —
„ synové ltalie.
Zavření \“ kobkách v skalách vytesaný-dí
a holí teutonskou trýznění pilně 

ubohá ltaliel'

kterýžto truchlivý osud nadchl Berchteta k bojovné h_vmnč,která kont—i

Na pomoc, bratři, jsme již usláblíl
pamatuj na to, Němče vyzáblý,
že svorni jsme a nechceme být ()trok\ . *

|prorokem italského probuzení' nazýval Viktor Emanuel ||. básníka
(Jiambattistu Niccolini, jenžbutlílnarotl kbo'i za svobodu
zvláště na jevišti. jeho populární tragetlíi íÁntonio Foscarini' za
kázal v l_oníbartlsku a Benátsku hrabě Metternich.

V tragedii íÁrnald 7. Brescie' klatle. básník římským vojínům.
stojícím proti vojjm'tm německým na druhém břehu řeky líben
tato slova do úst:

|Nešetřte tyrana, jenž tlěti-várn ztláví,
netvoru německému srazte již hlavyl'

Vzorem národnídt mučedníků je beze sporu Silvio pellico.
“mi byl jako karbonář zajat v Miláně a souzen Rakušany v Benát
kách, kde na náměstí sv. Marka přečten byl rozsudek smrti. V oko
vech úpěl celých deset let v strašněm vězení Spíelbergu. který )opsal
ve svých po celém světě známých íMÍC rigionif. Silvia ellica.
vězněSpielberskéhoopěvovalGiunio Éazzoni a Giovita
Scalvini. Těžký osud vyhnanství líčil ve svém iVyhnanciř sám.
vyhnanec, jenž vracel se do vlasti, aby bojoval proti svým i svého
národa tyranům, petr G ianone; touhu vyhnance po vlasti
zpíval ]akub_5anvita|le ve své iNostalgii'. '
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. l u Leopardi-ho, jenž zpíval jen o utrpení a bolested'i, nalé
záme ostré výpady proti tyranii Rakouska. Ve své básní ; '
ltalia', která byla v Rakousku zakázána, přirovnává |talii k ženě
.a pláče nad ní.

— — —- — — Ach, jakou tě vidím,

ženo nejsličnějšíl lá ptám se nebe i země,
aby mi již řekly, kdo z lidí 'í tam až příved'.

kovů tíž ruce stahuje ocha lé k zemi,
rozpuštěný vlas není spiat Sponou ani stuhou;
sedí zdrcená a tvář mezi kolena chýlí a pláče!

Leopardi plakal nad osudem ltalie

rkdys bylas paní, dnes jsi chudou služkou'.

Za to l,ui ti Carrer, Benátčan, uhodil zase na turecký buben
a volal svou Nálečnou pisní' do boje

:_Dryč od nás, Němče sveřepv.
slibům ným nevěříme
len válkou ! tvého otroctví

nejspíš sv. vynranírne,' _

jako jeho současník losejqůinsti, jenž zemřel téhož roku co CGÍI'CI'.(ností byl postrachem ěrnců i Rakouska, nebot v jeho popu—
lárniih popěvcích, satiiách í sarkasmcch házcny byly na Němce,
na tyrany rakouské největší nadávky, které až hnus budí.

Satiru svou |l.o stivale' (bota) nazývá sám autor budic'kem
historic“ italské.

rSvou patou zdrtit chlěl nás Barbarossa,
však rchal od nás jak kdyby ho vosa
ujíícha na komoru světce Františka,
až ztratil jednu botu.! —

líčí v ní choutky Němců a jejich nájezdy do ltalie, které končily
tak často Easkem.

" hrubé satiře rDies irae' karikuje pohřeb císaře rakouského
Františka l. Mluví v ní 0 utlačených národech rakouskýdi, zvláště
o.polácídi, o které se bratrský rozdělili Rusové,_Drusové a Rakušané.

rRaduj se ubohý Poláčku,
vždyt máš přítelíčka v Kozáčku,
jenž slzy tvoje sčítá.

Bdí prušák a všude čenichá,
zda Mcsiš snad již pos íchá,
po němž vzdychá Labe, Řýn!
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Když Ferdinand dal se korunovat v Miláně železnou korunou
r. 1830, napsal Gíusti satirickou karikaturu, v níž líčí Ferdinanda
jako hloupou hračku v rukou Metternichmých.

nejkrásnější své básní íSv. Ambroži, kde mluví také dvakráte
o Češích, nazývá se santi-tcdescoí. právem se tak může nazývat
s ním celý národ italský se všemi předními básníky devatenáctého
století, kteří zažili často žalářů, soudů, hole i vyhnanství. proto
nenáviděti svého trýznitele bylo u nich přirozené. Dalmatinec Mi
kuláš Tommaseo, ač byl žalářován a většinu svého života ve
vyhnanství, přece zpívá o odvaze a naději.

Těžko vysvětlí se jeho lidumilná sloka

ipomněme, že i nepřítel se hratem naším zove;
V nebesích hledejme vzor odvahy a síly,
láskou se ozbrojme a zvítězíme odpuštěním —'

při té hrozné zášti a nenávistí vůči svy'm utískovatelům. A ve
vězení psal.

já cítím nyní, že i nepřátelé
'sou mými přátelí, jichž hněv a zlobu
bůh v dobrodiní obrátí mí celcl

V Terstu působil Antonín Somma, od Tridentu pocházel
Antonín (iazzolettí, již oba mnoho vytrpětí musili pod rakoúskou
tyranii.

Nesčetná íada básníků a jmen mohla by se ještě uvésti, u
nichž setkáváme se se záštím .! nenávistí vůči-Němcům a Rakousku,

které si ji zasloužilo pro svůj dcspotismus k národům, které vlastní
vinou nebo nevínon říšly pod jejich a jeho vládu Zaláře a vězení
tentokrát aní nestačí '; Rakousko a jeho olicíe měla plné ruce
práce. | dva kněze nalézáme mezi básníky líalíe. kteří nemilosrdně

ronásledování bvlí Rakouskem a to Natale lalamíní a jakub
%anella.

Možno nazvati poesii italskou devatenáctého století, a to zvláště
poesii lyrickou, poesii utrpení pod jhem německým a rakouským,

oesií zášti a nenávisti vůči všemu, co nese jméno Němec a
Rakušan, poesii hořkých bojů a \vbojovanc svobody, velkolepou
písní otroka, jenž věří 'a doufá v le ší svou budoucnost. _— —

| naše dějiny století devatenáctého mají podobu mnohou a
analogii s dějinami ltalie devatenáctého století a snad i naše poesie
minulého století nebo aspoň veliká její část mohla by se nazvati
písní otroka, jenž i v okovech doufá, že přijde jednou čas účtování
.a pomsty, byl by mu třeba hrozil i osud Spartakův, kterého se však
dnes národ náš již nejméně obává po slavnostním dnu 28. října. —
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9. giorečka: Z .,Qománu Země“.

DREDVECER STVORENÍ.

Tenkráte přišla chvíle zralosti Tvé a rozhodnutí Tvého. Zne—
pokojen a osamocen sedl ]si na břeh tmy a těžký smutek, svi
rající ducha Tvého, neopouštčl Tebe.

Nesčetné zástupy zářivých tanečnic Tvých zvedly se do tance
po vlnách oceánu k rozveselení Tvému. Nedovedly však nasytití
Oči Tvých, ani utišiti \foláni Tvého. Veškerou tíhou dolehla
samota na Mysl Tvou a neužitečná moc Lásky, kterou jsi v sobě
shromáždil, bouřila se. Nekonečný pohled na širé, nezlírodněné
pláně věků dorážel na Tebe jako výčitka. V nesmírné tesknotě
a opuštěnosti seděl jsi zadumán v temné říze na břehu tmv'.
jako velký poustevník rozjíinající.

Tu hodina večerní skláněla se ke skráni 'l'vé. lehdy jsi po
znával. že úmysl Tvůj hlizck je cile. V radostném rozechvění
rozžehl jsi strážné ohně po všech končinách panství Svého,
neliot se blížila noc odpov'nmti před velkym diletn. Á pokojně
jsi se oddal náruči snu, jako se mu oddává llmělet: ve vigilií
před započetím životního dila. Rej tanečniv však nezapomínal
vířiti kolem dřímající hlavv lvé lichými kročejemi o nsmčv zna—
menal no zdánlivé lIlI'Í\'Ul(' live

Nejhlubší o nejtišší nov táhlo, ševclít, kolem llsi lvýth lu
vidina budoucího dila iii-podla lč. Zelená Zemi: se vynořila
před zrakem [vým a omožená. l'icho a potřísněna l)ěl05ll kvé—
tín. Keři o stromovim pronikajiti k nuot'nům, kde jasoli ptáci.
Vody blouznily radostí "dll životem svým, Množstvím Čtvernožců
hýbalo se Země a úrodou pukajicích hroznů se opíjela. Uprostřed
okrsku na prsou Země zvedal se nade vším ohromný chrám
Tvůj, kde v uslrnutí děkoval li zo (laty života jménem celé
Země tvor dosud nestvořt-nv a nepojtnenovanv

To spatřil jsi jako uskutečnění odvěké touhy Své. Á vstana,
modlil jsi se hlasem vclikvtn Sám k Sobě:

tLásko Má, svobodu- ti dávám; rozptyl se po veškerenstvu a
větrové roznášejte tě po všech končinách. aby všechno se dozvě—
dělo o štědrosti Mé._

Radujte se hvězdy, nebot pochopení kvne Vám i pánu vašemu.
Tvůrčí sílu Svěřuji paprskům Tvým, slunce, a příkazem Mým
staníž se zdrojem činorodé, světlé lásky k nové Zemi, dokud.
bych Ti nerozkázal mlčeti.

Áj, zemi chci učiniti, která by .vás všechny zastínila slávou a
zázraký. Která obdivem naplní vás.

61



Aj, chrám vzdělám ve středu vašem, jenž kvílím a včncovim
ozdoben jsa, vůní pryskyřice a hymnem tvorů naplněn bude,
jenž hukotem moře a burácením větru a úderem bouře mi
Chvalozpěvy vzdávali bude.

Aj, ostrov nevídaný překvapí vás. jenž domovem drobným
bohům bude darován k radosti Mé.

Áj, chrám vztýčím, kde tito tančili a zpívati budou. Kde ro
diti se a umírali budou. Kde milova_ti'a nenáviděli budou. Kde
bratry i bídníky se nazývali budou v slabosti své. Kde si navzájem
nesčíslná dobrodiní a nesčíslné zármulky podávali budou. Kde
slzy a vzdechy Mne do'imali budou. Kde rolitá krev Mne
kodplatč drážditi bude. de spravedlností ldbu všichni rovni
učinčni budou. Kde všichni i sebemenším hnutím mysli své mne
vyznávali budou.

ltář si postavím, že o odobnem dosud nezaslechly pláně.
Z jediného kamene utesán bude a oheň jeho bude Mne hřáli
až na Výsosti. Skvosty nejdražšími posázen bude a na něm se
svíjeti bllde obět, jaké dosud nezrodila hvězda.

Odstupte mlhy ode Mne a obejmele se v pevninu novou,
která by hodna byla slouli lrůnem Krále. Nebot. aj, kralovati
zachtělo se Mi a okrášlili dějiny Své. Nepřehlellnc' zástupy pod
daných vidím, ani Mne Otcem nazývají

Vy'asnčle se obzory nad Zemí! Neznámý a vytoužený, vejdiž
z hlu)in lemnoslí do zeleného rájea pokloň se právě zrozenému
slunci svelnul Dlesej nad množslvínv radostí Svých a úsměvem
Mým polři dav bolestí čekajících. Zivot svůj žíti budeš celým
lilomkem l_áskv, kterou jsem v dědictví a opatrování svěřil srdci
tvému. Mne viděli a milovali dáno ti za'úděl, pokud je v síle
ne' a štěstí tvém. S chvalem pak a s úzkostlivoslí věrného slu
žebníka pln poslání své.

K nekonečné úloze vyvolil jsem tebe a lnodlím se nad tebou,
abys neztratil hrdosti a pýchy nad důstojenstvím svým.

Bud pozdraven, očekávaný! Nebesa jásejte nad povstáním
toho, jenž rozmnoží a rozezpívá světla vašel'

tZlZNlM I'

Na kříži visím, kam přibila mne luza. K východu i k západu
paže rozepínám, na pravo i na levo, dvě cesty ukazuje. Ohrom
nou náruč loužebnou nad šílící Zemi pbzvedám, chtě'e národy
obejmouti v sladké závratí míru. Dech cedrů libanonských laská
skráně Mé a probodený bok Můj. Mezi dvěma lotry se povzná
ším na znamení, že Bůh i zločinec nebezpečen jest světu a vy
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vržen iest. Oči Me slzou bolestí zamlženy jsou a pláč Můj po—
dobá se pláči Genia nad náiodem nepozná\a|ícím a vraždícím
Za hlasem Otce svého hla\u stáčím a nakláním k rameni pra—
\ému. Vonný výpai lordánu a jezera Genezaretského bloudí kol
hlavy Mé s pozdravem, ale synové Země uzavřeli srdce svá ústům

Mým. Okem zhasínájícím Zemi pod SebOu plynouti vidím a
vzkvétati k\ětem znetvořeným a ne\onícím. prázdnými kalichy po
setá jest Země- Golgota a nikdo neplní jich dle dávné úmluvy.

! K Východu l Západu Ohlolnnc "GIUČI lOZC\Ílám, Ukazuje d\'ě
cesty. Hodina šestá blíží se úprkem, al)\ odejmula ode Mne kdlldl.
Tmí se obloha a slunče pada|ící zakrývá t\ář svou, krváceiíc se
Mnou. Vysmimii sc zástup\ Clměku zbičomnc'mu a vyštvanému,
ale Bůh ve Mně omlou\á ie pro nevědomost a za odpuštění se
mOClll. Bčs \Yslnčchu ssdie \řClOll l(r6\ Žll M\'Cl'l, až POUŠÍ V\—
prálilOU\ Sdel Cítíln. Born \Ú Áťlnč, Pdhlbk) Poskdkllil (] "nhl
obracejí se ke Mně, hledalicc pohled Mu| | \olám hlasem \e
lll\\n] do bCZlncZné "ny d Pláldnoty Zollt(1lé.Žť SIOUPOVČanCS
%" otřásalí a Chráníme puka|í l)(míí lZÍ'lIlÍIllll

Ále oni nepodali Mně mu tehdy srdci mýt—h,n\luž houhu tin—'
sycenou octem a žlučí, a|\\* \\pit l)\'l kalich až do dna. plant-.la
lidská \ jedinou Kalmrii se pioměnila a nad \šemi dí|\ světa
zdvihá se ohiomn\' Kiiž, kde \ěčná obě! se thvě|e mezi nebem
„ /eu\í _, (lměk a Buh. V\(uě hlas Mů| houii oblohou a 7cmí
duní. |Zizuíln. " Okolo hodiny (lcwite pak tina st: stala po \šcm
mětě a la untílal |seln. nt; lanauu 5\ý|ni a ztldtou krve ani \\

Srní/Client (lěn S\\(ll, alt“ /.|7níVokamžilzu tom \.šak blízkost :ana za\á!c\ lihě \ chřípí Mé.
Naposled \dechl [sem — a \iděl jsem Zemi člměka plát oslnivě.
že. slunte hledlo. Zemi mne poznávající Zemi tune pozdravujiei.
Zemi šťastnou tozeznáním spíawdlnosti Mě. Zemi \ykoupeuou.
-cmi plodnou. Zemi k\čtcnst\i nemdnoucího. Zemi dobiořečící.

Zemi ukoienou. Zemi lO(lÍCl. Zemi \onící. Zemi kříže pohřbe—
ného Zemi bez Golo ty. /euu tozdáváiící Zenu slz osušených
u radostí vítězných. Ěemi štěstí. Zemi občtuiíeí. Zemi zelenou.
Zemi za\laženou.

Zemi zhojenou. Zemi \ielebnou. Zemi znovunabytého ráie.
Zemi lásky. Zemi krve rozkvetlé \, růže. Zemi smíchu vítězícího.
Zemi zpěvem nešcnou. Zemi ideálů. Zemi moudrou. Zemi silnou

Zemi vší duše. Zemi -—hvězdu nejkrásnější. Zemi — slunce
jasné. Zemi — nevěstu. Zemí - město královské. Zemi národů
zkvétajících Zemi králů a bohorovných. Zemi Svou. Zemi \y
znavačů. Zemi — chrám člověka.
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Zemí myslící.
Zemí — hlavu Boží.
Zemi umění.
Zemi ducha Mého.
Zemi — zrcadlo Mé.

Zemi v šílenství krásy tonoucí.
emi — zázrak vesmírů.

Zemi spravedlivou.
Zemí pravdy.
Zemi očištěnou.

Zemi k smrti připravenou!

VELKÝ UMELEC.

Má země příkazy své: Miluj, mne jako vlast svou, z níž vy
volán jsi byl velikým a touživým hlasem jeho.

níž se vrátíš po dlouhém bloudění se zlomenou holí pout—
nickou. jako vlast miluj mne, jeho pak jako Krále.

Náruč má ustavičně otevřena jest, aby konejšila výkřiky žízně
neuhasitelne', jež byly touhou po Unikajícím. Zajisté, že osiřelymi
a opuštěnými jste se cítili v mnohých chvílích, a jako vyhnanci.
jsou dny, kdy vzdaluje se Velký Umělec od vás, aby zločince a
zvěr podmar'ioval velkomyslností srou. V té. době dovoleno jest
\am státi se modloslužebniky dila jeho. Mé formy a barvy do
vedou \ás, dítky, ukonejšíti, že zapomenete na žalost zdánlivé ne

i'ítonuiosti jeho. () tehdy přitulte se k matolfúvé apjtloňte str
llane zraky od nebe k zemi. pramenem všeho umeni zjěví se vám
dílo jeho. Očima vašíma laskána budu. Rozeznám zeleň svou a
potěšení nabudu z ornátu svého.

l—lle.jak často užívá Velký Umělec zeleně! Zda nechce na
značiti klid a mírnost svou těmito širokými, sytými pásmy vidnia?
l barva duše vaší zelená budiž a vládni barvám ostatním. dy
rudými tahy vyjadřuje Tvůrce úmysl svůj? Východ slunce pod
malovává barvou nadšení. krve a modlitby. Den hymnou rudě za
počíná. Tak i vy přistupujte k práci své s rudou modlitbou na
dšení a zápalu. Á úderem ranního klekání at zvoní srdce vaše.

Rudými květy přerušuje Umělec mocnost zeleně, v níž však
ztrácejí se tyto jako přidlušené výkřiky plamenů v chorále sma
ragdovém. Tak i rudé květy duší vašich, rozpuknou-lí, at zanikají
v nadvládě zeleně. A oheň jehoLVyšlehne-lí, letí na křídlech kr
vavých, niče věcí bývalé a přinášeje mládí. Tak i oheň, pro
pukne-lí v nitru vašem, plamenem-bud obětním a omlazu'ícím.

Rudě započal den a bílá, radostná jest prácě dne. V poledne
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slunce vrcholí, odpočívajíc. A po rský své odráží s ovrchu věci
do zřítelnic vašich, nebot přebytek světla jeví den. fu z bělosti
Rukou Svých a Srdce svého, jež jest slunce, zázraky barev.
nťancí a duh zjevuje Velký Umělec očím vašim. abyste chápali,
že oči jsou nástrojem, který stvořil Umělec k posuzování úžas—
nosti díla svého. .

Nezneuživejte tedy zraků svých k věcem nízkým. Nebuďte,
jako obchodník, jenž zisk cítč. chytře očima pomrkává. aby
uhranul bližního ve prospěch svůj. Krása země budiž každodenní
stravou očí vašich. těstí chudého v tom spočívá, že vidí dílo
Hospodinova. Pro život očí svýdi zápasíte o uhájeni člověka.
a zemře-li bratr váš, říkáte: :Oči zavřel)

Chudým a ubohým nejvíce svěřeno jcst, chápali dilo Velkého
Umělce. Krásu májového jitra neb hvězdné letní noci—li po
cho íte, přičteno bude k zásluhám vašim.

ččima Svýma živte dílo Ieho, ušima osloudiejte hudbu lehu
a tep srdce vašeho bud jako úder kyvadla hodin věčných.

"vět nejkrásnější nvadne a odpadne, nebot nemá Lllllčll'tl
dlouhého zalilicní ve výtvoret'h svých Ále nejmilejší 7. květin a
nejlíbeznéjši z ptáků a ncjxítanější z písní jest lemu duše vaše.
čista a otevřena. lu věčně miluje, b\í 1. velkomyslnosti své ln
ji vždy lásky neukazoval zjevné.

Vizte, kterak zakončují- \'t-lkv llmí'lr-t světelnou plati dn.
jako by spokojen neliýl úspěchem svým. navrhuje do ohnixn
výhně západu ohrovité llmčni sveho dne, niče je plameny sžiha
jicími. Á spáliv své dílo v purpurové zá lavč podvečera, uléha

uspokojcn. Sí myšlenky jeho, jenom plžnnének tvůrčí rozkošezítrků v nidi árá. Dřímá vůrce, překonav a zničiv. Na mrtvolc
díla svého odpočívá a rnilionv'drobných. vzdálených dnů se
k Nčmu usmívají s klenby snů pcstrobar ' ii hvězdami.

Klekání večerní vvzváněji srdce lidskávýejichž odboj zlomen
l))"l ženským půvabem noci a sladkou, unylou mluvou její. Do—
hádký šeptá noc do uší spících. Mnoho má o něm vyprávěli
tóny živými a kouzelnými, až zbičované a trním života koruno
vané srdce lidské se chvěje a pláče, vyznávajíc v samotě a ve
tmě velkou lásku svpu. \Droto jste v noci lepšími a odevzdaněj
šími než ve dne.

Zatím na harfách ranních andělíčkové růžoví zadrnkají, majíce
místo strun napiatý paprsky slunečné. Vstává Velký Umělec
k n0vému dílu — rozradován. .

Slunce vychází, budíc zpupnost mnohých i odvahu. Avšak
do večera taje tato do slz. “
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6m. ŽMasák: Z posledních básní
.Cucyana Řydla.

'DRED KRUCIHKSEM WAWELSKÝM.

O Králi bolesti, my věrní poddaní

Tvůj známe bol, kdy hřeby údy lvoje zbodli
ukrutní mučitelé, posměvači podlí —
a z trní korunu li vpletli do sklání.

Víme, co snesls, posměchem když poštváni
se nevděční i lighotníci \ zradě shodli . .

Králi bolesti! Náš bol se k Tvému modlí,
jejž nelítostně dovršili katani!

liž tolik pokolení k Tobě, milý Kriste,
s týmž bolení \“ srdci o totéž sem chodí ždát:
z tolika oči slzy řinuly tu čisté,

tolika Černých srnutků \ prachu lkaly sbory, -»
že stulilč slzy zdají se tu \ stříbře pla't
a smutek zkatnenčl ty Černé \'c nirainory.

O “ly jenž zmiiáš \ smutné ||oiů stříbra zdobč
a na střibrucni plechu přibit na 5\uj kříž
smrtelně černy, jak náš osud, \čk\ p_níš, 
\ knmydí slzádi pmznášímc oci k |občl

Rač odpoutali s kříže ruce smjc obé
a soucitně nás jimi k Sobč- při\iň blíž;
my hořkou žluči s octem (lopíjíme čiš,
vstát diceiue, nel) již soud Tvůj na našem hřmí hrobě

Když země krve potopou jde k zničení
a svět se slepě řítí v odsouzenců boje —
nedit moc lvou nad smrtí my zřiine zdivenil

pohřbeni za ži\a a roztržení v tio,'el

.— národů Lazar, čekající vzkříšení —
prosíme: Vzkřisiteli, království přijd T\ojcl

17. Vlll. 1915.
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DROMETEUS.

jak modré hory řetězové rozvlněné
spoutáno věky leží tělo olbříma;
|ch — nezmítá se bolcm, hněvem nchřímó,
lví hruď se mocným křikem k nebi nerozklenel

jej v údy nclítostne' vidiry bijí denně,
)řesila v poutech za řetěz ho v moci má,
leč obr s holně vzníccnvma očima
trpi, napiav síly ducha nczlomené.

Usedli naň a útroby lnu rvou již supi.
až ze zobáků černá krcv jim v kapkách stéká;
krákají nad ním, v tvář mu ryjí zrak Svůj tupý . ..

.

Ni víčkem mu však nczudivčje slza měkká„
nel) nesmrtelný titan, ač je trlián v trupy,
zná nesmrtelnost Svoji » věří v ni a . „ čekal

23 VIII. HIS.

Z. gr. Černý: CVnukQenanův.
(Při—tpěwkk sonřnsnt" jmnrou/skč konversi)

(Dokončení)

lllulioke rozpory a duševní liojc, j('Ž byly inn údělem v době,
kdy jako Zóletv poručík opustil |. IQOQ válečnou Školu versail
leskou a vra'lil se do Morokko (kde zůstal do roku Wil), vinou
se dvěma romány L'Appel (lt-s Arrnes" a Le Voyage du
Cc'ntur'iori.2' jeho životo iset (irandmaisona' zdůrazňuje tři
vlixj pohanský, pacifistický a kosrnopolitickv. ozařujíci odboj
vnuka proti dědovi. Zejména l.k-\ppcl des Árincs označuje opo
siční vůlí spisovatelour Chtěl s největší energií rpřijati stanovisko
Svých otců proti svému otci*, mocné to heslo, jež rhlásá dusnou
a tíživou povinnost franc. mládcžď' Odchází k vojsku, aby
reagoval proti tideárn úplné ncodvislošti a anardiistického indivi
dualismu'. “l'ii osobnosti jsou nositeli jeho názorů _v prvém
románě; Setnik Nangěs ztělesňuje minulost, učitel Sebastian

incent, muž přítomnosti, přísahá na neodvislost .volnéhorozu

" L'A cl des Armcs. G. Oudin & Cie, Paris, 32. vyd. rok?
2“ Le myage du Centurion; Louis Conard, Paris 1916.
3. De Grandmaisqn: L'Áieul et le Petit—Fils.Etudes. 191b.
4' H. Massis, |. c. str. 4.



mování, je bojovníkem proti církvi i vojsku. Syn jeho, Maurice,
naděje budoucnosti, zamiluje si budoucnost přes to. že otec jeho
je antimilitaristou, a proto, že setník Nangčs se vrátil ke staré
víře. Maurice stává se vojínem proti vůli otcově, nadchne se pro
vojenskou disciplinu, odříkání a boj, který vyžaduje oběti a šledítí

\'duši. l Dsidíari odchází k vojsku doufaje, že unikne podiybám
,a lžím, že najde klidu a pokoje. Áleli láska k vlasti vede ho
do vojska, nebot bojí se, že se rozpadne Francie, která potřebuje
boje a tím i zádtovných sil soustředujících všechny živly, aby
nesláblá, nechabla. Generace, ve které žije, je důležíta. ;Do ní
vloženy'j30u všechny naděje, a my to víme. Od ní závisí osud
Francie a tudíž i osud světa a civilisace. Vše se odehrává nad
našimi hlavami. Zdá se, že cití matně naše mládež, že uzří
veliké věci, že veliké věci budou jí uskutečněny. Nebudou ama
teury ani skeptiky. Nebudou poutníky života. Vědí, co se od
nich očekávátí rBylo by zvláštní seslabiti vlasteneckou víru tím,
že ji považujeme za výrok barbarství a nekultury; to znamenalo
by též zavésti nás na přítomné _stanovisko Německa, kde vše
je zasvěceno podnikům praktického života. — Át učiníme, co
učiníme, vždy postavíme vzdělanost nade vše . .. To je nutno,
myslíme—lina vysoké poslání francouzské rasy, na její vyvolenost. jež
ovládá celé její dějiny'.6' To je možno zachovati jen, spo'í-li se
vlastenecká láska s náboženskou. Francie, mejstarší dcera írkvef,
'e nemyslitelná bez náboženství, bez katolické církve. V dopise
l'lenry Bordeuaxovi projevuje bez obalu tento názor: ijedna nebo
dvě generace mohou zapomenouti zákona Božího a proviniti se
věrolomností i nevděkem; přijde však doba, kdy uvědomíš si
zase velikost a rozžneš v domě svém opět kmitající lampičku!
Hlouběji a sytěji ještě projevuje se v dopise příteli svému .\lari
tainovi: rSloužím-li loyálně Církvi a její nejstarší dceři Francii,
nevykonal jsem tím již plně a zcela svou povinnost? Vůči Církvi
nemožno by'tí lhostejným . .. Vše. co krásného a velikého dro
váme ve svém srdci, obdrželi jsme od katolicismu. Nevyhladíš
jen tak dějiny dv'ac ti století, kterým předdwázela věčnost. Tak
jako věda byla zdáíodněna věřícími, tak vyvěrá vše vznešené a
šled1etné v morálce z tohoto jediného krásného pramene: kře
stanství ; opustíme-li je, zbývá ,nám jen falešná věda a falešná

“morálka, Ale přes tento poznatek nemám víry; třeba to zní
protismyslně, jsem katolíkem bez víryf" ,.

tom duševním štavu byl Dsid'rari v roce 1911. Toužil po
nadpřirozeném světle Milosti, byl však ještě vzdálen života i pravdy

5“ H. Massi, l. e. str. 4. 6“ H. Massi, |. c. str. 59 (od $.).
'7' H. Massí, |. c. str. 16,18, 19.
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křestanske'. To byla doba, kdy vznikl román L'Áppel des
Armes; nebyl 'upevněn, neuzrál ještě plně; bylo mu ještě čekali
a trpěti. V Paříži zaned1al přítele, který stejně jako on ode dávna
;hledal svou duši v marnivých lidských myšlenkádi, ale kterému
byla jednoho dne zjevena pravda Milostí. Tato přátelská duše
neopouští ho ani na poušti, myslíwaň a modlí se na hoře
Lasalette. ;Modlili jsme se za tebe na vrdiu svaté hory. Zdá se
mi, že nad tebou pláče Svatá Danna, jež je tak krásná a jež
si tě žádá. Neposledmeš jíPíB'

V roce 1912. kdy se vrátil do Daříže z druhé výpravy ma—
rocké; byl církvi blízek. Co ho zrazovalo přestoupiti veřejně
na katolictví, byla jeho matka Noěmi, která bránila synu všemi
silami, a neklid a bouřný život pařížské společnosti, který jej
zdržoval od rozhodného kroku. Utěšovalo ho, že nebyl vyloučen
z církve pro křest řeckého ritu, který obdržel. A přece prožíval
tolik _neklidu, nejistot a váhání, jež svěřuje důvěrníku své duše:
;zdá se mi nemožno, abydi nadále pozoroval křesťanskou myšlenku
jako cizinec a řekl jsem si, že, byv tak opuštěn a tak dlouho
zbaven svátostí, nesmím se podivov ti, že bude cesta tak příkrá.
\7 zoufalství mne přivádí život lv lgaříži, kde je nemožno roz
jímati. Byl jsem nekonečně blíže cíli v Mauretanii. Ne; jaké
neštěstí, kdybyd1 byl ,odjel odtud neznaje modliteb, kterýd1 se mi
tolik nedostávalo v posledních letedi. Věřím, že kdybych byl na
poušti, v tomto okamžiku byla by mi moje neznalost naprosto
nesnesitelnou. A proto tolik Spěchám, abych konečně spatřil pravé
Světlo. Moje lektura je horečná, nepořádná, a nemá významu,
jakého by měla míti. Každodenně dávám se do jiné knihy,
abvch dohonil ztracený čas a večtl se co nejvíce. Nyní dobře
vím. že. modlitba je nejlepším darem, poněvadž vždy začínám
bez chuti a nikdy nekončím leč v radosti a spokojenosti. lak

velikou moc mají přece tato slova, aby měla takový vliv na nej
tvrdší a nejuzavřenější srdce ?59'

Ale pravidelně navštěvoval bohoslužby a horlivě stýkal se se
sním dudiovním přítelem D. Clerissacem, O. D., aby vykonal
poslední přípravy k přestupu. lak vážně se připravoval, s jakou
zbožností očekával tento den milosti, lze" usouditi z deníku, ve
kterem ipřátelská duše pečovala, aby zaznamenala nejhlavnější
momenty konverse E. psicharihof:

18. ledna 1913. ——|. uviděl Arnošta: mluví mluvou křestanovou.
2 „ 1913. — ]. uzřel Arnošta, jenž mu pravil, že vbrzku si bude

přáli kněze.

8' H. Mussi, |. c. 17. 9' H. Massi, |. c. 28—29.
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23. ledna 1913: — Návštěva Arnoštova: zdá se nám zmaten. V medčli'
půjdeme na mši do kathedrály (versailleské); dává si vysvětlóvatiobě! mše svatá

Neděle Zb. ledna 1913. — Arnošt a j... jdou spolu na rl'rrubuorF;
vracejí se oba nesmírně dojati. Arnošt praví k | .. ., že se cítí v Církvi
jako oma. A opravdu obdivoval se ] . . . jeho nenuceností a zbožmosti
pravil mu také: erovčd je trochu nesnadná. a zvláště.. . pevný únziysl.
Nyní se již mnoho modlí, obzvláště k Panně Marii. je zřejmo, že víra v křest
se probouzí a jedná. Dobrovolně rozhodl se, že půjde každou nedělní n.:
rhrubou', pater Cleríssac má přijíti za týden.

edčle 2. února 1913. — Arnošt a |... jsou přítomni mší v ulic.
lllmské. Arnošt je nekliden a málo sdilný. | . . . vrací se znepokojen.

3. února 1913. —— . .. přichází s Arnoštem k11. hodině. Pateř Cle
rissac k poledni. Cítíme, že se návidí a si řejí. Arnošt je tak prostý, tal
upřímný před páterem . .. O)č plný 'pollnutí. po obědě zavádí pater

rnošta do sadu. jejich nepřítomnost trvá dvě hodiny, zatím co my nenustá
váme se modlíti. Vše je před rozhodnutím. Konečně se vracejí; a pater
oznamuje nám ujednaný program. který nás naplňuje radostí: zítra zpmí'd.
na to co nejdříve biřmování, a v neděli první přijímání; potom milosti plná.
pout do Chartres.

Arnošt získal úplně pátera. který u něho nenalezl odporu, :duši bez obalu
plnou víry'. _,

terý 4. února 1953. —- pater a Arnošt přicházejí ke 4. hodině. \'aše
kaplička je celá vyzdobena; svíce jsou rozžaty, 2 krásná, netknuté svtcc.
v neděli posvěcené. Kleče před Pannou Marií l_asulcttskou, čtt- Arnošt Psi,—
drari pevným hlasem -—ač velmi rozedtvčn - vyznání víry Pia V. a Pia X
pater stojí jakožto svědek před lŠotem. | .. a já posloucháme kleč—mr.
rozedtvěni polumtínt. Po přečtení odcházíme u zpovčd počíná Po dolni
zpovědi neustáváme v modlitbách

onečnč jsme voláni. Sltledávámc Arnoštu úplně změní-ného, zaříwlm
radostí. je to hodina blaženosti pro všechny. rVizte.l praví nám llnter.
lčlovčka odevzdaného Boru . . .' : který je štastcn.' díme my. 'LÁk'll, .mn
jsem šťasten,l zvolá Arnošt (\ není nesnadno tomu věřili. -- lze pozoru uťi

již mezi Paterem n Arnoštem nčžge. a hluboké přátelství, o které se mdodnč
opírá rnošt.

po odchodu Arnoštovč líčí nám Páter svůj obdh nad dobrotou Bw.
nad pokáním jemu přineseným, svoji lásku k této duši, jež nevzpímln s:
Bohu, která jest plnč odevzdaná o prostá.

popelečuí středa 5. února 1913. -—Patcr a Arnošt účastní se svěcení
Popele při pontifikální mší. Uzří Monsígnora Gibiera a stanoví sobotu 8. u—
nora pro biřmování. rnošt má vzezření jíí'řtavé, štastná, úplně pohřížene
v myšlenky na Boha.

Čtvrtek 6. únoru 1913. Vidíme Arnošta s páterem. Arnošt již šílí.
že ho budou ovažovati za podrobene'lto, uvlívnčného kýmsi. ;Cítíl jsem vžrlvf
pravil, rže, k ybych se vrátil k víře, by se to stalo nadpřirozeným vlivem: a
jak jinak mohl by nějaký vliv vám dáti víru v katolické dogma a získati
takové osvíceuÍP'

mošt má přijati jméno pavel pří biřmování, aby napravil urážky Rura
novy způsobené svatému Pavlovi.

pátek 7. února 1913. — ljater uviděl Arnošta v paříži. Arnošt jej
uchvátil svou přímostí a otevřeností své duše k víře. Nepřestává a ani my
nepřestáváme říkali s ním: tlak dobrý iest Bůh a jak vše to je krásně!: ..
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Osmého února přijímá sváto-'t sv. biřmOváni od versaillcskčho
biskupa Gibiera s nadšením. Litujc svých dosud ztracených let,
ale radostně konstatuje: iMon'sjgiior'e, zda se mi, že mám jinou
duši.? Den na to přijímá prvé svaté přijímání v kaplisester
Svatého Dětství ležišova a na to odchází na pouť do' Chartres.
Vrací se s radostným výrazem: iCítím, že vše dóm Bohu, oč
mne požáclá."0' Eucharisticka ohét stává se mu pramenem a
vrcholem všech milostí liturgii zprostředkovaných. Ncchápc ani
s počátku vrcholné blaženosti, opojen štěstím prochvívajícím jeho
nitro, proniknut nejvyšší vděčností za intimní spojení se Spasitelem,
vola: íCo mohu učiniti pro Církev, že mne vyrvala 7. bídy."
llCŽÍŠÍa Marie, osvětletc mnel Dejte mi síly, ahydi s neděleným
srdcem stál u paty kříže a naslouchal Vašim rozkazům'."'

Konverse Dsicharíova není vymlána náladou okamžiku, ani
esthetickým dojmem mystičnosti liturgie katolické, jakv půsohí na
rozcitlivčlon duši posluchačovn pod klenhou gotického chrámu,
ztemnělžho lJarcvnvmí okny kathcdral. kolelmvým rytmem kadidlo
\ých vln, zari nádherných rouvh pontihkálni hohoslužhy. Ani
lnnllm \ něm llťÍIULHjť nadšení pro naliožcnske (Ílělll. je to
\etlomí nutne zvit'lnanv St'lW i sui \lasti. klen" \í-nnjt: Žimt, je
toi vědomi viny (lětlovv, ktvron hen“ na, svá hetlra, aby ji
smazal. Á piece ho omlotnal, tri-ha že vviejne odmítal učení
i tťhyhy jeho ()povrhoval jeho (lllt'lll i jeho výchovným životem.
Ále uznával. 7m:lmírnnjt— )Í't'(l Bohem ('lnliu Ronanovn skutečnost,
že lt('|)()ŽÍ\'dl ve. svém mládí žatlntř \j'i'hov. kněžské. že nedo
stalo se mu opravdu vážného učení lilosolitkého a theologie
kého.'2' len malou tití'rhou mn liylo přesvědčení l;? lanvieia,
\lité do jeho, to/l)oní'cne duse. že Bůh přijal na milost básníka
Kenana, odpustiv ironickému kritikovi Renanmi; nebot hluboce
věřící l)|etoňska domovina Kenanma nikdy nesmazala úplné
\zpomínkv na domácí slavnosti a 7vykv

Životní dilo Psicharimro není dokončeno. Chce hlouběji a
důsledněji propracovati ohětni plan mého života: zasvětiti“sc
Bohu. chiným a stálým cílem je mu zříci se světa a vstoupili
do řádu S\'. Dominika: .Occkm-am. že milý Bůh mne uzna'
hodným a zvolá ke mně: Vstaň a pojdl Bojím se sice, že
nejsem s volání, jež ke mně přijde, že nejsem dosud připraven;
vím však, že musím se poddati a jasně slyším vnitřní hlas, jenž
ke mně volá: n\lius te cinget et ducet, quo tu. non vis;
Staň se vůle páně, ne má!“ Nastoupil opět vojenskou službu

"" H. Massi, |. c. 30—35. "' Tcrhiinte, |. c.
'2' H. Mussi, |. c. str. 69. "" lerhiinte. |. c.



v posádce cherbourgské, přemítaje stále o svém plánu vstoupiti
do řádu. len dlouhé studium řádové a t0uha, sloužiti co nej
dříve obět mše svaté ke spáse duší, zdržovala ho od původního
plánu. O Velikonocích 1914 navštívil Dsichari superior-a velikého
semináře v lssy. park a kaple byly nezměněny, jak je líčí Renan

ve svých Vzpomínkách z mládí. Shledal se se studeným
jansenistickým habřim ze sedmnáctého věku, uzřel dlouhé osamělé
aleje a s velikým duševním pohnutím prohlížel tato místa, kde
jeho meštastný děd? se rnodlíval. Ále nerozhodl se ještě vstoupiti
v řád, třeba že právě tato návštěva v lssy utvrdila jej v jeho
umyslu. Zatím však vypukla válka a sžchla všechny jeho plány
do budoucnosti. Nastoupil vojenskou službu na obranu vlasti,
které obětoval celý svůj mladý život. a padl na bojišti dne 22.
srpna 1914.

Hlavní dílo psichariovo l_e Voyage du Centurion, které
dokončil na jaře 1914 v (;hcrbourgu a o němž piše Bourgetovi:
:S chvěním píši v přítomnosti Nejsvětější lrojice) je zpovědí jeho
mladého života a jeho konverse. Nemá uhlazeného slohu Rena
nova, jeví však upřímnost a přímost, jež hřeje. a dokazuje po
ctivost. Není to theologický traktát pro ocenění konverse, je to
)rosta licen zachvčvů jeho duše s četnými ohlasy pascalových

hlvšlenck a livangelií, Brání se proti ztheologisováni díla: iTato
studia, jež hvla napsána většinou v Maroku, nejsou theologickv
přesná. jsou však upřímná jako zpovědí" jsou to vzpomínkv
duše, která po léta \ášnivč hledala pravdu a v odměnu za ně
kolik okamžíku dobré vůle zažila štěstí. že ji nalezla“

\ínějsí rámec povídkové struktury je |_raucouzská výprava do
Maroka, které se uičastnil Dsichari jako poručík-velitel oddílu, a
dčjma' páter jv thuda a spora Stále si uvědomuje svojí životní
povinnost ki'estana. kterv cití svou mravní slabost, ji doznává.
ale touží po pravdě o síle. a zároven_cítí úlohu vojínovu za—
“thovati kázeň, konati službu i za obě! života pro svou vlast.
Nositelem děje i ideji je důstojník Maxence, Dsichari sám, jako
v dřívějším díle jím byl Maurice Nehroq se pouště, naopak
uklidňuje ho S\()u nekonečnosti a klidem, budí v něm pocit in
timní posvátnosti. imeŠÍ je požehnanou zemí. Náš pán a Spa
sitel ji vyhledával. Tisíce věřících se tam stalo svatými. | dnes
ještě stává Thebais, není však již naslouchajících duší, které by
vnímaly hlas Boží! Ztichlé okamžiky uprostřed nekonečnosti vy
volávají v něm pocit pomíjejicnosti všeho pozemského, zatím co
domorodý živel plný žhavých vášní a nezkrotných tužeb připo

"' Terhiinte, |. c.
"" Dopis Dsichariův Íroganovi, 18. 7. 1913.
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míná mu lidskou slabost. Mlčení je mu_ láskou, potřebou, uklid
něním: —

. . . tNež třetí okruh byl Tiris,.hladový, krajně chudý, nesmírně opuštěný.
Maxence vzdaloval se země. c o zpomalený život neměl již než sa ýc zá
chvěvů. Á již nic lidského nezbylo v něm, který vstupoval do snění bez
konce nadpřirozeného světla. Casto, vzpamatovav se, hlavu maje opřenu
v dlaníěh: íNuže, kde jsme? . . . Přemýšlejme! . . .' A opravdu p "tily zkoušky
a v'šcchny okruhy bolestí na pohled : onoho nesmírného dohrajkíerě měl .. .
Neštastuí, kteří ne ozna i mlčení. Mlčení je částí nehes,
které sestupuje k črověku. přichází z takové dálky, kterou
nczn aš. přichází z velikých nadhvězdných prostorů z končin
rmutu studené luny. Přichází až ze záprostoří, ze zádobí —
odtud, kde dříve byly světy, a odtud, kde již světů není.
ak krásné je ínlčeníl . . .6'

| modlitba jej uklidňuje, vkolébává jej do míruplné rovnováhy,
když rty jeho šeptají: .o, Bože nebes, jsi-li opravdu, viz mojí
bídu, již mi vyčítá svědomí. Viz nepořádek » mém srdci. Viz
však též mou žhavou touhu o cestě, jež mne ochraňuje před
hříchem; ale tato cesta uec t je pravdivá a povznešená nad
lidskou žádostivost Viz, o Dane, srdce mé, jež chce l'vůj mír:
\iz i ducha meho, který odmítá ten mír, je-li lží O, nebeský
Otče, nehledám jiného mííu; snv utne neutěší \ tomto velikém
lidském l)0jl, do něhož jsem se vrhl'" íCítím, že za posledními
paprskv olizorovymi hydlí duše 'apoštolů, panen. mučedníků a
\yznavaířů. Všichni mí Čiuí násilí a nou mne, téměř k nebesům
l\'ád l)yCll měl jejich Čistotu, jejich pokoru i zbožnost; Čisjotu,
kterou jsou opásání a zliožnost, kterou jsou korunováni. loužím
po jejich milosti í síle'

jeho cílem je Pravda. pravda rozumu i srdce, ne pravda
jednostranná svou šedí a malostí, nýbrž síla pravdy věčné, kte
ráž jest ježíš Kristus l)ojíti ji možno svátostmi, milostmi svátostí,
jichž květy rostou v izahradách nadpřirozeného chápání'. iStastni,
ano blažeui jsou, kteří spočívají na Srdci Daně a ohřívají se na
jeho živoucím žáru' lDl'O Maxenca nebylo cestv, aby došel Boha.
než ježíš. ležís. ohen lásky; ježíš, který nám pln lásky Zjevil
všedma tajemství sve'ho srdce, který jest usmířením nebes, jedi
ným důkazem Nejvyššího. ]ežíš, pramen všech ctnosti, předmět
lásky všech svatých. ležíš, který nám obětoval od počátku světa . . .'
Nemá žádných jiných důvodů dojíti Boha, než Krista, a nezná
jiných prostředků. ležiš je jedinou jeho jistotou, jedinou touhou
a nalezenou pravdou. íledině ježíšem můžeme dojíti Boha sama,
ježíšem, který jest Bohem i Člověkem zároveň.? jeho modlitba

16“Le Voyage du C. str. 148. "' Le Voyage du C, str. 113.
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|[jest neustálým voláním Boha: :O Bože můj, jenž jsi mne sem
dovedl, abych zřel Tvoji líc, neopust mne již! Zjev se mi (celý;
nebot Ty jediný můžeš mi pomocí. bez Tebe nezmohu nie . ..
Můj Bože, k Tobě mluvim, vyslyš mnel Chci všechno komati,
abych Tě získal. Měj slitování se mnou, Bože můj! Víš, že ne
učil jsem se modlíti, a mluvím k Tobě, jak nás jez'jš ue'íxaíl, že
máme k Tobě volatí: Otče náš; jenž jsi na nobesíclí . .. bud
vůle .l-vá . . .,

Válka zničila'všeclmy naděje, vyžádavši si ho v obět, ke šlkodě
mladého francouzského lmutí katolického. které láme tradice \niějšku
a formy a jde až do nejhlubších hlubin poznání života.

9r.gar.91ruban: „Quďte dokonalí !“

Společnost příkládá' esthetíckým hodnotám jisty \yznam kíultur-
ní, \ídí v nich pramen ušlechtilých radostí. třil)ení smyslů, jezžpro
praxi životní jest svrchovaně důležité, vůbec pokládá obeznáme
nost s nímí'za nutnou součástku všeobecného vzdělání. proto

zavádí je také do výchovy školské. Obeznamujt' žáky s líwlno
tami esthetickými v dílech literátury, por'ozumční pro lmtlnolw \—.'-
tvarnické a pro krásy přírodní připravuje \yučováním kreslení a
modelování, přístup do říše tónů otevírá zpewm. lo jsou jako
by základni pilíre, k těm druží se menší, opplikmont' obo-n. u
dííek ruční práce a j. a j.

Takto chtě nechtě každý člen společností pokud byl /.dll\'t'ln.
at školy elementární a zvláště pak střední, musí se do jisté min
seznámití s hodnotami esthetíekýrní. Mládež, jíž dostani sv \\š
šího vzdělání. zpravidla nepřestáxá na tom, to ji |)t)\'l(\'ltljt' skola
Qctbu Školní doplňuje a rozšiřuje do \šeclí \(tkíi. ke \'Št'lll nfí
rodům a na všechny možné směry literární a u, již se spetijí
kuji svými zálibami a nadáním pro jiné umění. hledají přímělt'ne
prameny sebevzdělání. Ve větších městech 'pak divadlo, l\'0|1(erty
a výstavy přistupují jako další zdroje umělecké kultury. A jako
téměř všichni lidé moderni, tak přistupuje i mládež k přírodě.
ku krásám jejím přicházejíc směrem od umění, leáštč malířsní;
vídouc ji jako stálou inspirátorku tolikých směrů a děl. přípo
míná sí ři těch a oněch sceneríich příslušné výtvory umělecké a
okem i d3uši malířovou vedena, ponořuje se konečně v otldanč
na ni nazírání.

Smysl umělecký, smysl jakési životní poesie, at tak dím, jest
u mládeže nepochybně vyvinut; co brání úplnému a íntensivnímu
jeho rozkvětu? Především nedostatek historicke-kritického uvedení
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v jednotlivá umění, nekázeň a nemethodičnost postupu, zaviněná
tajnůstkářstvím mládeže a nemožností neb nesnadností dozoru,
tu nejčastěji dílo umělecké stává se, Čí klesá v dráždidlo sexuální
záliby, jakož vůbec léta pohlavního dospívání vyznačují se obrov—
ským kolísáním mezi nejvyššími aspiracemi po tvorbě a požitku
uměleckém a mezi nejnižšími chtíčí srnvslovými, jež opanovávají
občas bez výhrady, jiných hledísk a hodnot vůbec nepřipouštějíce.

Dalším nedostatkem jest předpojatost vůči dílům jiného ná
zoru světového. Dvojnásob jest škodlivá: jednak zaužuje možnost
csthetíckých dojmů a všeho. co s ním souvisí, na díla jediného
názoru (to týká se z největší Části literatury), a konečně i v tomto
výscku nedopouští, ba znemožňuje přímo čistý zažitek esthetický.

Ctenář příliš Často připíná se jen ke stránce obsahově, aniž
vyčerpá všestranně bohatství, jež mu nabízí dílo umělecké.

lake úkoly a povinnosti plynou z tohoto poznani pro vycho
vatele v užším í nejširším smyslu? chostatku historicko-kritickeho
hodnocení odporuohlo bv soustavné uvádění v dějiny
umění Dějinv nesmějí zamítati (\ limiue žádného směru umč
leckeho. musí pátrali po vývojovem významu ísměrů nejvýstícd
nejšíth, ony í \ úzkém stvku se všeobecnými dějinami kulturními
nmodíly by snadno ono opravdově, hluboké a vážně pojímání
(llltlld hůrčiho i plodů jeho. Historický přehledný obraz odstra
uíl ln též rreoiir-ntovanost „ \ýznamu těih Ullětll děl. jež stala
by se vmmatcli zaroven doklady dolu těch nel) onevh převlá—
dajícirh tendenci a tak by se ustavil pravý a nutny poměr mezi
dílem a \nímatclem. jenž. pochomje díla vznika \zrůst, tlurtnal
hv s pochopením všechny jeho rodnoty csthetickú.

lím odstranilo by $(“ též rázem vše, ('o zaviňuje uernethodič<
nost výběru, všechno to klamné a křivé pojírnáui děl, poněvadž
vochopení a vřazení díla v danou dobu, poměry a směry bylo
by již dáno právě tímto historickým základem.

Isou ovšem těž díla. jež skýtají málo neb vůbec žádných
hodnot csthetických a jež se vnímají jedině proto, aby fantasie
sexualm byla dráždčna ne již pouze vlastními myšlenkami, nýbrž
myšlenkami jiných, Iixovanými nad to ještě_těmi prostředky, jichž
používá umění. Náprava hledící k čistě mravní stránce spadá
do další ka itoly; díla, jež nechtějí nic jiného, leč vzněcovatí

[antasii pohlÍavní, třeba usilovně v jich šíření potlačovati v zájmuu|tury a pokroku (pro badatele ovšem budou míti cenu jako
dokumenty); tu bude třeba promluviti závažné slovo o povin
nostech rodičů, učitelů, umělců, korporací vzdělávacích, knihkupců
atd. Všestranná výchova umělecká neznamená, že vždy současně
třeba uváděti ve všechny směry; výchově umělecké neuškodíme,
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naopak prospějeme — a s ní mravní — když vznětlivému duo
chu v době pohlavního dospívání budeme předem podávati vý
květ děl spiritualistických (Bílekl) a když budeme v tuto dobu
více než v kate orii krásna v užším smyslu uváděti v manifes
tace vznešena. glu se hodí výborně vzbuzovati ochopení ro
klassické malířství v náležitém výběru, ldassické básníky a kas
sickou hudbu s veškerým hudebním dramatem, pokud ovšem
snad obsahově neodporuje vlastnostem děl, jcž chceme tu míti
rad usum delphini'. + Těmto zásadám bylo by podříditi pro
mládež divadlo, obrazárny, v'stavy a všechen umělecký průmysl.
illustrace, pohlednice atd. at . Ted jakýsi ilCX Heinze', o němž
v ohledu nemravné literatury a obrazů zasazují se nejváženější
korporace též u nás. A vědomí samo o této péčí nemohlo by
zůstati u mládeže bez vážného pobídnutí k myšlení. — Ní o
netvrdí, z'e tot neomylný prostředek proti „pohlavní vznětlivosti a

výstředností, ale Čím méně jest Lantasie ve směru sexuelnímdrážděna, tím snáze se upoutává věcem ušlechtilejším, to zna
mená zvýšenou naději ve zdar výchOvy.

O mnohý požitek esthetický připravujeme se, oceňujíce a'za
žívajícc dílo umělecké dle' toho, jaký názor zastává, a nehodno
tíce je čistě jako dílo umělecké, jako suggestivní přetváření sku—
tečnosti, jako formování světa, v němž on se nám jeví vždy
5 nových a nových hledisk Díla umělecká se Čtou a nečtou,
vnímají a nevnímají vůbec dle toho, jsou li názory v nich vy
slovení shodné či neshodně s mými a tak netolerance ze života
přenáší se v umění a netolerantnost v oboru umění stále nás
naopak utvrzuje též v nesnášelívosti v praxi životní. potřeba
nám hlubších duší n láskyplnějších srdci, nutno se vyrovnati
s názorem zilášt, a zvlášt nutno se oddati hodnotám umělec
kvm. jimiž dílo nás okouzluje. Nesouhlasím s názorem Světovým
lil. Zoly a obrovská apotheosa na konci rpráce' mne uchva
cuje, nesouhlasím 5 Carduccim a kaskády jeho :Satana' mne
vzněcuji svým pojetím tvůrčí síly, nesouhlasím 5 duchem (]
směrem tak zv. ;vídeňské' hudby a mnohé její melodií plné
měkkého kouzla se pokloním. A ve výchově třeba stále a stále
rozlišovati a na rozlišení poukazovati, tak otevrou se nové po
klady ušlechtilých duševních požitků. nová hlediska nabídnou se
kvážnému přezkoumání a přec nebude nikdy světový názor
přímo a bez rostředně závislý od esthetických vlivů, jimiž na
nás působí silhé umělecké individuality.

Tak nejvíce uměleckou výchovou byla by duše řipravena ku
klidnému vidění —ku zvýšené toleranci, jež byla by nezbytným
důsledkem—příkrou netolerantností trpíme dnes nejvíce v oboru
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náboženských názorů. Původ její pak vskutku v ničem jiném ne
spočívá než v neznalosti nebo neSprávném pojetí obsahu víry
zvláště. Vytvořeno hluboká pro ast, na níž— připouštím, že bona

[jde—mají vinu obě strany, náboženská i protináboženská. l_idéorlivč náboženští báli se mnohdy vědy a ustrnuli' tvrdošíjně na
názorech, které. |< obsahu víry ani nenáleží, lidé nenáboženští
naproti tomu zase stávali se vždy přívrženci nejvýstřednějších hý

othés vědeckých, oněch, o jichž ceně a funkci jsem se již zmínil.
ť/zpomeňme jen thematu po této stránce nejv-šednčjšího—theorie
vývojové. Protože ten a ten stařičký farář z Zapadle' Lhotě vv
kládal starým babičkám, jak Bůh v šesti dnech stvořil svět, tvrdí
protiháboženci, že církev učí a káže věřiti, že svět v šesti dnech
v tom a onom pořádku vzal svůj vznik. Kolik lidí i vysoce intel
ligentních ví, že dogmatem církve jest pouze, že rBůh stvořil svět
z ničeho' ?, vše ostatní —páni učenci, račte působit. Á vědí-li o tom,
kolik \ církvi samé jest odchylných názorů o rozsahu, jímž třeba

řijmouti theorii vývojovou, kterou příjmouti lze a snad až do nej
klrajnějších důsledků. Kdo zná z oněch obžalovatelů církve obro
vítou literaturu tohoto oboru, kdo má na př. jen líogazzarův
s>is: per un recente raffronto delle teorie dí 5. Agostino e di
[Sar-“ine circa la creazione Milán, 1892? Kolik prohloubení před—
stav o tvůrčí činnosti Boží dokonce lze. Čerpatí z vvmjove my
šlenkvlř Praví na př. Fogazzaro, jenž přiblížil se ke studiu torrruto
blame po cvtbé knihy rlŽvolutíon and its relations to rehgmns
thought! kalifornského projessora geologie Iosephale (ionu-a, r -—
a nyní tato nauka rni září nad rozumem, osvětluje mí důvody
umění Čísteho a hrdého. jež jsem si zamiloval, umění. jež pod
poruje další vzestup lidstva. bojujíc proti \ší žimčišnosti, jež nás
'cštč tíží a zdržuje' » — rcítírn, že umění poslouchá toliko pou
kazu nové vědy a' že bojuje vpravdě na frontě pokolení, když
ze vší nižší živočišnosti táhne ducha lidského v horlivé hledání,

být narnahavě a bolestně, oně souborné krásy, jež není již v ži—
vočišnosti, jež proniká světlem nerozlučitclným krásu rozumovou
a krásu mravníL— A tak falešných mínění o náboženství jest ne
spočet. Hovoří se apodíkticky o původu náboženství u národů
primitivních: vznik na př. ze strachu před mocnostmi přírody
——a studium divokých národů ukázalo, že u mnohých jest na—
prostá apathie vůči zjevům přírodním, naprosté neuvědomění ně
jaké hrůzy neb nebezpečí; kdo uzná loyálnč, že jedna theoríe
jest velmi vážně otřesena? Však nelze se tu šiřiti o tom, nebot
the'mat odobných bylo by příliš mnoho.- Leč při tom konsta
tuji loyálhě, že u lidí vskutku vzdělaných, s nimiž jsem se sešel.
tato intolerance po debatách vážných byla zlomena; nezbývá než
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dále a stále pracovati proti úzkoprsosti vědecké: tím zůstane
problém náboženský ne sic rozřešen, však po stránce vědy vždy
otevřen, vždy volno bude vědci z těch neb oněch mim0vědeckýd1
důvodů přikloniti se k náboženství, či odkloniti se od něho. Kolik
hořkosti by tato tolerance odstranila z veřejného života, netřeba
ani připomínali. _

přímá zloba, smíme doufati, nemá místa v srdpícb našidt.
Naopak, nejen neuškoditi, nýbrž spíše prospěti bližnímu, jest do—
brou význačnou stránkou, jež zvláště u mládeže, jinak ethicky díabě
založené, jest patrna. Ovšem, jak také již jsem se zmínil, zau—
žuje se ona působnost především na díla hmotného rázu a po—
vrchní mravnost ještě jiný přináší nedostatek, budu o něm hovo
říti v kapitole o výchově )oblavní. —lest nesporno, že široký proud
altruismu, který se od Vlll. stoleti rozlil Evropou, zvláště do
sociologie a literatury pronikaje, spolupůsobil na ntvrzeni teto při
rozené a zároveň křesťanské vlastnosti duše moderni. l_áska blí

ženská jest druhé největší přikázání našeho náboženství, proto nic
nebrání, abychom hnutí altruistické ze všech sil ne )odporovalí:
našim úkolem bude tu předně prohloubíti je v ZdllC(banýdí obo
rech. Oproti plesajicí a bavící se dobročinnosti. jež není vlastně
dobročíněním, nutno postaviti ducha vincenciánskébo, poznávali
bídu a strasti na místě, odpornáhati osobně a přitomně a pře—
devšim bude mttno přidržeti jedno zrcadlo, ono, jež by ukázalo,
že všechna nekázeň života sexuálního přímo se prohřešuje proti
—jinak přece všeobecně uznávanym- pi'ikázánítn altruismu.

Úbrátímeli nyni pozornost Svou k oněm stránkám, jež více
negaci než kladů vykazují, bude v první řadě zmíniti se tu ještě
jednou o poměru moderního člověka k náboženství. jaký
to poměr jest, naznačil jsem již, ostatně, známe dobře sve bolesti.
jsou dvě kategorie lidí po našem smyslu nenálmženských: jedni,
již dovedou hovořiti ještě a zajítnati se o náboženství, a druzi,
jimž jakýkoli smysl náboženský již schází, pro ně veškery hodnoty

náboženské jsotítjjlatns vocis' a oni neuznávají je za hodny sebemenší diskusse. ni ztratili náboženství ntloukajíce je jednak sami
svou netečnosti a neznalosti a dávajice je utloukati veškerým svým
ovzduším. — Mám tu předně na mysli okolí vysokoškolské m_lá—.
deže. S těmi ovšem je daleká cesta, marné volání a přirozený
postup nabýti znovu náboženství, byla by zpětná dráha jeho
ztráty. Ti, kdož dovedou ještě o náboženství hovořiti, jevi nej
větší zájem o otázky orientální archeolo ie v poměru k písmu sv.,
o původ náboženství, o_osobnost Spasiteřovu, o sociologické prvky
Nového Zákona a pod. Upřímnost jim neschází, ale jest komické,
jak, chtějice ukázati znalost a zájem na otázkách náboženství
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katolického, sypou ze sebe pastorské vědomosti literatury jen a jen
protestantské, jiných autorů -—zvláště katolických —ani jménem ne
znajícc. před nejvlastnějšimi tajemstvími náboženství křesťanského
—svátost oltářní, život věčný -—i oni se zastavují, tam i jejich

zájem následkem naprosté nevěry umlká. Nejširší vrstva nenábo
ženců, ona vrstva rvavá a řvavá, argumentuje nejubožcji, ale jest
to stádce svedené, a kdyby vůdcové obrátili, jako kouzelným prout—
kem dotčcno, i stádo značně by změnilo své chování.

alois eftan. Wood/<: “Výroční cena.

Bylo veselo v )odzemni vinarně, která nad vchodem nesla
v bizarních literácl-í své nacionále: ill mrtvých básníků! Bouře
hlasů burácela začazenou mistnosti. prorážejíc malým zastřeným
oknem ven do ulice. o jejíž dlažbu s pleskotcm rozráželv se
krůpčje studeného podzimního deště Společnost mladých umělců
a básníků zabíjela ("as í talent v číšícli rubínového vína po boku
několika diimičck. limit st" 'll)l'\'ť|ll. rcvítací a vyprávěním kluz—
kvch onckdot.

Mohlo se o \'Šťt'l! přítomnvclr iítti, že to jsou mrtví básníci,
kteří po slibné literární tvorbě se odmltřeli vlivem stísněných po
měrů válečných, 7 nedostatku pevné vůle, z nedostatku motivů a
tnspiíati, nebot nvt'líti'li votsetn a slokon (lopumázt'tí (iny zbraní,
násilné \'ojíntitn (it'skvtn do rukou vtlačcn'clt. Něktt'ty [ nitlí tněl
sive rozepsané básnitkv dílo. však nemohl jc žádným způsobem
dokončili. pončmtlý nciirlil St“ nulou krále básníků i rnilmníků
vín albánských, l'lOl'ÁLP:

lSllmllC rnateriam vestris, (|lll surbitís, aequam virílms.'*

I' ý dokončil lvnitkou a jak sám ííkal vysoce origint'lní sbírku
vcrsu, však pro nedostatek papiru nechtěl ji žádný nakladatel
vydali, a běhati s jednotlivými básněmi po redakcích časopisů,
na to neměl chuti ani odvahy. A co konečně. myslil si mnohý,
jenž třímal v dlani políar šumivého vína, který pil z cizí milosti:

ílnter arma silent Musaelu

pili všichni z cizí milosti, na cizí účet. přilákali do svého

středu některého mladého ketasa, jenž měl všechny kapsy vycpané
bankovkami, které lehkým způsobem vydělal on nebotatinck.

l někteří z básníků opustili sladké umění Apollona 'a bož—
ských Mus a jali sc zbožňovat boha obchodu Merkura, jenž ve

* Volte si látku, vy, již píšete. rovnou svým- silám.
“ Za třeskotu zbraní musí mlčet usy.
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válce sliboval velký zisk. Byli neobyčejně veselí “ti mladí ketasove',
štědře dali přinášeti na stůl úzkohrdlé láhve vzácných vin a
likérů jednu' za druhou, k čemuž jím chuti dodávali rozjaření
básníci zpívajíce přilehq'é písně a pronášejíce přípitky staro
věkých i novodobých zbožňovatelů verše, vína, zpěvu a děv. —

Dnešní večer platil mecenášský mladý id Nathan, veliký
přítel básníků zvláště proto, poněvadž viděl, že v české literatuře
za války uplatňuje se mnohé jméno souvěrce ve všech odvětvích
a též i proto, že sám pokoušel se překládati plody cizích lite
ratur na jazyk český"vodobách předválečných.

Byl vesel Nathan, maje po boku nejhezčí dámičku, která
rozuměla dobře prázdnit ka'psv mladých ketasů a uměla to ise

ídy.
Rozjařen opojným mokem vzpomněl si Nathan na rozpustilý

řípitek samovraha italského básníka Dinchetti-lio a exaltovaným
hlasem spustil, vyžádav si ticho na společnosti: '

iDřátelé smějte sel pijtel a smějte!
Nu vzhůru, smějte sel — Tak vás mám rád —l
Sniějte sel poznovu nalít si dejte,
zlata mám dost. bych moh' vína vám dát. —'

iBravoh volali básníci, avšak ke druhé sloce přípitku Nathana
nepustili (\ sami zanotovali píseň profesionistů, jejiž třetí sloka
ke zpěvu probudila i ty podřímující:

tla ženu vezmu si gorylu,
snad spolu shodneme se;
ona má srdce jako já
a je též bez konfese!

Když sklepnicc přinesla nové láhve a dámičky naplnily bás—
níkům číše, recitoval dramatik Kratochvíl za cinkotu pohárů a
smíchu dámiček přípitek Neronův, vytržcný z dramatu italského
dramatika petra Cossý:

iNejmílcjším věru lůžkem
banket je s tím Bakchem bůžkem.
Dijme přátelé, ať žije radost,
at žije nadšená láska!

jg život nejistá sázka. _ijme mok falernských rév,
je snad v podsvětí samá jen žalost.
l_íbcjme tvářičky děv, *
milujme, hodujme stále jen víc —
smrt čeká jistá nás — po ní však'nic.'
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Bouřlivý jásot a pronikavý cinkot skla byl odpovědí na pří—
pitek, jenž hodil se úplně do rámce opojené společností básníků
a umělců.

ipost mortem nulla voluptaslh,

prohodil ještě kterýsi, kterému přirostla nejvíce ke rtu číše _řec
kého vína, jež objednal milovník řecké kultury a mramorových
těl řeckých' bohů, sochař Dláto.

Aby dovršena byla nálada, vzpomněl si hubený klasik, poslední
toho rodu ze školy Královy a trochu též básník Skalický na
leoninský verš:

iOmnibus est notum, quod sunnnc (liligo potum,
Si possem, vellern pro potu ponerc pellem!

Damička, která seděla na klíně Nathanovč. skočila ke Krato
chvílovi, pověsila se mu na krk a prosila jej, aby jí přeložil
verše, které pronesl Skalický, o nějž se nesmírně zajímala. jako
nechutné lířímč sctřasl Kratochvíl lacinými voňavkami napuštěnou
kokctu a zlobnč ocllchčil si veršnn básníka Salmini-ho:

iNlIŽ vtkoče své (True jm ladu—h ro“/pust, Muso.
vín- mnna nejsi, kokcta jsil Vzhůru číši:
(\ (lnnv (loutník zajíal sobě —-„'

a líez Llloulrélrn rozmýšlení lroukl nco<|lntnó kokoti“ (lo ucha:

i/nónm snarl \širrn jl“ \atn.
číši Žt' |.í(| \:žtlv niátn,

pro niž. ktlvlmlr rnolrl jen,
švl byclr ! \lnstní kůže \cn.'

lak (lralrnou chvíli strítlalv sc písně a pi'ipitky, až (lámičkv
navrhly, aby se vypravovalv anckrlotv ze života básníků.

první slovo (rlro )il se Skalický a jal se \ypravovati o tra ic
kórnt skonu Aisclrýlovč. “Ibm-„. |)Ít'tlllášk0vý'lll mčal': iÁisclwlfos,
velcctění pánové. a smnilé (la'mv, |>_vlčlověk líez vlasů -. zkrátka
iikámc -- byl lysý jako lÍlíst'us. lednou \'\'Šťl si (lo pole, sedl si
na mez (lo vonné trávy, zul si boty, stáhl obě ponožky a po
ložil je po obou stranách sujho korpulentnilío těla, zapálil si
doutník (\ přemýšlel o novém pajánu, kterýhr chtěl uvítat řecké
sokolíky vracející se z vítězného tažení rnaloasijského. Zatím Co
přemýšlel a násilnil své Čelof letěl nad ním mohutný orel ncsa

_ ve spárech žclvu a hledal skálu nebo kámen, o níž by mohl
želvu rozdrtit. považuje lysou hlavu Aischylovu za kámen, pustil
na ni želvu a tím Áíschyla zabil!

* Po smrti žádná rozkoš!
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inC jsi, příteli, k tomuhle přišel,! namítl Nathan, rvždyt celá
ta historie zavání práškovinou! rMýlíš se! podrážděné vyrazil
klasik, ívědomosti takovéhoto druhu získají se ve studiu klasickém,
nejhlubším studiu ze všech a na důkaz pravdivosti cituji Doli
ciánův hexametr: „

Áeschylus aeriae casu testudinis ictus.Í

Dámičky se zlobily, že neslyšely nějakou pikantní anekdotu a
pobídly proto společnost raději zase ku zpěvu a brzo vinárnou
u mrtvých básníků zazněla sloka parodie z rprodané nevěstyí.

il'lezounké zvířátko důkladný je op,
roto každý číše statečně se chop, .,

lbk a lok a lok až hezky ke dnu v ráz
jen purpurový mok oblaží mysl nás!

po písni zazvonily číše a rty mechanicky vyssály posledni
krůpěje v pohárech, než potom zavládla nálada poněkud stís
něná. Toho využil básník Brk, milovník arabské poesie jedenác
tého století a vytáhl z náprsní kapsy pošpiněný rukopis svých
překladů z arabského básníka Omara Khayyana a jal se před
čítati diskantním hlasem některé verše z jeho knihy o víně a
ženách :

;Do čem já toužím. je jedna jen krůpěj vína barvy rubínové
a k tomu kniha a verše

a chleba kus. jenž stačil by. abych na živu zůstal.
Maje to seděl bych vedle “l'ebe (milenko)
na místě třeba opuštěném. pustém,
kde štastnějším bych bvl, než Sultán ve své říši.

Viz jak vichr pocuclml šat růže.
do níž zamilován byl slavík;
rozplačme se nad svým i nad jeho osudem!
Smrt prijde, květy naše o adnou a jiné růže

vrátí se, aby kvety!

Vítězné rozhlédl se Brk po ospalé společnosti a, převrátiv
několik listů, četl skoro pro sebe, hlerlaje na stole znovu na
plněnou číši. \

er spánek jsem upad' a Moudrost mi řekla:
Ve spánku nekvete štěstěny růže —
proč dávat se v objetí sestry zlé. smrti?

íši ke rtům — po smrti spát budeš vč.—ky.—

Napij se vína| Ono je životem věčným,
je pokladem, jenž zbyl nám ze mládí,
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Užívej vina, růží a soudružky rozkoše!
přej si štěstí jen okamžik, neb okamžik ten je životem.

Život budoucí je věčnost, tento svět pouhý okamžik.
Neprodávej říši věčnosti za jediný okamžik.
Kde je m'ez mezi věčnosti budoucí a věčnosti minulout —
hodina rozkoše nyní — pohár u retu s vínem.

\ Cíšc křištálová, v níž směje se víno,
je slzí, v níž skryta krev celého srdce!

Obrátil zase list a nakloniv se k soudruhu šeptal mu do udia:

iDOlttKl můžeš, žíj'aspoň okamžik pro sebe sama,
nepoutej se na nic než na p'rítomrTost—
minulost zavání smrtí!

Než ani tahle stránka se mu nczamlouvala; našel se jiný list
na konci rukopisu. '

iObloha, do níž se díváme v extasi, nadšení,
není nic jiného, než jakás lucerna magická.
Slunce je plain, \'t'smir jc lucerna
a my ty ohrázky pohyhlíyč. —-'

Soudruh uchopil jeho rukopis a sám jal se Čistí na jiném listě.

iMůj vous zamotal půdy hospody
“al s Bohem jsem dohru i zlu dvou světů,
jestli se. napletou mi do cesty jako dvě koule,
najdeš rune spáti opojcne'ho sncru.'

Brk uhodil pěstí (lo stolu a noldl zlolmě veršem posledního
listu, s nímž inu vracel soudruh rukopis:

io srdce znavená postem, opojte se“

Zatím vytratíly se 7. vinárny téměř všechny postavy a u stolu
zůstalo několik díímajících Brk zastrčil svůj rukopis do kapsy,
vzal soudruha pod paždí a táhl je' apatícky z vinárny, která se
zavírala poslední vyvrávoral básník lčalina, nověda, kterym směrem
měl by se pustit k domovu. přestalo pršet a jen jakási mlha
jak 7. tylu visela ve vzduchu, kterou matně prorážela zář elek—
trických světel k ránu notně prořídlych.

Kalina chladem noci vystřízlirěla honem rovnal všechny své my
šlenky. Byl ve vinárně iU mrtvých básníkůf, kde byla rozpustilá
nálada; jenom on stále nemohl přijít do nálady a proto více

il než ostatní. Však čím více a rychleji pil, tign silněji hučela
l'ilavou jeho nevitaná touha, že je to jeho poslední kvas a do
paměti vtíraly se mu ustavičně verše, které nedávno napsali
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iNcž chvílemi v ty or ie, v ten skvělý kvas
zní v nesouladu odkugs z kouta smělý hlas:
len blázni dáli poslední 'Bakchův, Venušin
to kvas. -— Cís' ruka: Mene— Thekel— Ufarsin

už píše po úkradi!

| ted se zase na ulici potkal s těmito verši -i s jinými, které
hudly podobně melodie.

r_Cas trhá vše i idoly rozerval v samé kusy —
Zít ještě — víc než slušno—li, mně strašlivě se hnusí.
At volím ten či o'hen směr, se zklamáním se střetu —

Nuž nejlepší v dlaň revolver a ivale' tomu světu —IÍ

Najednou však zrychlil krok a začal se vadit sám se sebou.
rBláhový, roč se týráš ustavičně chmurnými myšlenkami; měl

bys výskat, plěsat a jásat, když květ tve' slávy zraje v plod. ještě
dva dny a potom v denních listech zářiti bude'jměno tvé jako
hvězda první velikosti v astrálním azuru. Cena Ceské Akademie
tě tentokráte minouli nemůže. vždyt do soutěže zadals knihu
geniální,“jedinečnou svého druhu. Našels přece smělou komposici.
myšlenkovv'- kolorit jc úchvatný a forma prímo dannnzimská.
Censor soutěže jistě našel v knize tvé ty nejlepší květy impre
sionismu, sytnbolisinu. verismu, ba i směle pasáže na slova
skoupěho jntnrisnin. Několik tisícovek vvsázcji ti na dlan a
budova tve sláty bude založena. Nebudeš \ztlycliat v nevytope—
ném pokoji nad knihou Srámkovou 'iZi\ota bído. přec tě mám
rád', půjdeš do předni pražské kavárny, kde směle postavís se
v tvář všem velikánům literární obce české. l kvami a orgii si
budeš moci dopřát jako ten protivný Nathan. Ach nikoli!
K hýicni ncpouz'i|i z peněz ccny ani haléře. Nechci mého genia
proIanovat, nechci, aby cena ine slávy nbíjela ve mně talent,
její příčinu, nechci, aby naplnilo se o tnně dvojverší, které houkal
ve vinárně až k oinrzení Brk, zbožňovatel básníků Arabic.

Svůj talent a ten zbytek vkusu
jsem utopil ve Špíritusu. -—
llhú, uhú, uhúl'

Za blahých meditací a sladkých snů došel ke svému domu.
Skládací klíč zarachotil v zámku domovních dveří, a brzy ocitl se
Kalina ve svém nevelkém pokoji, jenž silně čpěl tabákem. Vklo—
bouce a svrc'hniku usedl ke stolu a v září elektrické, hodně již
opotřebované žárovky jal se hledati ve stolku výstřižek novin, na
němž označen byl den, kdy měl býti výsledek soutěže sdělen
s veřejností. Když výstřižek našel a rychle zrakem přelétl, zamyslil
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se znovu a opět a živými barvami maloval si v duchu svou slávu,
budoucnost a své štěstí. —

Za chvíli vložil zase výstřižek do stolku a vytáhl několik [rag—mentů, na'nichž stavěl veškeré své štěstí budoucích dní a teré
byly základem originelní sbírky zadané v soutěž o první cenu.
5 uspokojením četl sloky básně, kterou nadepsal iNOvý Darnas'.

rV kosmických vibracich my balancuieme,
fontány planet hraií ouverturu —
v dimensích myšlenky si triumfuieme
iak fragment astrální kdes na azuru,
jenž světům věští konce katastrofu,
badání všeho marnost Flosofu!

přeskočil několik slok a zastavil se déle u předposlední:
;O světů eroliko v koloritu

jasného blankytu a ztmělé mystiky,
tys melodramat uzel na zenitu
a erotický aft-kt lyriky —
lla.- neilnrinčišich květ —lílomcl sl>or

.sl-er planetárních žhavý meteor!

llsrnál se Kalina a zašeptal sebevědomě.

.la novv'- na l)?ÁlI'ťfll chci vystavěti Atlasu
svět. (ll-„np s Ápoloncni vítězného parnasu.,

:lŠn' projelo luliv Kalinovyiní, Ilťl)()í jej zarnrazilo, jako kdyby
ho hvla ()l)i(\ld ledová smrt. Kvapně se odstroiil, zhasil světlo a
ulehl. l)ii uni—ném" polo/.o stoupl alkohol Kalinovi do hlavy a na
víčka lirzv snesl .sr- tvrdý spánek. | ve sm: snil Kalina () své ceně,
o svych verších. o své slávě. Zdálo se mu, že sedí v zakleté
jokes mistnosti a že ukvapenř—piše podivné verše. Místo péra drží
v pravici dlouhý, thll'ý un a místo do kalarnáře narnáčí je' do
krve. kterou šklehívi se démon ždímc z tiesoucích se lidských
srd'ri. lŠv-z dechu pise. trn šíleně běhá po bílém papíře, na němž
schne krev a nctvor démon k uchu se mu chýlí a stále něco

Šeptá. liž ie krvi popsán vysoký stoh papíru, než tvůrčí démon
dále dráždí. pobádá. Na konec nedostává se krve a tu přízrak
trhá mu z hrudi vlastni srdce a prchá s ním. “Kalina chce za
ním; než cítí, že mu údy zkamenělý, že jimi nemůže hnouti, Cl'lCC
vykřiknouti, než hlas zůstává v hrdle. Mrští po démonu trnem a
trn vbodává se do jeho srdce, s kterým netvor prchá za obzor,
aby z něho krev vyždímal. — Á čaroděj sen zas iinak přede svou
fantastickou přízi. Kalina sedí ve vinárně u ertvých básníků! ve
společnosti divných přízraků a postav, které jsou zpola ženy a
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zpola muži a každá z těch postav příšerným hlasem improvisuje
řetězy veršů a strof. jedna z postav s ledovou tváří přistupuje
k němu a šeptá mu: dá jsem tvá sláva,' zatím co ohyzda druhá
řevem otupuje sluch:\

íVšem rozmarům bud smrt a zhoubal

A tobě nejdřív, Slávo,
ty nevěstka jsi duší,

tve' krámy dějiny jsou a pak pomníky,
na hrobech pýcha malá, směšná. —

Ty zřídka kdy jen živým
své dáváš políbení,

z tvýdí osudných rtů pil je Manzoni a Góthe,
však stářím sešli oba příliš!

Á zas jiná postava se k němu sklání a v slzách volá: íla' jsem
tvá nevinná láska! přizváni to_ pohání ostatní k posupnému
smíchu — nevzhledné postavy berou se kolem boků a tančí roz
pustilý kotilon kolem něho za zpěvu a zvuku kastanět.

(pokračování.)

Okna.
O nás pro nás. (Několik slov () Svobodě umění \“ naši litera—

tuře.) Umění, pojímáno ve všeobecném smyslu slova, ku svemu
zdárnému vývoji a rozvoji potřebuje nezbytně absolutni volnosti
a svobody. Tendenčnost, ovšem jen v nejužším slova smyslu.
nesmí se nikdy vyskytnouti ve svobodném umění a rušivě zasa—
hovali \ jeho vzestup. proto kritika dilu, byt jinak bezxadnemu a.
umělecky cennému, tendenčnost v jakémkoliv směru vždy bez
ohledně \'ytkla. A zcela správně. Pracuje-li spisovatel na díle již
předem tendenci propadlému, nemůže svým inspiraeím duševním
dáti na rosto volného průchodu, nýbrž maje na zřeteli určitý směr
svého díla, podléhá mu předně suggestivně a za druhé staví své
dílo již na předem zosnované šabloně, často i proti svému umě
leckému kredu, anebo i dokonce přesvědčení a skutečnosti.

Umělec musí pojímati život a přírodu tak, jak se ve skuteč
nosti jeví: i s jich krásami, ctnostmi a přednostmi, i také se všemi
špatnostmi, vadami a příšerami. Dílo jeho má býti jako bezvadné
čisté zrcadlo, které spravedlivě obráží vše, co se v'něm shlíží,
neubírajíc ani na kráse ani na'šeredností dotyčné věci.
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Toto všechno jsou devisy již známé a uznané, vyřčené nesčetně
kráte největšími umělci a hlásané téměř ve všech kritických dí
lech nejznámějšími světovými kritiky. jinak řečeno: každý poctivý
umělec je uznává a přijal za své. _

Vyskytá se tu však otázka, a to dosti palčivá pro nás otázka.
kterou nutno konečně jednou otevřeně a bezohledně zodpověděti,
má—lii naše literatura se obroditi a povznésti na kulminační bod
svobodného,nespoutaného umění: laké stanovisko zaujímali
a zaujímají naši katoličtí umělci literáti a kritikové a
zda vždy podle svého nejlepšího uměleckého přesvěd
čení postupovali a postupuji, dopřávajíce umění na
prosté svobodv a volnbsti?

Otázka tato není tak jednoduchá, jak na první pohled by se
zdála a zahrnuje ve skutečnosti v sobě mnohem více, nežli sama
o sobě dovede vyjádřiti. Abychom ji úplně a správně - nikomu
neubližujícc—mohli zodpověděti, nutno především znáti důkladně
dějiny celé katolické literatury, které nám však až dosud chybí;
ještě dlouhého času bude vyžadovati jich sepsání a nestranné
zhodnocení. jako katolický spisovatel a kritik \'Šímal jsem si
důkladněji teprve v posledních d\ou desítílctích naší literatun,
která ovšem pro nynější a příští generaci má význam největší. a
mohu s klidným svědomím se této otázky dotknouti, ji aspoň
částečně mdpovědčti a otevřeně pionesti svůj usudek, jehož jsem
70 ta lt'ta naliyl. - .

ltakt jest. že žádná literatura nemůže se honosítí uplnou lie!
\adností a naprostou čistotou umění, (oi. ovšem nikterak není na
omluvu, nýlirž naopak má umělce literáty pobádati ku sblížení
k vytčenému (*ílí, ku povmesení a stálému zdokonalování krásné
literatury, jak se děje i ve druhých oborech umění všeobecného.

Známá literatura katolická z předešlého století pohybovala se
v uměleckém rámci příliš omezeném. ba až úzkostlivě rizkoprsém,
pěstujíc přílišnou tendenčnost, která uměleckou hodnotu přímo
ubijela. Nedovedla a nemohla se proto rozvinouti aSpon tak, jako
paralelní ostatní literatura česká, která zatím během let značně
ji v umělecké hodnotě předstihla. a její kritika pak neostýchala
se v důsledku toho snižovati katolickou literaturu, třeba toho v té
míře nezasluhovala. Toto snižování, znehodnocování, ba přímé
přezirání přenes|a_dokoncc až do dnešních časů, jak nám smutně
známo. Musíme si dnes, přešinouce se šťastně přes ony kritické
doby, sami přiznati, že aspoň částečně právem. Mnohé \ýtky
byly oprávněny. .

Neříká se/nadarmo, že chybami se člověk, učí. Učí i vzdělává.
87



první štastný průlom svobodnému, nespoutanému umění s velkým
náporem do ztrnulé katol. literatury ke konci předešlého století
učinila tak zv. katolická moderna. jí'náleží lví podíl a nehynoucí
vděk. Štastný počátek byl učiněn, katol. literatura za málo let
vyšínula se velmi vysoko. Vítězně a slibně postupovala ku předu,
Katol. moderna majíc seskupenu družinu mladých, slibných ta
lentů, umělecky posvěcených, mohla obsíti všechny ty pusté
nebo vegetující nivy kato|.' literatury plodnými zrny, z nichž měly
vyrůst statné stromy s ušlechtilým vzácným ovocem. Á mnohe
vskutku vyrostly. S |nila však katol. moderna plně své posláhí?
— Byt velmi mnoho, přece jen částečně. Nepochopena rávě

v těch katol. kruzích, které by svobodnému umění samy měl3yra
zíti cestu a popřáti v plné míře volnosti, byla pronásledována,
pranýřována, ubíjena ku veliké ovšem radostí všech politických
i kulturních nepřátel. Konečně hlavně z osobních pohnutek a při
čin se rozpadla, zanikla. Aspon oficielně. Ále její světlé stopy zů
staly. A po nich kráčelí pak už směleji cpi oncí. Duch tedy zůstal,
nezanikl, naopak mohutní, vzrůstá den ode Ene. přítomnost í bohdá
budoucnost náleží v naší literatuře jemu. — —

/ dol) katol. moderny pro nas zejména je poučný onen pří
zračný zjev, žel dosud neryhynulý, že jakmile se v naší katol.
literatuře objeví nějaky talent ryzího, nespoutaného umění, který
kráčí jen za 5\ým uměleckým vznětem a nedá se strhnoutí do
Šahlonovíte. uzkoprse tendenční dráhy, l)ý\á ul)íjen. umlčovan a
na konec, poněvadž mu nic jineho nezliýva, nechce-li se zpro—
nevěřití svému uměleckému kíedu a (ti, přejde do protivného kul
turního tábora, kde jest s otevřenou náručí přijat a podporován

Sumtnv to '/je\', odporný fakt, který ovšem nemůže vzbudítí
úcty k nám a zejména naší literatuře u ostatního kulturního s\čta.
leto svolrodomyslne nohlese jsme se nedovedli dosud naučit od
cizích katolíků Na pí Francouzů, z nichž sice za vzor stavíme
si neustále mistry, ale své ubíjíme lak zůstává stejně íroníckv'
náš nářek, že prý nemáme dosud v pravdě českého katolického
románu, Doukazujeme na cizí katol. literaturu, na'mč francouzskou,
jejíž romanopisce šmahem překládáme, bezmáa k nim se mo
dlíme, zavádíme nový kult, |)y( neoprávněný, ale skutečné viny
nehledáme sami v sobě. nepátráme po příčině. Neuvědomíme si,
za jakých poměrů ve Francii spisovatel katolickýfžíje a pracuje,
a za jakých u nás. jakou tam má'Volnost ducha a jakou u nás.
Kdyby si v některém díle dovolil náš romanopisec, co si dovolí
na př. (jmenuji nejznámější) Huysmans, Leon Bloy, de Vigny,
Claudel, nebo vášnivý essaista de Montaigne, byl by ubit. Tak
řízná a choulostivá temata zpracovávat nesmi u nás napadnouti



žádného katol. spisovatele. Bojím se, že u nás pomalu už ani
pravda se nebude smět říci přímo do očí, sice . . . Ale za to:
úlisné podkuřováni, lic_hoceni, flirt s vážnými tematý,_ ano mnohdy
i s nejsvětějšími . .. Zádná seriosnost umělecká, anebo nedosta
tečná, žádná neochvějná upřímnost, realní život. —-pak jest zcela
přirozeno. že v žádné jiné literatuře nenalezneme tolik tenden
čnosti, jako v naší. je-li to na prospěch umění, se prostě nere
Spektuje. jakoby katol. literatura nemohla, anebo nesměla (?!) býti
jiná, nežli vskutku tendenční. A prosím. tento názor byl mi kdysi
při jisté příležitosti také přímo řečen. jaký ironický vtipi—

Ále ve skutečnosti je tomu tak. Vskutku, jako by naše katol.
literatura nemohla existovati bez tendenčnosti. Vezmeme-li jakou
koliv naši literární revui, zábavný časopis, a projdeme-li celkovým
obsahem. zarazí nás skutečně jistá jednostrannost a marně hle
dáme oné. nespoutané volnosti svobody, tolik různých námětů,
které všechnv umění podléhají. V umění neplatí ona tak často
u nás uváděná omluva či výmluva: to. nel) ono se nehodí. Každé
tema vpravdě (lelikátně umělecký zpracované. bez jaké
koliv lt'IHlthH (' má všude místa a nikoho nemůže urazili, Či
pobouřili. leda snad olnnuzenčlio šosáka. -- je to velice ušlechtilý
a vznešený rika/. kdýž naši-. literatura se koncentruje na temata
čistě náboženská. ale proto nemusíme utlačovati tolik rů7nvcl1 ji»
nvrli. řekněmež všeobecně světskýc \'ŽtlYf (llICll páně je všude
a musí všurlv být Nebutlme přWtak uzkopisými a oteviemež
bránu tnnční (lokoia'nl —

je j)()('ll()j)il('lllt\, že \ tomto Článku nechci se (lotýkali kon
kretnicli případů. i\lůi článek má bvti více méně jakýmsi memen—
trm kompetentníin katol kruhům kulturním, určený jen pro ilomo
nostra: o nás pro nás. a nikoliv jako zbraň snad našim pro—
tivníkům. Bylo by smutné, abvcliom si my sami neměli býti
upřímnými a ncwslovili si být trpkou - pravdu, která už dávno
tíži mnohe naše literátv, “za něž zde. mluvím. Mý přece nesmíme
býti far-izejci. jako pravé umění může prospívati jen v ovzduší
čistém o svobodném, tak naše charaktery musí býti přímými, ote
vi'envmi. Nezapomínejmc, že spisovatel je zároveň vychovatelem
a učitelem národa, lidu, kterv má právo a ovinnost nejen dobré
chváliti, nýbrž i špatné kárati a vytýkati. hccme-li si i my vy
chovai vpravdě kulturní a pokrokový svůj lid, nesmíme literátům
ztěžovati jich úkol a dokonce ne obmezovati volnost a svobodu
umění. ' _

Zivot uči, že i ten nejsvobodomýslnější umělec může býti d'ia
rakterním člověkem, dobrým katolíkem a ozdobou církve. — —

jar. Novák.
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Einhard, životo isec Karla Velikého. Zakladatel středověkého
imperia římského, arcl Veliký, shromáždil při svém dvoře kromě
Rolanda a jiných reků mečovládných ještě družinu druhou, se
skupcnou kolem mistra Alcuina. Z vojenských výprav přiváděl
s sebou Karel nejenom válečné zajatce vojenské, nýbrž i učitele
gramatiky a rhetoriky, kteříž měli dle úmyslů nového Augusta
položiti základy literární vzdělanosti v drsné franské říši.

Učená dvorská společnost Karlova skládala se ovšem většinou
z cizinců, avšak nescházeli v ní ani rodilí Frankové, kteří od
doby Karlovy se snažili dostihnouti sousedních zemí vzdělanějšich.
Frankův, kteří se súčastnilí tohoto ušlechtilého závodění, byl
slušný počet. Vychováni byvše v dvorské škole v Cáchách anebo
vc vzorné škole v Toursu, roznesli ideje a snahy Alcuinovy do
všech krajů franské říše. Skoro všichni literární dvořané Karlovi
byli přibližně asi stejného věku s králem. '

první z mladší generace, která vyrostla již úplně za vlivu dobv
karlovské, je životopisec Karlův Einhard.

Einhard narodil se někdy po r. 770 ve východních Francich,
v pomohaní. z rodičův šlechtických. prvního vzděláni došel
v klášterní škole fuldské. Opat fuldský Baugulf, poznav mnoho-
stranné nadání jinochovo, poslal jej asi r. 791 za účelem dal
Šího vzdělání na školu dvorskou" Od té doby zůstal l:.inhard
stále v okolí Karlovčz' a získal si záhy všeobecného uznání a
vážnosti dvorské společnosti jako člen literárního kroužku kralov

o.

lÍinhard byl malé postavy, při tom velice pohyblivý a čilý.
takže tyto vlastnosti někdy zavdávaly příčinu známým Einhardo—
\ým k dobrotnyslnému vtipkování.3' Zároveň však všichni důvěřo
vali jeho bodrosti a tnřimnosti," podivovali se pružnosti ducha.
učenosti i nadání uměleckému, kteiýmž lŽinhard z\|aště vynikal

nad všechny své .soudruhy.5' Jmenovitě se vyznal vc stavitelstvi,
vzdělav se studiem antických památek, zvláště spisem Vitruvio
vým De architecturar'“ Einhardovi svěřil Karel vrchní vedení
všech svých staveb,7' a je velmi pravděpodobno, že plán ke
chrámu Cášskému je dílo Einhardovo. Stavba tato vyniká velko
lepou koncepci a vzbuzuje mocný dojem nikoliv jednotlivostmi.
nýbrž výhradně prostorovými poměry jednotlivých částí.“'

Svou rozíravostí, poctivostí 'a věrností dobyl si lŽinhard'plné
důvěry lasrlový, jenž svěřovával se mu se všemi úmysly Svými
a velmi dbal na jeho radu. Einhard oplácel se upřímnou od—
daností, kteráž přiměla jej, aby po smrti Karlově napsal jeho
životopis,

Einhardova Vita Carolig' napsaná bezprostředněpo smrti
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císařově, tím jest pozoruhodna, že napodobuje Suetonia'o' nejen
v jednotlivých výrazech a ve fraseolo ii, nýbrž i v uspořádání
látky a v pořadu jednotlivých kapitol. Ěinhard s oblibou vyličuje
zcela individuelní vlastnosti svého reka výrazy takovými a těmi,
jakých užívá Suetonius o Augustovi, Vespasianovi anebo Titovi.

V tomto díle Einhardově nejzřetelněji se jeví renaissanční rys
Karim-ské civilisace. Autorovi zdálo se nikoli nepřípadno, obno;
vitele západořímského imperia vylíčiti barvami pokud možná
týmiž, kterými starověké císaře vykreslil antický biograf.

outo cizí jormou neutrpěla však věcná stránka Karlovy bio
grafie; načrtlt ÍÍinhard portrait císařův neobyčejně případný a

ůsobivý, jenž odpovídá jeho dějinnému významu. jako založil
Karel im erium v podstatě nově, v němž byly jen zbytky orem
staroříms ých a upomínka dějinná, tak i lÍinhardova Vita aroli
jest charakteristika středověkým způsobem myšlena vc slohu a
formě starověké“

Chladná elegance suetonskeho slohu jest prohiáta takřka
dětinnou úctou a oddaností autorovou k císaři, ale přes to

nikdo nemá biogralic raz pancgvrickó chvaloit'či. l zde se jevíklidná umírněnost, :inhardovč povaze vlastni.
syna a nástupce Karlova l_ndvíka byl lřinhard rovněž ve

velike přízni. Od něho dostal r. 815 venkovský statek \ Orlen
waldě. Zde, v rodném kraji, stranou od hluku světského lÍinhard
velmi rád prodléval, sem se také, trvale uchýlil od dvora kralov
ského, když. nastaly v říši politicke zrnatkv, o jirhž urovnání se
byl marně namáhal

V odcnwaldskčrn zátiší napsal lŽinhard dva spisky obsahu
náboženského, totiž 'lranslatio e: rnirart'ala SS. arcellini
et Detri'z' a pojednání Dc adoranda crucef3' je velice

ravdčpodobno, že od něho pochází také veršovaná skladba
Bossio rnartyrrrrn Marcellini et petri."'

Mčl-li Einhard nějake účastenství ve spisování t. zv Annales
Laurissenses maiores,'5' jest velice pochvbno a nedá se nijak
dokázalim'

Bohatým pramenem posledního desetiletí vlády Ludvíkov-y,
bohužel nikoli též pro dobu řívčjší, jsou listy Einhardovy."'
jsou velmi svérázné, lišíce se od ostatní karlovské epistolografíe
stručnosti a klassíckou jednoduchostí.

R. 836 zemřela manželka Einhardova lmma,'s' jejíž smrt nesl
velmi bolestně. Starý císař Ludvík navštívil jej tehdy v jeho osa
mělém sídle, aby mu osobně projevil své účastenství.

Nedlouho potom, 14. března 840, zemřel také Einhard sám
a pohřben byl v kostele kláštera Seligenstadtského, jehož byl
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zakladatelem. Na hrob složil žák Áleninův, Hrabanus Maurus,
tento nápis:

Tečeto, qui hoc templum ingreclcris, ne \\oscere spernas.uid |ocus hic habeat quidque tenens moneat,

Conditus ecce iacet tumulo vir. nobilis isto,
Einhardus nomen cui genitor dederat.

Ingenio hic prudens, probus actu atque ore facundus
Extitit, ac multis arte fuit utilis.

Ouem Carolus princeps propria nutrivit in aula,
Der quem et confecit multa satis opera

Christe Deus, hominum salvator, rector et auctor,
Aeternam huic rcquiem da super astra pius.'9'

Dr. All—onsNeubauer.

" R, 791. hyl icstč l;.inharrl v klášteře fuldském, ale zdá se, že téhož
roku vypraven byl ke dvoru. Srv. “auck. Kirdmngesah. Deutsddands ||, 168
pozn. 1

z Blízký poměr Einhardův ke králi s iakýmsi důrazem vytýká epithapium

Einhanlmo slovy: Uuem Carolus prince )s propria nutrívit in aula (| '\imm
er ||, 238). Einhard sám \zhlerh'm ksohč nazý\á Karla nutnto r. (Vit.
Car. Prol., Iaílié, Bihl. IV, 509)

3" ||omunci nazývá ici \anahlrid, nant statura dcspicahilis \itlelmtur(Vit. Car Drol., fam-ívIV, 508). . téže příčin) kluhmni iméno l_mhan ovo
Nardus často bylo zdrobňováno v Nanlulus. Thcodul' \\ něm praví:

(\rrlulus nuc ilhu discurrat pcrpctc grcssu:
llt lenním tuu5 pes retlit ítquc Ithuens.

(. uius parva \lomus habitatur ab hospitt n\agno,
cs magna ct \ant pectoris antm co it.

Poalohně $< \viatlřuie Alcuin lmrm. XXX, |)inmnlerl. 248)i Walnhlncď
Strahus (calm. XXlll, 221 -22b ap. |)iimh\lcr ll, 3.77)

ln cnioquc sap-\\ et honilate \'igcns ([ rmoldi Nigrlli ln honorem lllu
(l0\\ÍCt |, Sl 3 Diimmlcr ||, 25). (lnrus \equuc rclator ac summc
prudcns (poct. Sa. ah/it. (ar W, V. 11b n); meritn prudentiac ct prohitatis
(Walahlt. ] c. ..;508) lacilis ct modcsta et quae sam: philosophiam dcceat
animi vestri natura (Scrvat. l.up. cp. 1. ap. Mignc CXlX,4 SZ.)

5 proto byl zván \ dvorské společnosti též Bcsclecl (Ale. epist. llZ
ap. Iaffé Vl, 459) (lle umělce starozákonního V E\. 51, 2. Eínhard hyl
neien architektem, nýbrž také malířem. Ze žákův jeho v tomto umění znám
iest malíř Bruun. )rrimím Candidus, mnich kláštera fuldskc'ho. (Hauck ||,
5b3, 596) Cat. ahl). l'uld. imcnue Einharda variarum artium doctorem

pcritissimum (MGH , | , 2.
Bursian, Geschichte dcrk|assischen philclogiein Deutschland str. 20— 21.

7 Wattenhach, Dcutschl. Geschichtsquellenl, ZOI pozn. 2.
&. Dehio Bezold, Die kirchlichc Baukunst des Ahcndlandes str. 152 nn.
9 Vyd. v MCH, SS ". 426- „463 ]aflé, Bibl. rer. Germ. W, 487- 581.
to Srv. |r Schmidt, De Einhardo Suetonii imitatorc. Progr. dcrk. bayer.
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Studienanstalt Bayreuth 1830: M. Manitius. Einharts Werke und ihr Stil
"'t-)(Neues Archiv \l. GCS. [. dll. (lCUlSCl'ICGesd'l. .517

" Baumgartner, Geschichte der \Veltliteratur' W, 301.
"* Vyd. Migne, Patrologia latina C lV; lépe G. Waitz v MCH, SS XV.

1, 238— 264. pise tento vyznačuie se velmi živým a názorným líčením.
óstatky mučcnnikův Marcellina \\ l)(tra získal Einhard r. 827 idal ie pře—
vézti z

časem zaměněno bylo v Seligenstaclt.
quellen, 202.).;

deutsche Gede
—[. &.

ima do Milhlheimu nad Mohanem kdež byl založil klášter a chrám,
v němž uloženy kosti obou mučcnnikův. Nasledkcm lOllO |I'I1CIIOMůhll'lCllTl

(Wattenbach, Deutschl. Geschichts—

Vyd. v MCIH, EE V. 146 —149. Srv. Neues Árchh der Gesellsd\.
Xl, 23l -—238

"' Vyd. Diimmler, Doetae (Zarolini ll, 125 135. Srv. \Vattenbach l, 209.
"" MCH, 55 l, 134— 218.

"" Wattenhach, Deutschlands (rcschichtsquellen l, 210-_ 218 (7. vyd.)

"' Vydalla lé. Bil)l.1rer. (Jerm. W, 437- 486; n0\čii Kar. Hampc\" M(rl*l, EE 105

“' la 'e (Bihl. W. 442)5 doumival se. že lmma hyla sestra wormskeho
biskupa ernharda. Soudil tak ze <l0\ v icdnom listě Bernlrardmč kEin
ardovi: lnuna, snror (lileclissima linak vykládá llampe v MO lÍlŽ ,

ll1 pozn. 2. H\\ též Simson |<|l|rl\ii\h\r (lt-s Irankw hen Rehlus u ludwig
(|. FÍUllllllťll ". lCO “Hill. 2

“" llmlmni Mami (arm l_X.\,\'\'

K abrahamovinám J. S. Baara.
Dnu-\ ir HP"“rlttlln'rltí'išíltl 7 k\\tolit'ký\l\
spismalt'lů. Ir \lčdiwrn Kosrnakmýrn.

a' Kosmakí'n pozorovací tah-nt. tna
líollalší stupnní \\mmum. Ilhl \'tžtšt'
dar komposiční lJnlryl si uznáni nejen
v kruzích katolnckhh. nýluž i \* litc—

rárních vůbec. lclro mčátky líyly (lOsti
skrovné. Když sc r. „SQ-l připnnoml
almanach Il)()(l jedním pmporcrn'.
přihlásil sc B\mr prostými ('lltn\l<k\"||il
)ísničlmmí které \\šl\ \\ zpra\o\\íni
$0ušk0\č. del Zl|\|ldl hů's'nlLLCIlřl

spř\l\\ rulaktmu Nméhn Žimm K.
Dostálm'i l.tttino\i Dřísuwlnl
l))lvn\cřciňmám. nclíot l)osta'|l\|pozo
r0\al, že \crše Baarmi ttcS\č(lČÍ.Za
to iello \lopi5\ sršely \tiícm \\ žným
slohem. Tu |)0l)l(" Dostál Baara. aby
se poktrsil \ próse A Baar začal
posilat napřed malé ol)rázk\. jako
rMatkal a jiné,
dráp a s chutí y čteny. tu, se
Baar pustil do ! esty křížové'. která
chytila, clo |Kohoutů'. k nimž mu

které ukazmaly lví\

Dinumlcr ||. 238.GP.

l)0<tal dal latku lt“ sulto okolí do
: \nskó |\\||i\"k\'—.\\laula'. iŽolinkv',
\tnl st stahni ronmmiertm rNovjho
Íivnta' |\i\šel do |Má|c', až napsal
\r(holné x\e' \lilo .(.imhura'. lello
hluson líyla jeho ('liorlská matička,
která mu \yprávčla přílíčltyI. Chodsko
\\celou \ ůní národopisnou lak pmstala
pěkná i\lylla .Pro krmičku' Nyní už i\—
knih llaaroql h Ctly stoh \\ všecky smn
letnilou \uní rn||í Zd|lŠltný Ži\ot \' lilc
\\ttuřth plťit'tttt' našemu přednímu ro
manopisú ste-iného ydaru a plodnosti
do nme p\\\lesátk\.'

Nejhorší nepřítel katolických spl
sovatelů. Nmim, maii li katoličtí
spisovatele horšího a nelmzpcčněišilto
nepřítele než ic mlčení a to mlčení
o ieiich knihách. o iciich pracech a
ieiich činnosti. llž Shelley vc kterési
své básni praví, že nemůžeme se za
jistých okolností svému příteli i ne
přítéli citelněji pomstiti, než když o
ieho iménu mlčíme. Zdá se, že i
naše katolické spisovatele stíhá tento
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krutý osud. Á co je nejsmutnějšího,
připravuji jim ho vlastní lidé a to
především ti. kteří v první řadě by
měli mluviti. Sleduji skoro veškeré
katolické listy: denniky i týdenníky.

marně pátrám skoro ve všech pb
nějakých původních. samostatných ú
sudcich o našich knihách. V literárních

jejich rubrikách objeví se sice zprá
vičky, ale to jsou jen nakladatelské
ušímly', ve všech listech stejně znějící.
Nepošle-li nakladatelství išimla', ne
dovi se čtenářstva listu ani řádečkem,
že kniha vyšla. Vydal na př. F,. Masák

čknou knihu IK branám vččnosti'.

lzlledejte, prosím, který náš katolický
list věnoval jí pozornost. přinesl o ni

relerát, posudek, článek. Žádný. Knihaja 0 by nebimla pro naše katolické
redaktory vůbec cxistmala. Á jistě by
jim bylo rospělo. kdyby si ji aspoň
)ročetli. \;j'šly jiné knihy, vydané péči

bmžíny literární a umělecké. Byl to
vždy kámen do mrtvé hladiny naši
žurnalistiky. Kdyby si nakladatelství
nebylo zaplatilo tu a ldlll reklamní
noticky a inscráty samo, nebyli by
se čtenáři katolických novin o těchto
knihách vůbec dověděli. proto prosíme
katolické novináře: Nemlčte o nás a
našich knihách. Nechceme, abyste nás
chválili o velchili. nám pochlebovali
a lichotili. itvejte si naše dilu sebe
ostřeji kritickými nožik ' (jen když pitva

ude věcná, spraved i\a' a bez oso )
nich předsudků). ale jen pro Bůh
ncmlčte o nás. Nevíte. jak brzy Člověk
zm ká rcsignovanč nadobro, iná-li
mluviti jen do hluché pustiny.

Kulturní poznámky jihoslovanské.
Stoletou památku smrti Valentina

odnika, prvního slovinskéhobás
níka a hlasatele jihoslovanského
sjednocení, která připadla na 8. ledna,
uctila ústřední kancelář Křestansko

sociálního svazu v Lublani sympati
ckým činem. Vydala redakcí dra.
lvana Pregelje výbor nejlepších a nej
charakterističtčjších Vodnikových básní
v úhle é knížeěce, kterou prodává
po 1 K 50 h. Není pochyby, že
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laciná knížka vnikne do nejširších
vrstev a p_latně přispěje k poznání i
ocenění Vodnikovy literární práce.
Lublaňské Národní divadlo oslavilo
Vodnikovu památku v jubilejní den
živým obrazem (Vodnik sedící u stolu
a skupina, v níž zproštuje Napoleon
lllyrii okovů) a národní hymnou ILCPd
naša omovina', již přednesl diva
delní orchestr. - Ve Vrlňicc, ro—'
dišti |vana Cankara, připravili
na 1. února vzácný literární a reci—
tační večer. Mezi přáteli a ctiteli ne
dávno zesnulého ve ke'ho slovinského

spisovatele, kteří se účastnili činně o
noho vcčera, jsou vesměs lidé zvuč
n'ch jmen: největší básnik slovinský

to Župančič, dr. Pavel Grošelj,
literární kritik dr. lvan Lah a dr. los.
D. Oblak, jenž přednášel o iCankaru
poutniku', příteli přírody a věrném
malíři vrhnického okolí. — Roku

1914 zkonjiiskovala rakouská cenzura
román rGospodin Tranjo', nejvýznač—
nější dílo slovinského spisovatele pod
imbars eho. pro tento román

byla úředně rozpuštěna Slovinská
Matice a spisovatel byl konjinován
\“ Dolních Rakousích. kde také zemřel

jako občt tehdejších poměrů. Knihař
Slminské Matice |). han Bonač o
devzdal však cenzuře pouze 10 vý»
tisků. Ostatní náklad včas ukryl;
zazdil jej ve svém sklepě. Po dobrých
čtyři-.ch letech, při zrození jihoslávie,
rozboural zeď a vydal knihy Slovinské

atici. které zatím znovu oživla. Tak
se dostal iGospodin lranjot konečně
do rukou'řtcnářů. Pro árot ni
galerii slovinskou jeví se poslední
dobou živý zájem. Valentin ubic.
bratr známých slovinských umělců
lana a jiřiho ubicc, slíbil, že od
stoupí Národní galerii všecka zname—
nitější díla z pozůstalosti obou bratrů.
. írka obsahuje mimo obrazv také

znamenité kartony a _kresby. Mirko.

Gamma oprávcem IV. Božího
přikázání. Revue |Budoucnosl', redi
govaná pro. Dr. r. rejčím, přináší
od Gammy kapitolku eugenickou



— Matka a dítě —. v níž nalézáme
mnoho hluboké pravdy. Tak na př.
na str. 250 čteme: íLáska tělesná
spatřena s výše dítěte, s hlediska jeho
osudových možností, viděna s vážností,
kterou vzniká věc tak velká, jako je
vyvolání nové bytosti do života, mění
pro myslícího člověka úplně svou
tvářnost a povahu. Rozhodující tu není
ukojení pudu pohlavního, nýbrž od—
pově na otázku: o obmýšlím pro
možnou bytost budoucí? Nejde to o

'kon |svate'ho práva' na lásku, bez
;hledu na to, co odtud pojde, nýbrž
především jde právě o tuto odstrko
vanou věc: Co odtud pojde? co pojde
odtud ne pro nás oba, nýbrž nejprve
pro onoho třetího?

Člověk, jen ohlíží na své právo
rozkoše s hlediska své odpovědnosti
k dítěti. které vol nevol potom musí
nastoupili svou osudnou pout : ne—
jsoucna do bytí, přestane mluvil o
Svém právu a počne myslit o právu
cizítn, mnohem vyšším, láska přestane
být výhradnýní právem dvou dospě
lých jedinců, muže a ženy: přestane
být záležitostí těl a změní se ve včc
sva-(o|ní.'

Tohle káže křestanshí od počátku,
. kdyby se bylo dbalo jeho hlasu,
nemusela vystoupit eugenika. která
dodělá se jen tenkrátc účinku, půjde-„h
po cestách křesťanství a jeho nauky
o b. Božím přikázání. Než autor
Gamma chee ukázali svůj odklon
od křestanství těmito slovy na str. 252.
íCtvtte tboži' (tak zvané) přikázání
dávno už budilo nedůvěru-a )ochyb
nosti myslících lidí, a ti, lítU sami
na sobě prožili zlo rodičovské. od
Swijta po Strindberga, dávno poznali,
že z úst božích nemohlo vyjít: vyšlo
jen ze rtů staré generace rodičů, pa
mětlivé svého sobedcého prospěchu.
Doba osvíccnější, která hloub postilmc
smysl života, terá opět naplněna

ude včrou v život, pochopením krásy
i úctou k člověku a kjeho pravému
dílu, škrtne toto domnělé boží pří—
kázání a nahradí je jiným: tCti d ě ti

\

své, aby se ji m dobře vedlo a dlouho
žily na zemi!. Slova tato dokazují,
jak špatně jsou informováni ti druhové
osvíceněiší, kteří oznamují, že lV. při
kázání Boží obsahuje i povinnosti ro
dičů k dětem. Kdyby Gamma znal
nauku křesťanskou 0 W. ožím pří
kázání, pak by ho nereformoval,
protože jeho změněné znění je tam
plně obsaženo. Toto přikázání je pro
jevem přirozeného zákona všelidského.
ale Bohem jest stvořeno, proto u
myslících a znajících lidí nikdy nebude
buditi nedůvěru. no není projevem
staré generate rodičů, nýbrž projevem
idské přirozenosti. terá je stá ou

veličinou ve všech dobách. proto by
|). Gamma měl více studovati nauku
křestanskou a pak bude jistě méně
reformovati. .

Staročeská jména ženská. Snaží
me se kořen národní kultury očistiti
od nánosu německého, cízáeké plevele.
Kdož by to rád uepřispčl? ()(—isla
jure-n křestních, štastně i nešťastně
prováděná, namnoze narazí z pocito—
pitelnýclt příčin. Nemůžeme p'řcce
jména křestauskou tradicí posvěrcná
odhodíti jako bezcenný lnak, když
na druhé straně vyuntčlkmaný ssvéráz'
horuje snad pro jména násilně. ne
v usně tvořená a nicim neodůvod

nčná. jadrná, staročeská jména křestní
těžko se shlct ávají. Zajímavé do acy
podává na př. úmrtní kniha panen
ského kláštera 'v Doksaneeh od r.
HH -|185. založeného za Vladi
slava ll. v r. Il—H. Základní kámen

)osvčtil )rcmonstrát liudřieh Zdík.
biskup olomoucký a první převoriší
stala se králova příbuzná judíta, řehol
ním jménem lda. ' 80 řeholnic tam
žijících jmenovaly se některé takto:

ezema, obroslava, Domoslava,
Utiecha, Ladislava, Ludmila, Rado
slava, Ánežka, Václava, Beneka,
-denka, Vratislava, Dobra, Stislava,

Blida, Domoslava, Stanislava, Bole
mila.Petrava.litka,Nes|ava, o ron a,
Petruše, Sudislava, Bohuslava. Voy
slava, Elena. polexena, Bretka atd.
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Člověk zrovna okřeie při těch zvu—
cích. kdežto iíndy husí kůže naska

kovala, když jsme slyšeli ohyzdn ' ifi,
olo, izzi, Kity a iak se \šechn

tingl-tanglové osůbky menovaly.
lvl. lavornik.

Vojenské čítárny. Z nařízení míni
sterstva národní obrany měly býti
dnem I. února |). r. zřízen ve všedí

posádkových městech voienské-čítárny,
\ nidlž prý budou vyložcny pro voia'ky
veškeré české časopisy. Nařízení da
lekosáhlého kulturního významu, čelící
zvyklým pitkám, karhanu, muzikám a
nočním toulkám za holkami ze srdce

vítáme. přeieme si pouze, aby v čí
tárnách byly \yložcny skutečně časo
pisy všechny, tedy i katolické, proti

nimž dosud všude jsme pozorovalijistou zaujatost.

Nové známky a kolky isou dů
kazem, že u nás se \ždy \še chytne
z opačného konce. Zubní technik ie
ministrem výživy, bývalý pilnikář mini
strcm Školství, -- a návrhy na kolky
a nové známky, tedy výtvory ryze
grall'ckě. zadámií se k provedení deko—
rate.urům ltltří o grafiku skoro ani
ueZa\adili. l)lc toho také to dopadlo.

hra/. llradčan na známkách ie sice
|)řlpt“lll)lll lllUll\Č|ll, ale prU\C(l(:ttÍ
( o )adlo přimo mizerně. lsou tu ovšem
\'(ťlltétcrlmickc' \otíže, ale manýrovité
umění Alfonse 'luchy hodí se líp na
unyle' plakáty a krabičky s bonbony.
než na poštovní 7námk\'. Kolky se
znakem českého lva, koketuiíci s ku
btsmem isou rozplizlé a temne' n\lhov
viny. postrádaiící pcvnóio výrazu
výtvarného. Ovšem. vše je pouze
prozatimní, ale i prozatímnust nc
ontlouvá. při soutěži na mně známky
dobyli prvních cen opět dekprateuři:
Kysela a uc a. e voií možnost:
bud iury nebyla na místě. nebo naši
gralikové sc málo činili, o čemž ale

při vysoké úrovni naši grafikyapochybuiem. a.
Z výtvarných revui. V orgánu

Sdružení iednoty výtvarných umělců
íDíle' poiednává Dr. Vysoký 0 za

lNákladem Družiny. Odpovědný redaktor Lad. Zamykal.

kladateli klassicismu ve století de'va
tenáctém, německém učenci a arche
ologu inkelmannovi. Archa
přinese v brzku pojednání o tomto
významném muži, který stejně, iako
Wackenroder, původce novoromauti
ckého směru v německém umění pře
stoupil od protestantismu ke katoli
cismu a o vlivcdi obou těchto konlíů
na počatky našeho čes eho umění
zejména na našeho losefa Mancsa.
—-iVeraikon', grafická umělecká revue,

zahájila za redakce Dra Dolcnskc'ho.
Konůpka a pasovského pátý ročník,
v němž pokračují v intencích. které
sobě redaktoři už )ři založení vytkli
a slibně prováděli. Špiritus rector ccle'
edice která přináší zajímavé origiuc lní
graliky v přílohách iesl mšem už
nam dří\c zuánn' lŠmil pacm l<\
|ehož uvodní článek o nowročenkáth
českých graliků a b\stre' u\ahv krititke
dodámií časopisu \ažuého charakteru.
iímž poiímá umění a mně ce.—- l
mční', nový sborník pro českou \\“
tvaruoupráci,počal ucházeli nákladem
ana tcncc v praze. Ncskrhlinw nl)

(|í\cm nad obsahem i výpravou pn—
uího čísla, \' němž jsou zastoupí-ui
významnými pian-mi \šiehní naši
přední tlmčlt'Čll kritikové. Prozatím
ic" ZOl|l(l|\lL|lÚ\dlllf

Z dílen našich výtvarníků. \lisir
lano K Ot h ler pracuic \c sněm zátiší
\ Ncnkmicich u K\iova opětné ua
zname křížové (cstč pro \WdlýHoslm,
kde ""a lcloh Pf0\csli "HV“ čl\r| Žil
stawní. Na n0\ě uměleíke Ul)0l|t.lt(m

posvátnrč hory H: už předem tčšunc.
- lóža Uprka vydal u lopiče v Praze

cyklusšesti leptů pod názvem ;Slovácu.
e to povětšíně opakování motivů ze
známých jeho obrazů. provedené sice
mistrně, ale přec ieu dokazující, že
llávní doménou mistrovou ie barva.
— V Rudolfině v praze vystavoval

své obrazy -ma|íř Hradečný, jehož
první pokus svého času uvedl na
\eřeinost v lomouci časopis |Naši-
nec' \e svých redakčních místnostech.

_a .

Tiskem ler. Stroiila v Přerově.



RočníkVll. Číslo 4. A ARCHA Duben 1919.

gr. SDO/mal: Wové básně.

IEN IlŽŠTI—ŽCHVÍLI

jen ještě chvíli nutno nocí jíti,
'en ještě chvíli, než se rozedníl
llle, štíty hor již prvním svitem svítí
a lloí'i tmou — o, jenom pohlédnijl

O \ěí, (» \ěi, tmn \, (láli na \v'tlíotlé
(len nmý vstává z tajů Ul'lÍCll ho:,
a k novým plavbám vyplnjí zas locle,
jak \'vlmnpnc sc slunre natl obzor.

Á nových nntlčjí křik ro./.jásaný,
""('ll nadějí, jež nnlklv unnvou,
zas rozletí se | asnč na vše strany,
jak zlatých d ů píseň tlálmon

Á poutník zemtllený již dlouhou poutí
zas pramen najtlc trysklý ze skály,
(\ žcntti přijdou zrale klasv žnouti,
jež tíhou svou již k zemi klesaly.

“tilt \šecl'tny svíce rozžneln' na oltáři,
jejž ozdobíme květů záplavou,
zrak zvlhne radostí a v světel záři

pět butlemí píseň velkou, jásavon.

To bude velká slavnost Vykoupení,
v níž nczazní už tóny smuteční,
jen bílá radost jako světlo denní,
jak bílý, teplý paprsk'sluneční. — - —
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]enještč chvíli! . . . Štíty hor již svítí,
rz ||hnc noc i tato poslední . . .

len ieště chvíli nutno nocí jíti,
. jen ještě chvíli, než se rozedníl . .

VŠECHNO IIŽ UMÍTE!

Všechno iiž umíte!
Na nebi runy iste přečetli hvězdné,
vesmír iste změřili, hlubiny bezdné,
zemi jste zbadali od pólu k pólu,
tisíc mil vzdáleni mluvíte Spolu,
ve vzduchu lítáte, obrovští ptáci,
pod vodou pluiete rybami zcela,
sto tisíc metrů svou vzdálenost ztrácí,
sto tisíc metrů když monstrosní děla
vrhají zkázu a seií žeň smrti

Všechno již umítel
Všechno iiž lidský si podmanil duch,
oheň i vodu i zemi i vzduch,

v šíleném rozpětí, které až drtí . . .

Všechno |iž umítel
llžasna lidského ducha |sou díla!
A přece, přece
2 pod masky odklylé
|ak dimec z klece
ze všech těch vědění

zuby vždy vyccní
bestie bílá!

Vidíte, \idítc požály rudé
hořících VCSHICa hořícrch měst

zástupy hladových. vyhublé, chudé,
prodanou nevinnost. zdeptanou čest,

otoky rve, jež řinou se všude,
Eorvíce silnice, ulice, pole,
barvíce lesy i Skaliny holé,
barvíce do ruda bystřiny, řeky?

Vidíte furie běsnící vztekv,
bořící v mžiku, co stavěly věky?



Vidíte, vidíte v ssutinách chrámy,
oltáře zbořené, zprzněné chámy?
Slyšíte stén'ání, úpční, vzlyk,
slyšíte kletby a'clivoký ryk,
smrtelné výkřiky vražděných po stech,
smrtelné výkřiky mrazící v kostech,
slyšíte chrapot. těch, kteří mrou hlady —
slyšíte, slyšíte . . . všady, och všadyl . . .

Vidíte, vidíte zbujnčlá těla,
duše v nich sobecká, bez citu zcela,
tyjící, bující : mozolů jiných,
ze slz a strádání sirot a vdov!

Viiíte srdce ta tvrdší než kov?Vi íte matku tam líci tak sinných,
bídou a bolcm jak chvěje se všecka,

oslední košili svlékajíc s těla,
by za ni d1leba kus vyžebrat směla
)ro svoje hladová děcka)
hlidíte, vidíte hrozné ty ruce,
sobecká, bezcitná k matčině mucc,

chtivé a lačné jak lunáka spár
drtivě a lačnč jak berou tenl cár?

Vidíte, vidíte paláců okna,
veliká, bezcitná, luxusní okna,
svítící, zářící, hořící tmou?
lisícc světel tam v záplavě hoří,
v bílé té záplavě, v světel tom moři
tančí tam, z ívají, baví se hrou -<
a dole v sk epeních chudáci mrou
bezmezným strádáníln, zimou a hlady —
bezcitnost bezmezná všady, och, všadyl . . .
Bezcitnost. která jen bije a tyje,
která jen rdousí a lakotí sobě,
neznajíc jiných vždy sebe jen žije,
sobectvím, zvířectvím, vášněmí z ilá —

be2citnost, která i na čerstvém robě
dovede tančit — och, bestie bílá!

Vidíte, vidíte!
Všecko již umítel
A přece, přece
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2 pod masky odkryté
jak dravec z klece
ze všech těch vědění

zuby vždy vycení
bestie bílá |

Všechno již. umíte!
jedno jen nevíte,
edno jen neznáte — jedno, jež nutno!
lenom jste intellekt pěstili stále,
jenom jste věděním sytili duši,
srdce však zůstalo ubohé, malé,
srdce jste nedbali, nedbali citu,
SIClCC jste nechali umírat v bluši . . .

Bmw tak \“ duši ted pusto a smutno . . .roto tak chladno i \“ slunečním svitu
proto to \čtlění dusi a (lrtí .
Cítímc: kolem nás doména smrti . .

Cítíme: jedno jen zadiráuit může:

O(lbodit falešné, smrtící maskj,
které nas ulousí, \žtly svírají úže,
vyzvednout kulturu srdce a citu,
vyzvednout kulturu tvořivé lásky,
a její vítěznou. magickou silou
ubíti \“ Člověku — bestii bílou! '

Gugen g(laudius 9(letus.' Qodpěra.

Diuěm má k lobč Kriste, podpírala mne \ždy. Nepadl jsem
Naděje má radostná byla a čista, nadšena (\ upřímná. lo b\l
základ k mému duševnímu bytí.

Ani bouře neztroskotalv. ani olmč nespálily.
Přišel jsem i zvítězil.
Kristus je heslo má i prapor můj.
Vznešenost Kristova božshí uzdra\uje mnc ze škaiohlídsui

a vůně lebo Milosti dávají mi útěd1u.
Co svět nemohl mi dáti, to dal mi Kristus, Kra'l básníků.
Srdce Kristovo je moje utočiště. Byt celý svět l)) mne

nenáviděl, Kristus dá mi dosti síly, abvch vždy čistě
miloval.
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cVáclav Oliva: 0 roce mučednické smrti
svaté/laguna ÚVepomucké/lo.

(Pokračování)

O [IMR'I'NÍM ROCE SV. IANA NEDOMUCKÉHO
V KANONIZACNÍ BULLE.

Kdnonildční build 0 S\. LdnuNcpomuckéfn (idtomná na v Římě
pena ic'ta \tělcní páně I729. a'hc XiV. přeci kaicndami

iubnmými \ pátém roce pontillikátu papeže Benedikta Xiii., t. i.inc 19. biczna roku 1729.
Build sama skládá se ze Čtrnácti odstavců pořadem za

“abou Čísiomnýdl Čísiicemi řílnsimni a pli každém odstavci
wile na okrd|i \|\á(|í sc inatičin obsah toho. o Čcm pří
a|u.'\n\ \\(idíi i(“(ináz'

i'ii otázce \Šai (\ uuutníru \occ \\ lana Nepomuckého z lčdlto
“ist—ucilrozhmiup pouzc \im \\ to čt\rl\ a pátý. /. té při
|\\\ \\\\\|\\ |\' \imimn

(\ ist—nn \'t\\t\ /|u' \Sui \iic upuicnto quo \\nundrum unicc
ntcntm. iluins'nuuii \0 i\(mmlun dlnpiilluiini gcncroso (Jonsiiiu
„„lnlmn Nc thnuu iliorum \UHÍCIHPÍII in supmiunt notam in
unrret. suuuuuln huuiťnl (*iuumsvnalii \nunns \\ lego. ciusquc
upnula Nunn—.;<:ioimuua. Mim-\n iinmnat- \iuus Iiiia coiiatum,
nur ut iu \|uo ('\L'I'H'IHIU pnumiaris \uuuu (inliims toti dula?
pmcuwt \\\iuimuua lcgina. \iuistiauis \irtutilms iustructissima.
sum \\n\.\\i\'\\tir\\' \uililnun \.\“\'\\oiuit quoti \\cmpiuul plagcnsis
1|\|\ snnuilnoumhs SlUlldP all \\unruum pcrfcuionm apiccrn co
.imc ronmicuunt iiam plillhl in \iro [)Ci smutitatis praciuďia
:li)5t)illldíll ('onsumumlioncru \\liumic \urt'pcrunt, u|)i pro custo
\|icu(|o satrarucnti povnitťntiac \igiiio. nulla humana \'í rcscrando.
\\nunmu suam poum nou \luixumu. iŽteniun iabc—ntcanno Do
num \\\iiiC\u\\o tlnrsntťailuo \\Plogťsimo tutio cum \enccsiaus
pamuac \irlutis i\nuu'nuu. agcnlc i\umdni gvueris hoste. in lia

' Bullu alhpon ironči sim) :thum Rornac apud snuctum Pctrum anno
II“-\I'HÚHOINS [)OIHIINCOC IHIIICSIIDOscptmgcntcsnmo \'lgCSlnlO HOHO qualuor
\icumo Kuk-mim Apuls. pontiticnun nostri anno quinto.'

Sr. vydání icii z roku 1729 \ praze od názvem: |Sanclissimi in
Christo patris ct Domini nostri Benedicti Xiii. Dont. Max. constilutio, qua
healns Ioannes Nc omucenus, prcsiwtcr ct mctropolitanac cccicsiac pra
gcngis in rcgno oEcmiac canonicn.\ sanctorum Christi canoni. adscribitur.

Romac MDCC XXIX E\ tvpogrophia Rc\cr. camerac Apostolicac. Reimrcasum Velcro. Dragac apud Caro|um\]oanncm Hroba, inclyti rcgni
thcmiac Statuum typographin
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gitiorum abyssum praeceps ruisset, pientissima rcgina, viri scele
ribus maxime offensa, crudelitatem ejus perhorrescens, uni Deo
se totam dicare constituit, ab eo in tanta calamitate subsidium
et solatium'deprecatura. Sacrum propterea confessarii tribunal
adire frequentius, cum lacrimis conscientiam aperire, afflictare
se, egenorum curam suscipere, Deum assidue cogitare, et diu
noctuque obsecrare, ut meliorem conjugimentem daret, quem
pridem a pessimo vitae instituto rcvocare optans, seorsum privatis
obsecrationibus saepe numero adgressa fuerati'
. Na okraji odstavce tohoto, jakožto kratičký obsah jeho,

jest poznámka: lLUCl'Oanimarum intentus, honores respuit. Fit
confessarius 'lohannae regiiiac."' \ '

átý odstavec, na jehož počátku“ in margine či na okraji
udává se kratičký obsah toho, co bude následovali, slovy: rDro
sigillo confessionis atrocissima patitur et 'rnortem subit,'5' zni:
iSed rex crimina criminibus addens, piis optimac reginae ojficiis
in [ui—oremactus, eo prolapsus est, ut quae illi in sacramentali
confessione elcemosynario atque uni Deo aperiret, ab eo sibi pa
teFeri debere, nefario ausu contcnderet: magnisque hoc pollicita
tion-ibus a loanne extorquere semel atque iterum laboravit. Mox
novum regis atrocissilnurn facinus in coco verúbus transjixo attjne

3 l. j. rNež on maje zřetel k tomu, aby co nejvice duši Kristu získal,
vyhnul se těmto důstojnoslem způsobem velin: šlcchctným. Aby totižmlmil
nutím jich nebyl považován za pyšného, přijal ukol nejvyššího almužnika.
jejž mu krá a jeho ctnostná manželka oiana, dcera Al berta, vládce bavor
ského, nabidli. Zaslávaje pak úřad tento. přeskvostnými ctnostmi duše |)vl
vzorem rele'mu dvoru a královna johana, vyznanienávajici se nejkrásnějšími
ctnostmi křesťanskými, toužila, by se stal jejím zpovědníkem. jcniškj na
hradě pražském následujívc jejiho příkladu, dostoupily \elmi velikého stupně
dokonalosti. lyto první )ředehrv svatosti muže Božího přijaly nápln svatosti
odjinud, když totiž neváhal pro zachování zpovědního tajemství, jeř žádnou
lidskou mocí vynutili se nedá. položiti_živol. \, IOCC totiž 1383. protoze
Václav za omcnuv na dobré vlastnos' otce svóh'o, popudcm nepřítele po
koleni lidského v jítlcn neřestí střemh av se vrhl, vc'lmi zbožná královna
liražena do hloubi duše hříchy svého chotě a obávajíc se "jeho krutosti.
nminila si, že zcela Bohu jedinému se odevzdá, hodlajic od Něho v takovém
to neštěstí pomoc a útěchu si vyprositi. proto častěji k zpovědi přiklckala.
se slzami v očic se z hříchů vyznávala,. tčlo mrtvila. nuzným přispívala.
na Boha ustavičně myslila a ve dne v noci Ho prosila, aby chotě na lepší
myšlenky přivedl, ba toužíc, aby chol co nejdříve od zhýralého života se
odvrátil, velmi často v ústraní k soukrom'm modlitbám se uchylovalai Sr.

_můj spisek: rKanonizační bulla sv. jana hepl, 28—29.
" . j. rMaje na mysli spásu duší zamítá důstojnosti. Stává se zpovědní

kem královny lohanyJ 

5- T. j. ipro zachování zpovědního tajemství trpí nejhroznější muka a
podstupuje smrt!
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igne assari iusso aliis prae horrore et stupore tacentibus a loanne
leniter obiurgatum eius immanitatem in Dei famulum irritavit.

uare eleemosynarium contumeliis affectum carceri et vinculis
mancipat, inde non educendum minatus, nisi reginae confessionem
pandat. Át eius constantiam in \'inculis et postmodurn in con
vivio Venceslaus expugnare frustra molitus, catastae impositum.
tormentis et facibus ad later—aadmotis, ut secretum proderet, tor
queri imperat: quo in agone Christi pugil nihil prorsus, nisi su
avissima lesu et Mariae nomina ingeminans, vitam et mortein
Domino commendavit. Carcere hinc dimissus curatisque vulno
ribus, vir Dei secum immaniter acta prudcns celavit resumptoque
pristino concionum cxercitio in aedc principe curn ad populum
\'erba illa Christi Domini protullisset: Modicum videhitis mc;
et iam non multa loquar vohiscum. sibi pro Christi et ecclesiae
|e e occumbendum praenunciavit. 'l'um uherrimis lacrimis rcgni
inlřortunia et eventuras hrevi calarnitates rncmorans inque rnagno
luctu omnes relinquens concioncm ahsolvit. Suprernurn igitur
agonern sihi instare pTanlHCťhŠ, antiquam llciparac imaglncm
\enemtttrus, Boleslaviarn irolettus vins praesidium \chcrnentissirnis
precilnis [latitavit lndc óragarn \respere per—vigiliiUorninit'ae As
rt-nsionis r'etlluct-rne fenestra rex conspicatus ad se acversit lttuttctn
interrninatus nisi arcanas coniugis confcssioncs statinr e\ponat.
Sed fortissirnus Dei miles intrepidr— rehu'tatus iinpiurn [at—inus
quod al) sc r'cquirelmtur non voce sed capitis \ultusque gt'mitate
nwrsatus est Mox iussu regio a satellitihus cornprchcnsus alio
(:larn deportatur noctuqut' rnanilms et cdilms \inctus od pontcnl
Moldaviac progam praetor Ihrentís dt*(lhctus tll suhjcrturn Ilurnen
|)rat-cipitattrr.56'

6' l. i. iAIe král k hříchůrn hříchy připoiujc zhožnýrni skutky \ýlCL'Hé
královny rozzuřen tak po es, Žt“ sr rříšnon smí-losti usiloval. nhy to. ('o
královna ahnužníkovi ve sv. zpovědi a pouze Bohu zit-Ma. zpovědník |ernn
\ovčdčl a vyhrožoval, žc pověděli musi; i chtěl mnohými sliby toto na
ano\i vyzvčděti znovu a znovu. rzy nový z neistrašnčiších zločinů krále.

zuihost jeho proti Sluhovi Božímu roznítil, když totiž král kuchaře vidliccrni
probodl a na ohni upéci dal a od lana mírné hyl pokárán. kdežto ostatni
pro strach a hrůzu mlčcli. Proto když hyl almužníka král pohanami zahrnu,
odevzdává ici do žaláře a pout a hrozí, že odtud pro uštěn nchnde. ne<
zieví—lirnu zpověď královninn. Když však Václav ieho ,'trvalost \ okoxech
a potom při hostině marně zlomiti usiloval. odevzdává ho katovi na inu
čidla a káže smolnicemi na bocích páliti a mučiti, hv tajemství zpovědní
zradil. V tomto zápase voiín Kristův ani nepromluviv a ouzc úpčie nei
sladší jména ]ežíš a Maria, život i smrt Bohu odporučil. lŠotom propuštěn
ze žaláře, když ránv se za oiiy, rozvážlivý muž Boží zamlčel, iak krutě
s ním bylo nakládáno. a káže znova evangelium iako dříve na hradě krá
lovském, když hlásal lidu ona slova Krista pána: iMalíčko uzříte mně! a

103



Dřipomenuté právě odstavce musí se bráti disjunktívně čilí
každý pro sebe a zvlášt. jak plyne nejen z toho, že jsou to od
stavce, ale i z nápisů k ním na okraji připojených. lednát
každý z nich o něčem zcela jiném a to čtvrtý o z ovědníctví '
sv. lana a páty o mučednictví a smrti téhož světce. Rdimo to,
a k tomu třeba přihlížetí nepředpojatč a s největší váž
ností, rok 1383 uveden jest pouze v odstavci čtvrtém
čilí \ odstavci. jednajicim o zpovědníctví světcově, ale
úplně jest vynechán v odstavci pátém, kde jedna' se o
smrti sv. lana. Ba v odstavci pátém docela a naprosto ani
jediným slovem se nenaznačuje. že by rok 1383 měl anebo
musil se vztahovati i k němu.

Myšlenkv tyto. jichž, řeknu ihned, neochvějná správnost
plyne nad slunce jasněji z textu samého a nepotřebuje tudiž
níža'dnefho důkazu, dají se vyjádřiti iptakto: Z celé kanonizační
bully pro spor. uveden-lí \ ni rok smrtí sv. lana Ne omuckého
Čili nic, rozhoduji pouze odstavce čtvrtý a pátý. ; odstavců
těchto však pouze )átý jedná o mučednictví a smrti svetcovč,
ve kterém vůbec žádného letopočtu není. Letopočet přichází v od
stavci čtvrtém, jednajícim o zpovědníckéin úřadě janově. Proto
letopočet kanonizaeni hullv sv. lana Nepomuckého může 'edinč
a pouze vztahmati se k zpovědnickérnu jeho íiřatlu.

.-\ že tomu \skutku tak jest. ukazuje podrobnější rozbor
tohoto j"tvrtého odstaue Na počátku jeho totiz vpravují se dvě
zvláštní okolností a to jednak, ze král a královna \ohana učinili
sv. Iana Neromuvkďro královským altnužnikern a že královna
johana toužila nebo ehtělafi' by stal se jejím zpovědníkem a
jednak. ze jeptišky na hradě pražském následovaly královnina
příkladu a dosáhly velikého stupně dokonalosti.

(Dokmčonim \

:hz ne mnoho budu mluvili > vámi= předpověděl, že za Krista a zákon
církve mhyne. pak s hojnou slzou píipomcnuv ncštčslí království a nehody,
jež v vbrzku na ně přikvačí a za hlasitého pláče, rozloučív se se všemi,
kázání skončil. předvídajc, “ženastává mu krut' zápas, poněvadž byl ctitelem
starobylého obrazu Rodiči“ Boží, odešel do Ěoleslavi, a její ochranu nej
vřclejšími prosbami si/vyprošoml. ] Boleslavi navrátil se večer o vigí ii
neděle po Nanebevstmípení Páni- do Prahy. Když král vracejícího se z okna
spatřil. povolal jej k so )č hrozr mu smrtí. nezjeví-li ihned tajné zpovědi
jeho manželky. Ále přestatečný bojovník Boží bez bázně nešlechetný zločin,
k němuž byl nutkán. zamítl ne slovem, ale vážností obličeje a záporem
hlavv. Záhy z rozkazu krále od zbrojné mocí tajně jinam byl dopraven a
v noci na' rukou i nohou svázán, přiveden na most Vltavy, jež prahou
proudí, odkudž do řeky jest svržen.L Sr. |O kanonizační bulle.l 29—31.

7- Upozorňuji, že text výslovně dí: :Suae conscientiae arbitrum esse voluitJ
t.j. :Chtčla, aby byl soudcem jejího svčdomí' či zpovědníkem.
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Chrámy daly své měděné
střechy. zvony . . . zby jim
ještě oltář . . .

Roscggcr.

Áj, odcházejí všidíni mrtví, zbaslí,
ncb bezbranní jsou \' ruce katanově,
jen němá lítost zvučí na jich rově,
již hlaholcm svým \“ umírání žasli.

Svýdí posvěcení vzpomínají písní,
té Slávy, radostí n ranní záře . ..
(\ (lružičck zří (íI'OlmýCíl úsměv, tvářc,
jidíž švitořivv sbor se dole tísni.

To vidí zvony "(avým slulním zvukem.
to zpívají svým zmímjívíín llukem.
jak snlcc naše pláči, |N)Í'C|(llj_Í;
n s jasem míru. přes bouřlivé mraky-',
\ nějž básník v tou/(' npinl S\'()j(' zraky,
jíďí svatá znění v soumrak smrtí plují.

Ní \nšc smrt, ni III'OI). ni ponížení
nám, zvony naše, pamět ncurvaío,
dnes nářků poušť, Imm Slunko dřív sc smálo.
a v tiííní (lusném blabol" již není.

ímí místo písní. které k spáse zvaíy
a místo zvuků mšidí \'ražcd bouře,
nám děla hučí o satnnské \zpouřc
a zášť .: bnčv jsou našimi teď králi.

Však nctrudíícmc \ šcró beznaději,
vždyt ďábla nástrojové \“ zkázu spějí
a osud v jejich zpečctčn jest zlobě:
vy, zmrtvýdívstalí, 'v míru ve hlaholu
ty lotry krvežízné s námi spolu
kdys vyženetc v pozdrav lepší době.
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alois thn. Wood/c:“Výroční cena.
(Pokračování)

rle špatným vtipem říci: Danny!
To slovo budí hloupý smích —
ret žen je příliš olíbaný
a není více nevinných. —

Náš žár byl příliš otravný
a příliš hrdé naše sny
a z našich srdcí ubitých
hlín příšerné své květy zdvih'.

Hle konec! Vrby smuteční
nad shnilou vodou truchle ční

a dole sráz, kam dospělí
jsme rndlí choiými pocely.'

A v rcj davaji se strhnouti i všechny láhve a Číše na stoledi,
v nichž, jak se mu zdá, je místo vina krev a rozpuštěné zlato, a
lidským hlasem doprovázcjí svůj tanec skla.

rZas tepny vzhouře'né do zemdlených sklání hijí
(\ ohen vyhaslý cítíme v žilách plát,

tíž pudů smyslných a horkých agonii
í've. huc'í v mozek náš jak Šetý vodopád. —'

Á jedna postma chytá plný pohár, přiskaknjc k němu a na—
silhě' ohirá mu lety a vylévá zlatý ohsah Číše jemu do \vprah
lého hrdla s mzpustilým smidiem:

ik )uid doctiina juvat, si sola DCCtlltia rcgnat?
()uid prodcst versus, si una Mont—ta potcst 7—1

a znovu druží se k postavám, jejichž reji přihývá šílcnosti a
jejichž retý vyrážejí poslední sloku hýřivé písně:

ani z hospod ještě drsné křiky,
ty zmlknou než se rozcdní -—

pi'i táhlých zvucích harmoniky
tančíme tanec posledni. “'

A s tancem mizí vinárna se svou společnosti, aby ustoupila
novému obrazu. Kalina sedí v kavárně a zdvihá se se židle. aby
s věšáku sňal jeden časopis a prohlédl si jeho obsah, aby na
hlédl do novin, není-li cena soutěže přiřknuto jeho jménu. Než
deníkýi časopisy unikají jeho ruce, nemůže jich dosáhnouti,
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vystupuje na židle, na stůl, který se pod ním zvrhne a on
pa á — padá. —

Kalina spadl s lože a probudil se. — V pokoji bylo světlo,
které oknem do něho házel již dávno probuzený den. Kalina
promnul si oči a jal se zvolna oblékali, nebot cítil, že je osvěžen
na těle i na duchu a chtěl. jak bylo jeho zvykem, nadýcbati
se ranního vzduchu v ulici po nočním hýření. V mysli začal
vzpominati na své divné sny. poslední připomněl mu soutěž a
jeho naději na cenu, již by se byl déle v mysli obíral. kdyby
jej nebyla vyrušila bytná nesouc Kalinovi snídaní. ipane Kalino,'
začala hned na prahu, ihy'říte celou “noc a mně dluhujete za
byt a stravu“ již dva měsíce a dobře víte, jak se dnes bídně
aprovisace shání; je potřeba peněz a zase peněz.! |indy by jí
byl Kalina řekl, že je jako hrabě Montecucoli, jenž chtěl peníze
a zase peníze, nebot paní Brabcová častěji připomínala mu
platební povinnosti; jindy by jí byl sladkými sliby cltláclrolil, že
co nejdříve zaplatí veškeren dluh; dnes však sebevědomě a lirdč
vykládal: cpaní Brabcová, jen žádný strach; zítra bude v no—
vinách, že váš nájemník Kalina byl poctěn za svou velšovonou\
nejnovější sbírku první (enou (-c—skéAkademie. Bude po bídě

na dlani budu před vámi počítat několik tisícovek, za latíni
vám dluh i s úroky a byl i stravné si zapravím na cely rok
předem a i na památku \ám něco koupim, třeba gramofon se
zamilovanou vaši písní:

lla krásných dnů me mladosti
tnů' býval celý svět
dívka mi byla k radosti
a život rajský kvót!

paní Brabcová stavěla se však jako nevěřící Tomáš k na
dšeným jeho slovům a vyvodům (] to Kalinu popudilo. llněvivě
volal: ipaní Brabcová, v tomto případě zapovídám si veškerou
nevěru a pochybnost, při bradě prorokovč, při životě a talentu
svém vám přísahám, že cenu dostanu!

paní Brabcová poznala, že nemůže odporovat a proto se
slow: iBude mně těšitlI vytratila se z pokoje básníkova, jejž
měla jinak ráda. Když byl Kalina hotov s toiletou, které ne
věnoval příliš velkou péči, vypravil se po snídaní na návštěvu
ke svému říteli malíři “ervene'mu, jenž měl svůj atelier pod
Petřínem. [gosud nikomu neřekl, že čeká z Akademie první cenu;
dnes však nemohl již odolati, aby se s radostnou svou nadějí
nesvěřil svému nejlepšímu příteli . . . '

Kvapným krokem spěchal Ferdinandovou třídou na most, kde
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se nezastavil jak jindy čihíval a nepohlížel na věnec dq zlatova
žloutnoucí Letné, nepozvcdl zraku k zahradám na svahu Detřína,
které se mu tak líbily v jarním květu i v šatu pestrobarévnč
jesenč.

příteli Červenému nepřišla návštěva Kalinova příliš vhod. právě
ro ustil sličnou modelku, dívku asi osmnáctiletou, kterou ná

hodou získal pro svůj obraz Šárky na pražské ulici a chtěl do
poledne. dokončiti zběžnými rysy načrtnutá oblá ramena a zpola
odhalená ňadra svůdné Sárky, jejíž Hava byla již hotova.

proto vyzval Kalinu, aby se posadil a prohlédl sí poslední
jeho náčrtv, které pracoval po návratu svém z letního bytu
v ltalii. Než Kalina odporoval a přistoupiv k (iervenému položil
mu s lehkým úhozem pravici na rameno řka: ;Dřitelí, výroční

rvní cena Ceské Akademie mne tentokráte nemine, již zítra
bude oznámen výsledek soutěže. Nepochlubíl jsem se dosud ní
komu. ani tobě. že zadal jsem do soutěže knihu přímo démo
nickou, kterou psal jsem o lethargii svého srdce, svých citů a
svých ideálů. jimiž, jak víš, jsem hledal siěty neprozkoumané,
směry nové a cíle neznámé, které by hypnoticky )ůsobilv na
čtenáíc a donutily jeho hlavu k nočním meditacim. bříteli drahý.
ani nevíš. jakou rozkoší plni se nitro má při vz omínce na slávu,
jaká sbírkou mou bude české poesii založena. Bodivný jakýs hlas
ustavičně mi šeptá. že cenv dostane se mi zvláštním slavnostním
způsolx'm, čemuž na:—x\čdčujidnešní noční podivné sny, které
i úzkostí chvilemi mne naplňují. Zdá se mi již po několik
dní, že podlehám Carovnému kouzlu sugesce a líypnose nezná
mého člověka a že na okno myšlenek mých buši myšlenka
jineho. která touží )o splynutí duchů. \;vsvětluji si duševní stav
svůj všelijak .r mys im si.-že se jedná o zvláštní druh telepatie.
\'Iždvt známo je ti, že myslíme-li intensivnč a s láskou na ně.—
koho. že vlrn myšlenkové ríší duchovní pí'enášejí se k čelu
přitelovu a budi mu podle zákonů resonančních stejnou ozvěnu
dojmu a nálad \ Čele i srdci. přiblížíme-li se s rozechvčnou
strunou k jinému hudebnímu nástroji, jehož, duši jsou struny.
ozw se v něm struna a tón odpovídající tónu našeho nástroje.
tónu naší struny. A podobně se to má v říši myšlenek a citr'r
je nitro a zvláště záhadný mozek lidský tajemným hudebním
nástrojem, vždyt pod resonanční deskou lebky skrývá se labyrint
závinů, trubic. spirál, které i tím nejjemnějším podrážděním nervů
— strunami duševními — jsou unášeny ve znění. jsou telepatickč

vlny, kterými- přenášena jest radost i bolest a které nejintensiv
něji působí v agonii, kdy v umírajícím člověku chabnou smysly,
aby tím mohutněji pracovala myšlenka a pocity duše i ducha.;
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| já cítím, že kdos cizí pracuje v mém nitru, že k 05 hlásí
se u myšlenek mých o slovo a to zvláště v noci, kdy umírají
smysly a bdí jenom duše, nebot duše nezná spánku jsouc ne
smrtelná. Myslím si, že censor, jenž četl mou sbírku, stále myslí
na jejího autora, že se jeho složitou duší obirá dnem i nocí,
že hledí v myšlenkách aspoň navázat s ním rozhovor. že vžívá
se násilně v moji náladu. aby mne pochopil. Zije pro mne, sní
o mně, nebot i já po celou dobu soutěže snažil jsem se jej
hypnotisovat a jsem přesvědčen. že vsugeroval jsem mu přiznání
ceny výroční mně, výhradně mně, básníku, jenž touží po slávě.
radosti a zlaté!

Unaven svou dlouhou argumentací ustal Kalina a zabodl se
zpytavým zrakem do tváře přítelovv, jenž již dávno odložil štětec
a paletu a se zájmem naslouchal přesvědčivým slovům básníkmým.

rle-li tomu tak, pak ti již, příteli. gratuluji dnes k výroční ceně,
kterou si plným právem zasluhuješ, nebot duši i život klades na
oltář obrozená česke poesie, boju'eš neohroženě za slávu svou
a slávu její, nelekáš se lidského keiu ani pera kritikova.

e sláva podle hasníka Salmínilío |1e\(-stkor| a ta si musí
chleba vydělávali, jak se to dá. | já vedu lioj o slávu, než. zdá
se mi, že v nčrn podlehnu, že rozloučím se se stettem a paletou
a že v ústraní budu jenom vzpomínat na sir- tiů'rči ideál ':
které tak rády klamou a ke skepsi dohánčjí jako (loliánělv
h'litlielangela a jeho proroky na klenlič Sixtinske.

re lépe srdci zit, ne'/'. rvat se s lidským klepem —
(o jemných uší vosk a dlaně na oči!
lak lze jen zvítězit \ tom hojí o clrlel) slepe'm,
o kousek prá/zdmi cti a slávy- otročí'

rÁno, pravdu zdáš se mít, příteli —- nebot (“im jiným je
básník a umělec než otrokem své slávy, \ 'ejichž poutech upí
dnem i nocí,' chopil se. slova znovu Kalina. rllvůrčí duch, leckdy
i démon tiskne stále pero do ruky a ty nmsíš psát i'kdyl)ys
měl psát vlastní krví svého srdce a honit se za slávou. která
prchá ke slunci jako barevný motýl vvplašený z květů.

(pokračování.)

NarozeníJežíše Krista jest nejdůležitějším datem veškerých dějinlidstva. Zá ná bitva, žádné nastoupení na trůn, žádný )řírodní
úkaz, žádný ob'ev nemá takového významu, jenž by s krátkým
životem Galilejského mohl býti srovnán; skoro dvoutisícileté dějiny
to potvrzují, a ještě dosud jsme ani prahu křesťanství nepřekročili.

Chamberlain.
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gra gosafat:
90 impressionismu —expressionísmus.

Nová revoluce v literatuře.

Dávno už není literatura záležitostí celého národa, nýbrž
toliko velice úzkého kruhu, jenž udává tón, a vydává prostřed—
nictvím tisku zvučné denní rozkazy, .ředpisující massám neza
svěccnců jejich literární vyznání víry. Yedině' kastě kritiků, kteří se
považují za výhradně k tomu oprávněně, vyhrazeno je dnes
právo, aby si utvořili svůj úsudek o literárních nových zjevech;
ostatním předloží se hotové ragout úsudkove' v denníku, a nemají
'ině úlohy. leč úsudek ten při příležitosti zase opakovali, papouš—
kovati, a tak tvořiti ikompaktníí, od několika málo cliytráků
utvořený a řízený literární denní posudek, proti němuž se vze říti'
či bojovati byl by slál) i sám Dante či Shakespeare,. kdyby díies
byli živi a poukázání jen na to, aby umění své prosadili bez
pomoci či dokonce proti vůli dnešních rmachrů' všech literár—
ních výtečníků.

jaký div, že za takových poměrů, kde rozhoduje toliko malý
kruh literárních augur-ů & la Sekanina, Krejčí atd, co má ve
liká většína lidu přijati jako umění ijedině pravě', co se jí má
líbiti a co má čísti, živá účast národa na literárním _životě
zploštuje se den ze dne více, a že omezuje se víc a více na
denní davový'pokrm íduševní', jenž nepřináší užitku jiného, lcč
že pomáhá ubijeti Čas, ale za to působí nevyslovitelné Škody.
O výchovu čtenářské obce, () navykání a porozumění četby
vážně, ušlechtilé, duši svtící a povznášející, nemůže tu arci býti řeči.

je tudíž pochopitelné, že málokdo má “vědomí a tím méně
vlastního úsudku, nejmillc'liajicrlio \livům cizím, () nově revoluci
v literatuře, které jsme právě svědky. Není to přehnaně, mluvili
tu () revoluci, tak jako v devadesátých létech minulého století
nastala; naopak nynější vykazuje následky mnohem hlubší a
daleko řízněji zasahá do tvorby literární.

| těm, kdo se dosud velmi málo starali o sporně otázky lite
rární, napadne asi vzpomínka na dobu, kdy s největším rozhoř
čením a vytrvalostí veden byl boj proti účelnému umění, po
směšně zvanému: tendenční. Učení, že umění jest účelem
samo sobě a že nesmí míti jinělio cíle, mimo sebe ležícího,
čili žádné tendence, bylo po dlouhá léta základním dogmatem
csthetiky; a učení toto bylo tak bouřlivě stanoveno za samo
zřejmý požadavek, mající nárok na věčné, nezměnitelně trvání, ba
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za uhelný bod všeho vytříbeného umění, že suggestivnímu účinku
tohoto tvvzeni podlehla i velká část katolické inteligence, a na
psala také boj roli tendenci na svůj prapor. Třeba ovšem při
znati, že při neo yčejné roztažitelnosti tohoto slova, jež připouštělo
tolikerý význam o pojmu rtendence', bylo lze pozorovati mezi
katolickými a nekatolickými mluvčími značné rozdíly, ale byl to
přece vpád idei původně cizích, na půdě zcela cizí vyrostlýcli
\" obor katolického života duševního. l katolická nauka o umění

zná ovšem pojem tendence vpravdě umění nepřátelské, kterou
třeba potírati; ale příčinou obtíží a nedorozumění. vznikajících
z těchto bojů, dlužno asi hledati vtom, že katoličtí mluvčí
jednak nevyložili vždy zcela jasně pojem tendence skutečně ne
umělecké, umění nepřátelské, kterou tudíž třeba potírati; jednak
na straně nekatolické boj proti tendenci vyrůstal ve 5ve'm skuteč
nem, praktickém účinku vždy více v boj proti literatuře, zdravé,
eticky i nábožensky vzdělávajieí. tudíž proti literatuře posítivně
křesťanské a zvláště cele katolické! let jisto, že právě po celou
dobu křiku proti tendenci kvetla na druhé straně tendenční
literatura pmtikřestanská a protikatolické, lm že právě tato
literatura od největších křiklounů proti tendenci byla hi“ká a,
pěstována, hájena a doporučována, a že nikomu nenapadlo, (ly
zástupcům této tendenční literatury upíral či urnenšoval urně
leckou slávu, získanou tak laciné hlasitou reklamou.

literární směr, v jehož jméně všecko toto dálo se po 50
40 let a jemuž těmito prostředky a cestami sjednávána převaha,
/.\al se irnpressionísmus Čili umění dojmu, a hlavním jeho
představitelem byl Gerhard l'lauptmann Nyní však právě tak
náhle a rázně, jako tehdy, nastává příkrý převrat, z extrému do
extrému, což i jméno jeho nového hnutí jaksi má naznačiti.
expressionism -- umění výrazu. Slavný kritik, svědomitý a
klidně posuzu'ící Oskar W'alzel v bývalé rKunstwart' napsal o tom
tato slova: hlechat se nově toto umění jmenuje expressionisrnus
Či jakkoli, je jisto, že. od počátku hnutí naturalistického nedostavil
se tak rozhodný převrat; jest otázka, nevládne-li dnes mezi dobou
tehdejší a nynější rozpor ještě větší nežli kolem roku 1890 . . .'
Literární velikáni od včerejška jsou zavržení a znehodnocení,
hodnoty úplně převrácený, »- ale za to zapomenutí autorové
povstávají jako znovuzrození, jako by dnes byli objeveni a nové
talenty vyvolány.

Nové, pučicí snění rexpressionismus', odstranilo zcela víru
v samospasitelné dogma, jako by umělecké dílo nesmělo sledovati
cíle, účelu jiného, leč který spočívá jen v něm. Kterýsi zastánce
nového tohoto směru praví: iV literatuře i umění jeví se nový
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proud časový v překonání onoho názoru, jenž hodnotí dílo
umělecké jako účel samu sobě. Umění však je něco většího
nežli hra esthctických zákonů, něco více nežli krásný. zábavný
kaleidoskop forem. | umění má něco chtíti. Napodobení
skutečnosti (naturalismus) a psychologicky jemné podání dojmů
(im ressionismus) zůstaly bez tvořivého účinku na život. l_lměni
doby naší má cíle ethické, jako nikdy před tím. 'l'vůrce.
(uměleckého díla), maje před _očima rajskou blaženost lidí. trpí
nesmírně poblouzením, zmatkem ve světě; zná zlo v nejhlubší
vnitrnosti; a z tohoto vědomí proniká výkřik duše. — lot asi
podstata expressionismu, tak často jmenovaného!

Mladí tito umělci chytli býka za rohy s odvahou, uznání
hodnou; vrhají se střemhlav do proudu politikv'denní. kde to
bouří nejdivěji, chtějí svět hřetvořiti iduchem' a. k tomu cílí
užívají umění básnického, aby iPůSOl)ili politicky. strhli člověka
k činu, aby ho pobouřilí proti sobě samému.! (Ural.) Ba, jdou
až tak daleko, že tvrdí: Tendence, to jest proniknouti uměleckou
hodnotu rozhodným vědomím účelu, úmyslně jej stanovili k vůli
účinku ethicke'mu, náboženskému, politickému — tot netoliko do
voleno, ale dokonce nezbytné a umění. které toho nedbá.
není uměním pravým, nýbrž pouhou hračkou bez cíle životního
a )ez skutečné hodnoty.

iÁbychom pochopili,? praví l:. lÍichcrt \ iKeíclispost'. mplnv'
převrat pojmů o umění. dosud nedotknutelné platících, musíme
věděti, že. nové umění pojímají jeho apoštolé a učenníci jako
protivu k umění materialismu, dosud jedině vládnoucímu.
jako k umění dojmů )ůsobícich skrze smvslv. lcdv umění cpsv
chisnvu'l — iUmění křičí po duchu,? praví kteíýsi 7 jeho za'
stupců, uto jest evprcssionismusJ Á dále“ vlvpressionismus nechce
už -- \ odporu proti impressionismu chápati toho, co je
přechodně smyslné, nýbrž co je věčně, pravé. duševní) Tcdv
nikoli už umění jormy, nýbrž umění obsahu; nikoliv umění
esthetů, mdlé, blaseované, nýbrž rázné, iaktivistieke'f. silně v život
zasahující umění silných, tvořících: ethíků. politiků. náboženských
zakladatelů. Nikoliv umění dekadentů, nýbrž aspon co do vůle —
umění vzestupu, povznesení.

Na to arci léckdo řekne: to zní ovšem velmi hezky, )odobná'
slova a názory však slýchali jsme častěji se strany katolické,
zvláště od těch, kdož se nikde nechtěli smíříti s materialistickým,
dekadentním, hlavně smyslné požitky hledajícím a- podporujícím
směrem v uměleckém životě poslednich desítiletí. je to zcela
jistě správné. Králík a jeho přátelé vždycky zcela “rozhodně tvrdili,
že umění _musí něco chtít, že má se snažiti netoliko o esthe—
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ticltou líbivost, nýbrž že výše_nad to o cile ethiclté, náboženské,
a i politické až.lt jistému stupni. Dravé umění musí býti netolilto
pouhá hráčská forma, nýbrž musí to býti umění obsahu, a má
sloužiti netoliko zemi, vezdejšímu životu, nýbrž ideám věčným, a
na ltonec oslavě Boží a oslavě božského řádu světového. l

nesmí ldesnouti v materialismus, nýbrž musí to býti umění vnitřní,
duše, věčnostil

Ále zde stojíme na rozhodujícím bodu. Duch, po němž vola
ono umění nové, jímžto chce se dáti vyplniti. jemuž chce sloužiti,
'emuž chce ve svých výtvorech propůjčili \ýraz — to není duch
boží, jenž vznáší se nad chaosem tvořc a pořadajc — nýbrž
duch protivníka, duch, který stale popíral

9rant. Jiřížovsky': ?opelec.

lá, prach a popel,
příští vegetace poltrm hoí'ltý.
rultou hříšnou čela znanu-nam a čtu,
Duch co napsal v jejich \l'asltý tajemsuím.
první usmání čtu vcsnv probuzcné,
dýchající vůni jahloňových květů. 
)rvní polílíení na zandlýrh \ít'ltát'h „nit. sklopených;
kaina (“tu znamenaní iolem [IICI'VOSHČlýCllrtů;
runy víchrů na zvětralýt'h sltra'nít'h,
na skalách, jimž věltý do ldína jcn temno hodily a l)lCSl(;
nocí probdělých čtu výplaltané hoře
v italných zřítelnicít'h |)th lesku »
\rha smuteční tak -- stojíc podle hrobu miláčka
v černém zrcadle se shlíží hřbitovního pomníku.

Dlaň sc chvěje.
Bratří jsou i sestrý má.
Na moři až den náš zhasne, lt Břehu doplujem;

* tam se zjeví nám těl našich podstata,
)opel na _čele nam zazáří, ten pocel Věčného.
h/ palem den jsme vstříc Mu jasali, '
ratolesti zeleně v svých rukou nosili,
schovavšc je |< Dopeleční středě své. —
Reliquie hrobu dotekem jsou prstů přísného,
na zeleném čele matky-země slavný Dopelec.

113



josef gianák:
Wicolas Qeauduin hostem !: fraze.

Francouzskému štábu v Draze jest jako důstojník přidělen jeden
z předních francouzskýdi básníků, jeden z vůdců mladších fřan
couzskýd1 literátů, Nicolas Beauduin. Od července .minulého roku
bojoval s československou armádou pod generálem Gouraudem.
jenž pro svou neohroženost spojenou s vynikajícím strategickým
uměním již před světovou válkou byl miláčkem Francouzů, v nějž
v hodině rozhodného zápasu, který dříve či později tušili, sklá
dali pevnou důvěru. poněvadž pod velením generála Gourauda,
zvláště u Vouziersu, se proslavily ičeské legie, takže týž, ač jest
máiomluvný, nadšeně velebil jejich hrdinnost, uvedu několik za
jímavýd'l dat z jeho života. Otec generála Gourauda byl lékařem
v Daříži, ředitelem nemocnice de la Charitě, předsedou Ochranné
společnosti dětí, skromným učencem a lidumilem. Ze čtyř jeho
5 nů dva starší se věnovali službě armády, třetí zasvětil své síly
službě církve a nejmladší lékařství. Generál Gouraud se zřídka
kdy směje od té doby. co mu smrt nrvala dva bratry, Iosefa,
'cnž byl vikářem u sv. Dctra (lu (.)ros-Caillou, světce, který ná—
božensky obrodil celou lidnatou Čtvrt ařížskou, a Xavera, dielo
oddělení pro vnitřní diorobv v l'lotel- icu.

Generál Gouraud vystudoval; na kolleji sv. Stanislava, vstoupil
do \ojenské akademie v Saint Cvru, kterou opustil r. 1890 v hod
nosti poručíka, jsa přidělen 7 sboru armády besanconské. jedno
tvarný život garnisonni se mu po 4 letech znediutil tak, že se
přihlásil do vojska afrického, v němž svým strategickým talentem
a neohrožeností se uplatňoval takovou měrou, že již ve čtyři
cátém svém roce byl jmenován plukovníkem a důstojníkem čestné
le 'e. Za své vítězné tažení do Maroka byl povýšen na generala
alarm na to, maje 47 let, na div' ionáře.

Gouraudovi, jejž Francouzi již jied válkou nazývali lieroem,
svěřil maršál Foch velení armády, operující směrem kSedanu.
pod ním bojovaly tak hrdinně české legie a s nimi %'N. Beauduin.

N. Beauduin byl již před válkou ve styku s českým národem,
řispívaje do iLumíra', redigovan'ho V. Dykem a H. lelínkem.

Flynn se uvolil spolupracovati v listě v praze vydlázejícím il.d
République Tdreco Slovaque! jehož hlavním redaktorem jest prolí.
Eug. Besteaux. Tento duěje o Beauduinovi informovali české čte
nářstvo, načrtl v 7. čísle jeho literární portrét, jehož použivám
k tomuto článku.

Myšlenk0vý vývoj Beauduinův hral se podobnou cestou, jako
u tak mnohýdi modernídi francouzským literátů, takže tyto řádky
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jsou doplňkem mého článku iNábož. vývoj franc. spisovatelů po
roce 1870', uveřejněného v 5. roč. r y.

Beauduin má za sebou již celou řadu básnických a prosai—
ckých knih; r. 1907 vydal rMatku Zcmi', *r. 1908 rCestu, jež
stoupá!, r. 1909 iTriumfy', r. 1910 iBožskou pošetilost', r. 1911
rDvě království', rldeologický vývoj M. Barrčsa', |Mčsta Slovaf,
r. 1913 rMčsto lidí', iClověk kosmogonický', r. 1915 rHeroickou
obět1 a román rDláně na pod-rodin, vynikající hodnotou básnickou
i silou a přesnosti postřehů.

Beauduin byl před válkou spolupracovníkem předních francouz
ských, anglickýdr, španělským, italských. holandskýdt časopisů. Sám
redigoval od r. 1907 rlzes Rubriques nouvellesÍ a r. 1912 ujal
se redakce revue rLa Vic des Lettres', do níž přispívali nejslav
nější francouzští s isovatelé, jako Barres, Régnicr, Vcrhaeren, lam
rncs. Když vypuka válka, odešel na frontu. kde setrval až do
svého přídtodu do prahy. jeho odchodem z Daříže bylo vydá
vání sl.a Vie des Lettres' zastaveno.

Básnické a, literární dílo Bcauduinovo je velmi složité. jeví se
\ nčtu a zdánlívě na sebe narážejí krajně různé estetické a
jílosojícké směry; ozvěny uovoplatonské, biblické, tltomisticke, pa
skalovské, indské a tu stické se konečně pojí v rClověku kosmo
onicke'rn' (\ jinýdr jeho norějšídr díledr v podírultodnv souzurk.

řako svého času Bruneliere přešel z positirisrnu na stnne cesti
\.irv, tak Beauduin “ameritkjm prajgnratisurenr dospěl k lit-rusonisrnu
a katolicismu.

lento myšlenkový vyvoj jest jen zdanlive draotícký N Beau
altllll odloyil nauky pvtha orersmu a lrellenskélro idealismu, aby
přijal jílosoFí moderní, přifíš rozumovou, jež se změnila tvrdými
zkouškami války, které se zúčastnil jako spolubojovník, \“ poesii
žhotnorr a trpící a tím i lidskou, dostupující nezřídka nejxyššídr
říší dudra.

Dynamická esthetika tohoto rparaxysty', enž po několik let
boje tak zvané arantgardv byl více theoretiltem než básníkem,
má i v poslednídr jeho dílech, ale jeho verš, jenž byl jen neur
čítynr rytlunem, podobným prose, ustoupil „verši o určitém počtu
slabik. verši nekonečně jcrnnýdr odstínů, jenž jest schopen \'y»
jádřiti jak nejvyšší lyrické vzněty, tak nejněžnější vnitřní záchvěvy.
Romain-Roland jej proto nazval rNikisd1em básnického ordrestru'.

Prof. Besteaux zdůrazňuje fakt, jenž se netýká jen Beauduina,
ale téměř všech dnešních francouzských spisovatelů; vyšel z ku

bismu a dospčlfk téměř absolutnímu klassicismu; vyšel z inter
nacionalísmu a“dospěl k naprostému patriotismu, jak svědčí nejlépe _
vyznamenání, jež zdobí jeho prsa, a jichž si zasloužil ne snad
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v tiskové kanceláři, nýbrž v zákopech, vyšel konečně z raciona—
listickeho pantheismu a_dospěl k úplnému katolicismu.

ipřekvapi to asi,! praví prof. Besteaux, iaspoň v cizině. jest
zvykem —- a bylo to za války jednou z nejúčinnějších zbraní
proti nám — viděti ve Francii jen nevčrecke politiky a ničitele
cirkvi. krčící se před lživčdeckým realismem p. Homaisa a jeho
miláčka E. Zoly. Ve skutečnosti však dnešní mládež, kterou oživil
svým dechem velký Barres, nalezla v kultu země a mrtvých věčnou
víru naší raGy. Á zatím co barbar, přišedší-od severu. eaplavil
Francii. vtiskuje všady stopy svého bezectného vandalismu, stou
pala jejich modlitba k Bohu, jejich naději, jejich vůdci, jejich
zákonodárci, by chránil milovanou Francii, by bděl nad jejich
dívkami. nad jejich ženami, jejich nejposvátnějšimi pokladv.

\. iHrdinské obětií, psané v žákopech, opěvá Beauduin Francii.
její slavnou minulost, její mluvu, nejlíbozvučnější na světě, jeji
mírné pahorkv. linii jejich parků a města irozkvetlá na okouzlu—
jících březích |.oiry'. jest to dilo vznešeného tvrzení po tolika
dílech popírání, dílo přesvědčení. že vítězství příjde jistě.. že :spra—
vedlnost se dostaví v určitou hodinu! že všichni synové Francie,
všichni svnove' jeho krve. jeho virv, jsou dnes sjednocení, by ji
zachránili; jest to také dílo modlitby, podobne velké, slavné mši,
)Í'i níž knčz velebí zásluhy světce. jejž oslavuje. a svolává mo
iutným hlasem Boží )ožehnání. Vznešená a dobrovolná občt
neznámých obéovanvcli, kteří se rozhodli vše ztratíti. jen ubv
matka bvla záchráněna.

:O, jak jsme \šichní dobrovolnými nmčedníkv,
hrdinove neznámí, padlí'na poli ctil
Prosíme lé s tváři k zemi schvlenou.
prosíme lé, odpust nám, Dane!
Á! naše tělo je drceno, at naše bolestí rostou.
at naše žily ccdi bez konce rudou krev,
však, pane, at jen naše Francie
žije a září pod sluncem.1

je to hymna \šech, kterí padli, kteří ve své duši chovali tytéž
touhv slávy, jako Déguy, Dsichari, Cassagnac a tolik jiných!

Tak velkou válkou uzrál jeho talent i jeho. duše, velká v'lka
připravila jej na ono velké jaro míru, jež tak velebně opětal.

nyni — končí p. Bestaux svou studii -— kdvž jej volá bu
doucnost do světla, slávv, slvšime již předem zachvívati se jeho
lyru, jež se stala lidštější a vznešenějši a jež s rozezvučí tónv
hlubšími a libčjšimi v knize, kterou s radostí ;híašujeme svým
čtenářům a jejíž název bude iprdžské elegie'.
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Dnníz \Dražských elegií' uveřejnil p Beauduin v 5. čísle
;Lá Rep. zTchécoslov.. Má náze\ ;Hradčany' Výtrvskla ze srdce
zesmutnělého vzpomínkami na \zdálenou \lást á (lláhé miláčky.

(Vystoupiv na večer. jak mívám ve zvyku,
k vysokým Hradčánům, trůnícím nad městem,
zvolal jsem po třikrát jméno tvé (lo samot,
o Droho. potom jsem stočil zrak ke straně,
kde pod svým azurem kvete má sladká vlast,
kde to, jež mnč čeká, vzclycha' (\ o mně sní . . .!

V témž čísle má \) Beauduin záloveň článek :Ztrán ((ran
couzské literatur\ za \á|k\f. lii stá padesát sedm francouzs ýcohspismatelů padlo na poli slán třicet pět je ne2\čstných.
bolestmi hilance \álk\. l\t(\ cilu (\luomuji a přec jsou smutnou
skutečností. llamic zhatila \\(jlepší snž (lčti, květ studomné mlá
(leže b\l skosen. Kolik to (\hčti za dlouhá léta zápasu bez mi—
losti pm 5\(\l)(\(lu měla! Suulujíci mládež \še(l\ ol)o'ru zámclila
\ (\hčtouini ži\(\t(\ 7.0 nej(l|ažs| statk\. Neju'cc \šak utlpěla lite
muua ztrátou těch. kteří sum talentem skýtali umlěji na (lila.
jež mila |)\ti (llluulmu l—Idlltlt len |(1álukttií l)\|i tak šťastni.

7e jim l)\l(\ (lnpřdno aspon 7 (*nsti usktlt((|\ití su“ (lilo.
K nim náležel ( halles Pvgun Na mCátku su litclálni (lláln

l\\l \(uiulistou. \elk\t|| (\l)(livu\at("l(|n lattt(S(\\\lll, potom l\\l stou
pum-m směru luuuauitámíhn. nam l)\'| intellvktualistou, j\'(\t(" se
stal \'luem \'nČjŠÍt'ill \\(lalusu \ \nitřnícll mvšlenkových klisi tra
(l|('\(\nali>t(\u stoupuuern lhunulétltným (\ posléze. jako jeho

plujleswu na (e(luli(( lusej l()tt( (] jaku |||\\ poslutllm téte'lŠLO ll lalerlhlt. \Cllí lm k(1l\)l|l(CIll.Zal\)Žll (GSOPIS l|(.\ C(I—
hiers (lela ()uinzaiuc', napsal (\b(li\u|\(\(lue has-nické skla(ll\\,
\lajemsui Iain 7 Arcu' ;lwi' (\ |(\zk(\šn( l)á5|\ičk\ |V\ší\áuí
\lárie Panm', jiuu7 si zjednal slamc jméno (laleku /\l hranicemi

()l)ět| \á'k\ Š? „\ldl \““k Rťnanm llneŠl |)5Klldli. |Clt7. |)d(ll
mezi j\\\uin\i \ýplnilo se jeho (lávné prání. \ jeho \\\ž\č do
thdne- (\\ užás l)u(lí(i \Lestě (enturiunmčl. jest tato toulm
jeho obétovati 5( za spra\e(lli\ou \ěc, \vja'dřena \icl\\atnými
obmm K(lo \\ pochopil, jakým kouzelným náuátem mravních
hodnot dospěl \nuk autoru \Ántikrista' a (Znotá ležíšova', elegán
jenž tak dlouhou dobu udaval tón francouzské'společnosti kse
psání knih neohroženého a \ozhodného náboženského přesvěd

čení. psichari není barrčsovcemf neopírá se jako Barrés jen 10
zemi a mrtvé'. nýbrž o něco jiného; jeho katholicismus není jen
literárním, romantickým jako Barbeye dÁurévilly, Hellův Huys

manšův nebo Leona Bl0ý (jenž také umřel za války), Dsichari
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— jako paul Claudel — nalezl v dogmatu dl litery i ducha
pomocí nové, právě proto, že staré, thomistick! FlosoEe iiasné
tvůrčí zdroje nejvyššího života'. '

psichari tvrdil, tvrdil vší silou. Měl radost z jistoty a tuto
jistotu učinil tvůrk ní krásných děl, tvůrkyní heroismu, schopnou
nadchnouti k nejdokonalejší oběti. Obětoval se, zemřev dle svého
nejdražšího přání . ..

Z rliterárních stran nesporně utrpěla nejvíce sku ina spisovatelů
sdružených v rÁction Francaise'. jejich mistr harles Mauras
prohlásil: iVšichni do první řady“ Sli a padli. Seznam jejich je
dlouhý: Leon de Montesqui0u. Octave de Barral, |oscf de
Bonne . .. Beauduin jich vypočítává ještě celou řadu. Zmiňuje
se o padlých spisovatelích jiných směrů a končí Franconim, jenž
byl na frontě od počátku války a v zákopech napsal okouzlující
knihu tleden z francouzské armády'. Za pronásledování Němců
v říjnu bla mu granátem utržena hlava.

Svůj článek končí N. Beauduin těmito zajímavými slovy: tlak
je zřejmo, od Ch. Déguyho až k Franconimu jsou ztráty jrana
couzské literatury nenahraditelné. Naše generace je téměř zničena.
Strom, jenž byl právě obalen nádhernými kvčtv, nepřinese oče
kávaných plodů. Srdce krvácí. příliš mnoho z nejlepších zemřelo
A přece jejich obět neb fla nadarmo. Zemřeli — ale žij'e aspon
naše drahá, nesmrtelná lŽrancie, ještě větší, ješte. \ice nbdixovana.
než kdy jindy.'

Za četby článku N Beauduina bezděky zůstane na nnsli
slovo, jimž ljaguet _ ne bez přídechu ironie kar-aktcrisinal
moderní francouzskou mládež, naZvav ji izázračnou'. Nedlouho
)řcd svou smrtí — zemřel také za války napsal; :li mladí
lidé jsou čistí, plni ušlechtilých citů. jsou nadšeni, statecni, miluji
život a důvěřují \ něj, jsou oddáni vlasti -—což \'šc nás musi
okouzlit: a učiniti nám náš blízký odchod méně melancholickvm'

Měl-li bych něco k tomu dodati, byl bych nucen opakovati
slova, jimiž jsem zakončil článek rNáboženský vývoj franc. spisox
vatelů po roce 1870', na něž tedy čtenáře odkazuji, pončxadž
jsou i dnes jak časová, tak i pravdivá.

.sopis rLa République Tchčcoslovaque' možno doporučiti
co nejv'releji.

.

Vysoko nad prostorem a časem působí vznešená mysl živoucí;
a kdežto vše zmítá se bez ustání ve zdánlivém víru, jediný Duch
přetrvá klidně všeliký zmatek. '

Schiller.
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3. CV.$ena: g(něz Cyprián .Éelek.
(Několik poznámek.) —

Mluví a píše se nyní často o Ccších v prusk'ém Slezsku a
očekává se, že mírová konference v Daříži ie přivtělí k českoslo
venské republice. lak známo. jest země' Cechy ipruskými' obý
vaná, krásná a bohatá země. To také dobře věděl pruský král
Bedřich ll.. když nám Slezanům-Moravanům ji r. 1742 násilně
odňal. Císař Iosef ||. 5 lítostí pak doznal. že Drušáci nám se
brali zahradu a ponechali toliko plot t, j. Slezsko, jež do 28.110.
1918 slulo rakouské Slezsko.

Tehdá žilo v pruském Opavsku Části pruského Slezska —
velmi mnoho Cediů, již hývše odříznuti od kmene, od veškerého
kulturního života Českého, značně se poněmčili a byli by docela
jistě vyhynuli, kdybv prozřetelnost Boží nebyla jim 'v nudných
dobách vzbudila vlastenecké muže, hlavně v řadách katolického

kněžstvo. To je fakt, kterým se ničím a nikým popřítimetlá.
Spisovatel farář lan Výhlíclal píše" o národnosti české \“ pru

ském Opavsku od |. I742 —1873“ takto. Stav narodnosti České
za minulého století byl \“ říší rakouské žalostný. ještě líčdnější
\ království pruském. Od té chvile, co Marie leiezic bylo do—
nucena vzdáti se části Slezsko pro Bedřicha ll.. těžká ruka do—
padla na slovanské kroje Vláda podnikala prudké utokv jednak

roti náboženství, ji-dnak proti národnosti síloxtmů. (Ínlum- .:
)olaú mnoho zakusili pro katolické náliožcnsni a národnost
Nejkrutěji snad l)yll jn'onáslt'dováni m let 1881 1885 tak na
ného kulturniho boje, jenž skoncil dosti výhodným příměřím jno
katolíky. lak dříve zrnínčno,2' chtěl Bedřich ||. slomnske osadníkv
poněmčiti, vykazoval jim sídla mezi Němci, hv své germanisačni
umýslv rychleji mohl provésti, nutil mladíky ze slovanských krajin
konali službu vojenskou v plutídi o krajích německých, mimo to
poručil. at \. kasárnádi učí se němcck . po osadách zakládal pro
české a polské dítky německé školv. i\lástupci Bedřicha "_ zůstali
tradicím jeho věrni, dei-manisovali jako jejich předchůdce. (lediové
a Doláci ztratili jejich usihm značnou Část národní držaiv. Ze
národnost ceská na pruské straně. nevyhynula. máme děkovatí
katolickému (lud'iovcnstvu a okolnostem, že z obecných škol i 7. výš
ších čeština nebyla úplně vyloučena. probíráme-li se v iRodácídi
z Opavska'f' shledárne sc's celou řadou vlasteneckých kněží

" Ve spisu: iCčchové v pruském Slezsku'. Kroměříž 1900, 3. valně
rozmnožené vydání; str. 15. a následující.

2- V dřívějším článku citovaného Vyhlídalom spisu, pozn. isatcle.
3' Napsal Vincenc prasek, bývalý profesor a spisovatel v lomouci.
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z Druska, již působili na Moravě, v rakouském i pruském Slezsku.
Styk tento s Moravou a_naším vévodstvím nebyl nikterak pruskému
Opavsku naskodu přese všedtno to, že na Moravě lid sotva si
protíral oči ? národní dřímoty; rovněž nyní styk tento jest pro
pruské \;echv užitečný. , pohraniční obyvatelstvo totiž vysílalo a
vysílá studenty do Opavv a do padiolcckěho semináře v Kroměříži,
de osvojují si znalost češtinv. Bohužel, že nynější pruská vla'da

neuznává pro Své občanv platnost maturitního vysvědčení v Ra
kousku nabytého, takže. abiturienti nuceni jsou v naší říši se usa
diti a )ráva občanského získati na škodu domorodého obyvatel
stva. lŠovněž boholevci z pruského Opavska nedtodí již do
Olomouce na studie, nýbrž od několika let obrací se do Vrati-'
slavi, dříve aspon tři léta studovali na theologické fakultě ve Vrati
slavi a čtvrtv rok v Olomouci, ted "to není dovoleno. — Mezi

nejpřednějšimi huditeli českého lidu v prusku jmenujeme Cypri
aua l elka. na A\Iltwmř'a v Cechach příliš málo známého. l_elek
svou dobou hvl lidu vším: učitelem, dobrodincem. knězem spi
smatelern.- Nvthiloml pohodlí a Čeho ze skromných důdtodů
ušetřil, vydal (*hudvm, nebo kupoval české knihy a časopisy. aby
jimi vzdělával lid.l lolik Vvhlídal. .

Šude-li mně možno, napíši o tomto nezištném vlastenci delsi
žnotopisnou studii, dnes se omezují jen na několik poznámek
z pramenů sebranvvlt

l_t-lt'k narodil se 20 října 18l2 v českém městě Beneštněl'
\ pruskmn Opavsku. Rodiče jeho, lií'í Lelek, kožešník a iněstan
benešovskv a Barbora Kladtvova z Benešova, nebyli sice příliš
zámožní, ale dhali o dobré \vdíovaní svých dětí. Nejstarší Cvprian
lll'Čt'll na studia. jako 'lOlctv hošík začal s přípravou do lat škol
na ll lla\ní škole! \ Opavčx Šolné ulici příprava záležela \ tom.
že hodi musel se napřed naučiti jazyku německému. Byla! to
t_rnita vesta pro každého nadějného studenta a trvala 2 leta
Sest gymnasijnidl tříd vvstudoval v Opavě. Na další studia \v
pravil se do lllul)čic. kdež po dvou letech (1832) maturoval
s vvznanwnánun. Bohosloví studoval ve Vratislavi, kdež právě

í'ednášel na vysokém tamnějším lékařském učení fysiologii vě
lasnv náš učenec dr. lan Durkyně. Lelek získal si přízeň slovu

tného učence; byl hostem jeho nedělníd1 zábav a besed, jež
purkvnč skýtal domácím i cestujícím učencům g studujícím slo
vans'ým. Dr. Purkyně rozdmýdtal v srdci Lelkovč dřímající lásku

národnosti české. .

l_elek svědomitě studoval vědu theologickou, ale také se přiči

4' lcdeš-li drahou směrem z Opavy do Svinova, spatříš na levo za Opavicí
naproti stanici Háji úhledné městečko — rodiště Lclkovo — Benešov.
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ňoml, aby blíže poznal mateřský jazyk česky a bratrský jazyk
polský. proto nmštčvoval tež pilně přednášky projesorů slovanské
filologie na vysokém učení jilosojíckém Oba jazyky slovanské,
český a polský, stále pěstoval i \ pozdějších leted\, číta'vaje kníh\
i časopis\ české i polské až do svě smrti.

Na knčz* b\v \ysvěcen biskupem Hnězdenským a Doznaňským. '
\lartinem Duninem Szulgostorowskílh, vrátil se do vlasti, by vč
noml s\\* sil\' a vědomosti s\'č\\\u rodnému lidu. působil v Ba
\oro\č. Oldřišm'č, Hlučíně, až \ 1854 se stal duchovním správcem
\c \odce na \ozhianí národnostním \ starobylém Krnovsku.Tam
působil pics 28 let. Zemrel 23. dubna 1883. přítel l_elkůvkons
rada Kinne. dovčdč\ se \\ jeho smrti, řekl: \Odebrala se od nás
dětinnč prostá duše. neznající lsti ani \iskoku. zneuznámná, křivě
posuzomna, ba i posměchu \\da\aná'. ..

llr Antonín (n\,\da \l\\ste\\\\k\' kněz \\ budilel Cechů \ našem

\hzsku a bojmník za jejich ptám píše \ člankuí \Kněz Cy )rian
lelek, duchomí sprá\cc \e \':\\d\\*. spismatel Ctahů prus ch,
přední huditcl \\ obhájce ol\\\\/'.\*n\ \\ámdnosti česke \ Diuskéuí
hlohu—ku \\!t'ttplosnti smtl \\|\\\l\\ nám opět [ Šiktt tčtlt jez
/i\\\t 5\u| l)\li 7\\S\\'*tilínalodu \\ \lasti, muže \\ \csky lid \ Opmsku
hlašte \ lhttskun \\l\'/\\sl\\\|'/|l\l\\\ V\nikajt \\lndloslí nt'ol)l\)|ll
nUll. lldjll lllllf l(|l l (Cll ld Idjlll'u ||(lll (C.)LLllU \ l)|(|$kClll SlCZSLU,
lu|\7 min-ln \\\\|\j\: na \ítčntn (\\ tichou p|\\\í snazil se na
\\(iti kmjany \\ „„|qu naše, podh l\\e'h\\ l\i\l\u 0 \\\\ usedlé
|as\\ k jauku matuskómu \\ plnil ukol ten \lastcneckl \ tenkráte,
l\(l\7 llln(lll\ lllíll\l\ (\ \lŠlC\l\ll\ j(''llll PUkldddl jťj Ill /|)l0u(|iléh(l
poselilcc \\ z neho t|pl\\* ustnčšk\ ttopil Ani tehda neuslal \ díle
\\tčencun k\l\7'. se l\\l přes\\'*.d\*il l.\* / hojení národnosti Česke
nek\ctou nikomu \uzc hcz t.\\i. ln. že bude pioto meuznáván,
očernnván \\ odstrkován j),-„ tuto tak řídkou \vtnalost (\ nezištně

\l\\st\*\\\*\*t\í's\\\člc stavíme zvěčnčleho mezi přední buditele národa
Ceskeho \'ůbec \\ \e Slezsku x\láštů 'l'éméi' padesát let pracoval
\\eunmně na národu roli dědičné. snášeje všecky těžkosti dne
i holka jako \\'*r\\\' dělník Círk\\*,\lasti, národa Zásluhy jeho tím
\\še cenití třeba, čím obtížnější okolností b\l), v nichž pracoval
Čím \íce na sebe odkázán b\l, jsa zejména v leted\ posledních
téměř sam jediny \ pruském Slezsku, jenž \\a'ří 5\ých nebyl od
\rátil od nótodnosti 5\c*.. ..1 _

Na jiném místě píše (J\uda: \Ze muži 0 církev tak zasl0u
žilému nedostalo se místa vy'nosnějšího, hledati jest příčinu \ jeho
\šeobecně známé činnosti národní. Nejednou bylo pisateli tčd1to

5' Nekrolog \ \Opavsltém Týdenníku= 1883, č. 20—22.
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řádků z místa kompetentního slyšeti, že knězi Cypriaríu Le_lkovi
častěji nabízeny fary výnosnější, avšak jen když se zřekne svého
slovanství. Lelek ale (sic) sebe krásnějších slibův nedbal a sebe
skvělejších vyhlídek si hevšímal; jemu bylo nade všecko, pracovati
na povznešení lidu svého a konati úkol lásky k národu svému,
proto raději se uspokojil s místem méně výnosným.

Dřihlížejíce k životu veřejnému kněze l_elka, potkáváme se s ním
vždy jako s dělníkem na vinice páně a na poli národu dědičném
neunavně pracujícím. Svědomitě plnil p0vinnosti stavu a povolání
svého, nikdy však při tom nezapomenul se nad jiným blahem
rodáků svých . . .

V dudíovní správě slynul nevšední horlivosti. Vždy neohroženě

stál při učení církve; to doka'zal zejména za těžkých dnův boje
kulturního. jsa rázu více praktickěho, snažil se zachovati a \ pří
slušných mezích udržeti, kdekoliv shledal co dobrého a pro
spěšného . . .

prázdné chvíle soukromého života Svého věnoval studiím. Z tědi

bohověda přední místo zaujímala. Nejsa milovníkem knih příruií
ních a učebných, vyhledával prameny samé, totiž písmo sv.. spisy
otcův církevnídí, latinsky'dí i řeckýdi. Ctení starý-dí ascetův, jemuž
se oddal několik let (okolo 1854). mocně působilo na způsob
života jeho i na způsob kázání. Ovoce studií potnstickýdi \'lOŽtl
v důkladném životopise svatého Bernharda, opata lašnodolškelío
'cjž v :Opavskem Besedníkul (1861—1862) b\l merejml.
bředkládajc posluchačům výklady a doklad\ 7 dějin Cll'l((“'lll\lt.
stal se velmi oblíbeným řečníkem u lidu sveho. - Íe slam-li
klassikův nejvíce oblíbil si “dějepisec llerodota. _?\. literatuře uo
vějši, české i polské, nebylo téměř jediného spisu |u'ostonarod»
ního, jehož by Lelek si nebyl všiml. Bylot jemu obycejcm, wše
liké spisy dříve sam čísti, než je čteuáistíu odevzdal /\laště
přísně řihlížel ke spisům pro mládež školní určeným. obi w jí
dostavalb duševní potravy rozhodně zdravé a přiměřené.

(l.)okončcní. )

při studiu národa — praví Bogumil Goltz — daří se nám tak.
jako při. studiu hvězdného nebe. Ono jest nám nejmilejším a
zdánlivě nejbližším a přece jest duchu našemu velice cizím a
nejvzdálenějším. Na každém místě tvoří si oko zdánlivý horizont,
který'však nikde se pravdivým neosvědčuje. Tak málo nalezneš
hranici ve vesmíru, jako v živelné přirozenosti národa.

petr Roscgger: Obyvatelé Alp.
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Okna..
Literát a politika. Naše samostatnost a svoboda vnesly no

vého ducha i o obec českých literátů. Dosti značná řada jich,
kteří dříve nejevili pro politiku nejmenšího zájmu, činně vstou
pila na kolbiště politické a hrchnnč pustila se v zápas za své
politické přesvědčení a své osobní kredo, které uplatniti se snaží
dle svých sil a schopností do důsledku.

Tomuto zjevu v našem mladém státě nelze se diviti a nelze
ho ani podceňovati, jak z některých stran se usiluje a při nej
menším bagatelisuje. jsme svědky i toho zjevu, že s ironií se
pohlíží na politickou činnost českého spisovatele, jako by snad
politika byla rřemcslem' patentovým, anebo dokonce privilego
vaným jen určitým vývolcncům. '

lento názor jest ovšem nesprávný, nezdravý a zpátečnický.
politika v pravém smyslu slova musí se naopak státi zejména
v našem mladém státě příkazem každému příslušníkuná
roda československého, který svou vlast miluje, usiluje o její roz
much a sám chce se státi platným činitelem v jejím rozvoji.
(Žim více který stát má dobrých politiků, tím značnější jest jeho
prosperita. Dnešní doba to vyžaduje obzvláště.

lesthže i český spisovatel staví se činně do šiku politických
bojovníků y\ýšujc se tím předně sama rirover'i naší politiky, která

jak mámo » nenalézá se právě na výši své doby

Kulturni pracovník svou duševní silou obohacuje vpravdě vědu
politickou a různými politickými samozvanci, jimiž se to dosud
v národě našem hcmži, skutečne zřemeslování politiky paralýsuje.
Yytříbený, jemný duch a Spravedlivý, altruistický cit spisovatelův
je s to náš dosud hrubý, neotesaný kvádr narodni politiky uhla
diti. vyleštiti a zároveň vymýtili zahnizdčne sobectví a hrubství.
bez nichž dosavadni politikové. nemohli rpolitiku delali? —-Bystré
pozorovací stanovisko českého Spisovatele může vnést dokonce
nové prospěšné směrnice v naší politiku. límav'ý vlastenecký duch
jeho jest nejlépe schopen znárodniti českou politiku, aby se
aspoň v tomto bodu soustředila v jedno společné ohnisko. Ovšem
jsou tu otázky dosud delinitivně nezodpověděoé, které hranice
může jisté části spisovatelstva českého stanovili socialism inter
nacionální, který má za daných poměrů nepopíratelný vliv na
vývoj dnešní politiky

Ále přes všechny nahodilé. či neočekávané potíže olitická
součinnost literátů českých všech politických táborů na clzulšívý
voj naší politiky může míti nesporně blahodárný vliv. A proto
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jakékoliv ironisováni e odccňování politické součinnosti českého
básníka a spisovatele dlužno co nejrozhodněji odsouditi.—

(pozn. redakce. Upozorňujeme, že spisovatel jaroslav D u rýc h,
který loni přispěl též do rÁrchý', vydal letáček rVýstražné
slovo k básníkům českými, v němž varuje básníky, aby se
dávali do služeb toho, čemu se říká politika. Leták, přes to
že nevybírá ve slovech, zasluhuje ozorností, poněvadž řeší otázku
dosud_nevýřizenou a spornou, zd; je totiž mravní povinností
básníků, aby pracovali v politických stranách.)

Politická Čítanka. Nová doba, která nám přinesla svobodu a
samostatnost a zjednala našemu státu postavení v Evropě vý
znamu dalekosáhlého, vyžaduje také jistých práv a povinnosti,
zejména od našeho lidu, který sám zvolenou ústavou demokra
tickou chce řídit zájmy své republiky. Za tím účelem je zapo
třebí předevšim povšechného vzdělání lidového a zvláště průpravy
ku vědě politické, jež má bez rostředni vliv na vývoj a budouc
nost našeho rnladélro státu. —lzlárodní shromáždění sice již uznalo
samo tuto nutnost a potřebu a přikročílo k prvnímu kroku zři
zováním kursů lidové výchovy, na nichž lidu československému by
se dostalo prvních základů kulturně-politických, ale to nestačí pro
veškerv a nejširší vrstvy lidu, neb činnost těchto kursů je do jisté

mírv omezena. A pak my, katolíci českoslovenští, nesmíme; zapo
mínati na proud, jaký strhl rávě všechen kulturní život \ naší
republice a kam se řítí. V\ljesrníme zapomínati, že právě nám
byl vypovězen kulturní boj a že my na svém zásadním stano
visku křestanskeho světového nazoru stojíme \ naší republice
úplně osamoceni a odkázáni itn a jen na sebe! l v těchto lido
vmýchovných kursech pronikne tendence kulturní a politická nám
nepřátelská, a lid bude se očkovati protikatolickým záštirn lloho
sr musíme býti vědomí.

bychom \ kulturním směru, jenž nám musí býti přece nej
dražším, aspoň udrželi to, co již máme, musíme pomýšleti na.
akci záeh'rannou, musime vzbuditi i nutnou reakci. Prvním nutným
krokem v přítomné době by bylo vydati pro náš lid tak0vou

olitickou čítanku, v níž by pocho itelným způsobem náš lid
byl oučen () politických naukách vz rledem k ustavní budově
našehlo státu a postavení naší politické strany v něm. a zároveň

prů ravně vzděláván ve skutečné vědě politické (ne dcmagogji) na
zák adě našeho programu. pole této politicke abecedy 'est — jak
známo — obšírně, ale dalo by se přiměřeně zhustiti. ostatečně
vyškolených a zkušených pracovníků v tomto oboru máme. Ukolu
tohoto by se mohla podjati směle na př. M. .M, v jejíž in
tencích to zajisté též spočívá. "již v předešlém ročníku rArchýf
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isem navrhl, aby se pro náš lid vydával pravidelný list kulturně—
sociálně výchovný, postupující se všemi otázkami času. Dďdkladem
ieho mohla by býti tato politická čítanka. dávající základ prv
nímu olitickému a sociálnímu vzdělání lidovému, tak velenutnému
a předaůležitému zvláště pro nás, katolíky československé, již vzhle—
dem na naše obtížné a mimořádné postavení v naší demokra
tické republice. 

Záhada romantismu byla svého
času řešena v umiru Dr. orná—
šem Trnkou. Realism ie autorovi
důsledkem nadání zrakového-tvůrčího.
vnitřního výtvarného zraku; naproti
tomu romantism iest důsledkem na
dání sluc ového. Romantikové. Scho—

enhauer, Nietzsche. Schiller, Lenau,
Biel: , eine. (Žirillparzer. Strind
herg. Tolstoi a i. milovali hudhn.
isouce tvůrci sluchovými, kdežto
Goethe, Shakespear, lbsen, Neruda
hvlí typy visurlními, hyli realisty.
Někde skýta sv romantisni a renlísnv.
Ponořímcrli se do tvůrčí schopnosti

óchovv. poznáme, že Mác la ie typ
eminentnč zrakový, nikoli sluchový.
ie tudiž tvůrce srnčřniíví spíše krem
listnn a nikoli k romantismu. Roman

tism n a'chv je naprosto čímsi
druhotným, přechodnirn, goctheovskou
krísí životní. Máchova láska k přírodě
je zcela podstaty v'isuelní. ir empirická,
nikoli Schellegovsky rnetalysická, nikoli
romantického 'zliarvení r0usseauovské
ho. Tento druhotný romantism máli
náhledy pessimismu, ie úžasnou trýzni.
Pravému rotnanti ovi pessirnism je n
koiením'duše. ie rozkoši, ie proudem. v
němž si chtivosti. radostí plove, takořka
v něm smvslnč protahnie své li(l\'.
Iako ryba bez vody, tak nemohl by
žití bez pessimismu liolstoi, Schopen
hauer. Lenau. Rousseau. Naproti tomu
realistovi pissimism, romantism jsou
trýzní. obtíží. utrpením, ze kterých
snaží se uniknoutí: Máchoví,Zeyerovi,
||)scnovi ie romantism. pessímism
trýzní, rovněž Go'etheovi jest břeme
nem. lsou rozenými realisty, a pouze
krise životní — životní takořka tělesné,

biologické neštěstí, osudy ieiich svět.

|. N.

ského života vyvolaly ieiichromantism
a pessimism, day ieiic reaismu ro—
mantický přídech, iako když zapadá
slunce a zabarvuic ceý raj, onen
realistický krai růžovým nádechem
romantismu. tlak bylo-už u Máchy,
ichož realism pod vlivem neštěstí ieho
života dostává nádech romantismu.

podobný význam má i romantism
Ncrudův, Vrchlického a i. ponoříme-li
se do Života a díla Zeyerova, lhsenova,
čteme—liintimní vzpomínky na ně. por
máme, iak tito tvůrcl milovali výtvarné
umění, iak Ícvvr a lhsen tvořili svá
díla tvůrčím zrakem a iak oha hudbě
hyli velmi vzdáleni pochopením. lciích
romantisrn je pouze životní ho est či
lépe řečeno. ic zvlaštní nádech \y—
volaný liolestí. kdvž chtějí holest ti
to ití. ntišiti tvořením |uko (im-„the.
ktyž tvořil \Verthera. ll (ioethea
hyla tato holest )ouze časová. po
čase zrní/cla. ll ' rycra byla trvalá a
proto, ponořímcli se do Zeyrrova
dila. ihned zpozoru'einc, že Zeyer
má dmie díla: jedna díla psána
|sou romantickým slohem. ninohcmn
čtenáři zcela protivným; druhá íla
isou psána slohem obvyklým, zcela
realistickýmř \. další studii dovozoval
autor, že nemusí |)ýti každý hudcliní
skladatel rornantikem, jako každý vý—
tvarník nemusi hýti realistou a klassi<
kem. aopak. i mezi hudehními
skladateli jsou tvůrci zrakoví. visuelní
(Smetana), realisté, vedle tvůrců slu

chových, romantiků: a zase mezi
výtvarníky vyskytuií se tvůrci sluchoví,
romantikové.

Kultura bolševismu. Rusko se svíií
pod knutou bolševicismu více než rok,
proto lze ieho základy a směry
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hodnotili. lest přirozeno, že bolše
vismus přf prvním kroku narazil _r_1a
církev a náboženství. Princípíelní roz—
dily rozřešily se rozlukou církve od
státu; to ovšem není žádné rozřešení
sporu, nýbrž jen odložením a pře
loženim těžkosti.“ Náboženství pone
chána vnitřní svoboda zatím. ale na
venek nemůže mnoho \ystupovati,
poněvadž by rušilo jednotu laické
školy a škol odborových. Bolševismus
jako jeden z posledních systemů
modní filosofie a sociologie vidí. že
se svým komunismem prorazili může
jen tenkrále, když škola bude v jeho
rukou. dtud ona snaha po laické
škole. Teprve nucenou výchovou bude, .
nebo má býti lidstvo přivedeno do
ráje komunismu. Z toho je však viděti,
že u nás nepracuje systematicky pro
bolševismus jen Muňa z prostějova,
ale celé radikální národní shromážděni
s dr. oučkem a Drtinou v čele,
kteří chtějí odkřestaniti rodinu a školu
svými návrhy a předpisy. proti prakti—
ckěmu bolševismu Muňovu se \ýslu
puje a vidí se v tom nebezpečí pro
národ, ale bolševici leoretičti mají
úplnou volnost a pracují za tleskání
radikální většiny národa. je opět viděli.
že se u nás nemyslí. pro umění bolše
vismus znamená velké mínus. protože
ti sekretáíi kterým jl'Sl uměni pře
necháno \ Rusku. nemaji patřičných
schopnosti, (\ bolšeúsntusmým zá
kladem odporuje umčui. (. lověk ne
ctápe. ja ta má sterilní systemj
nalezají oněny v duši moderního
člověka. Chaos světovou válkou při<
\'oděný není možno rychle odstranili.
zvláště když mírové jednání Činí tolik
obtíží vyvolaných cynismem národů.

árod náš nemůže toužili po kultuře
bolševické. proto je nutno zakřiknouti
naše radi ály Dr. H.

Humor a satira. Nemůže býti
pochybnosti. že naše literatura humo
ristická a zvlašlě satirická neslojínp
výši doby. kvantilu různých tčch
tak zvaných representujicích se časo
pisů v oboru humoristickém a sali
126

rickěm by nebyla nouze. ale kvalita
tivně od umění jsou všechny hodně
vzdáleny. le to již stará bolest. V u
mysu napravil starý hřích na umění
páchaný a zahladit tuto bolest bylo
založeno v poslední do č několik
nových humoristických a satirických
listů, z nichž dokonce jeten vza si
za úkol representovatí české karika—
turní a satirické umění před cizinou

rávě v tomto oboru nejvyspělejší:
Francii a Anglií. Ačkoliv vyšlo již ně.
oi čísel, patrno, že snaha tato se

nedaří. 'Velice málo kritičnosti jeví se
v těchto číslech, v nichž povrchnost
íplytkosl jsou více než zřejmými.
Ba, delikátnoslí vkusu přímo postrá
dáme. Ožehavosl, jemnost pravé satiry
je tu zaměňována s vulgárností a o
uličními vtipy. Ne :Smích Republiťy'.
ale spíše ipláč Republiky' by slušel
název tohoto trepresenlativuiho' hu
moristicko-satirického listu.

Časové dopisnlce. Až se bude
psáli jednou historie dnešní \ýznamne'
doby (i0)y osamostatnění českého
národa, bude vědec jistě pátrali po
listinných i obrazmých dokumentech.

itno obrázkmýtht časopisů budou
pro něj důležité zejména časové do
pisnire, artikl dnes tolik používaný a
rozšířený. Vyl'říbením vkusu i u širo

ých mass požaduje se dnesod do
pisnice aby nehměla pouze zálibě
davu, nýbrž aby \\nikalu nejen svou
ja oslí mravní, ale hlavně i uměleckou.
A obojích těchto základních poža
davků dnešnt časová dopisnice por
strádá. Ve výkladních skříních knih»
kupců, papírníků a pod vidíme stále
ohavnost spuštění nevkusu. hrubosti
a neomalenosti, což se jistě nesrov
nává s povznešenou náladou doby.
jediným takřka motivem jest uprch ik
Vilém. erotickým chtíčům hovírí Franz
josef a alkoholu oddaný Karel. olivy
národní jsou přeziráriv. Nejsme ni
kterak ctiteli dotyčných osob a ne
berem je nijak v ochranu. ale vše
má své meze. Vítěze šlechtí velko

myslnosl. — V Praze uspořádal právě
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\- icdnom uměleckěin salonu zahra
niční ech Frič jako důkaz německé
hrubosti“ výstavu karikatur, kterými
němečtí krvežíznivci a neurvalci tropili
si posměch z národů nepřátelských.
Zda by se podobná výstava nedala
uspořádat i z našich časových do
pisnic? A zda by nás před celým
světem nekompromitovala? President
\c sněm pose ství zdůrazňoval rpřc
vzdělání', totiž abychom se odpoutali
od hrubé německé kultury. která nám
dlc Kramářových slov brala duši. a
abychom si osvoiili iernnou kulturu
zapadni. romanskou. Když však pozo
ruiem naše časové dopisnice, sezná
\arne že ač isme rodem ,cši, přec
\ nás včzí velmi mnoho germánské
hrubosti a hulválství. Ie význačne' i po
stránce umělecko-výtvarné. že ku pro
vedení podobných \'ýstřclků, hovicích
nízkým pudůrn davu, nenopůičil se
žadný \ážný uměli-\, llýiN'ž že isou
to \ýt\or\ břidilů. nnižeiíei vkus. Ir
mravním příkazem každého odobnč
časmó nestvůry ignorovat. lPr.

Jihoslov ska umělecká výstava
v Paflžl. a'rodni vláda \“ i.iiblam

vyslala do lkiřiže nadaného umělce.
maliie V a \“po t i ( (', svéřivši inu péči
o slminskc odděleni plioslovanske
\ýatan. „um <e tanr poia'dá u \ří
ic/lll)\li |l||ÍÚ\C kÚÍlitn'nfť. | "(
27' ledna ;cruřml v Íahielua l'iude
Budismlicvič Driir-„dorskibý
\al\ \elký župan a známý \honatský

momtel spolupracomik \Obzcru',
ih/iiericm' rLetopisu Matice Srbska,
iBiankom Kola'a i. Byl dhlrem
dobiýrh črt. psanýLh \zorným iazýkem
lithným. irko.

Karikaturou líčení Evangelia ic
pmidka ruského dckadcnta Leonida
An drciev a (v překladu Stanislava
Minaříka u Ál. Srdce v prale- 19l8)
iiidas lškariotský a iiuí'. Bez
poctukráte iiž básníci sáhli po této
átcc ale tak sabý a bezvýsledný
zůstal málokterý pokus. Andreiev po
iimá lidáše iako ovahu lstivou iež

šálí celý svět. čklame synejrion,

iemuž Krista prodá a má ztoho
radost, že strážci zákona prohřešili
sc. na krvi nevinné. Ošáli apoštoly
a \yčítá iim, že vlastními zrádci Krista
isou oni, protože svého Mistra ne—
bránili. potom ide a oběsí se
Proč, to Andreiev rievysvětluie. le-li
lidáš vítězem nad ve era ou i ole
giem apoštolským. proč si zoufá?
Vůbec vnitřních procesů duševních si
spisovatel nevšíma. Uplně mu unikla
tragická vina lidášova, nikde neimen
šího vnitřního boie, po činu svědomí
tup'ě mlčí. Ani stopy ovšem po hož
ství Kristově. Ápoštolové isou podi
víni, paranoikové, kteří si hraii a
Kristus ie slabošský snílek. Nikde

stopy idei náboženských ani mravních.
o ie ovšem nepochopení křestanshí.

A iak isou dčie evangelické zkresleny
a zploštěny! (.o Evangelium několika
lapidárními větami mohutně s ízu c.
totéž Ándrcim bezbarvě na několika
stránkách rozvláčí (označení zrádce.
rozhovor o dvou mcčích, scénu úz
kosti Kristovy na hoře Olin) l'aké
povahy OSldlllitil apoštolů naznačeny

icn po\r.chnč |.an který )řtCt b\l\ýlntšn\ a olnn\ (ís\n li'hsku'l.
tu Sldtl(c sentimentální, Petr až nc

tnotornč prudký; lépe načitnut kri
tirký a lilouba\\ duch l'oma'šův.

Kniha (Či snad |lll překlad ') hemží
QC nt'fil'alOS-lmi: \(' S )Ofu apOŠIO "
Kristem povolaných ncb\l Matěi. nýbrž
Matouš do zahrad\ \icthsemanc \ešli
s ležíšcm toliko lil apoštolč, nikoli
čtyři, \'eleknčz, který na str. 43 nazývá
se Aun-iš. na str. 84 u nu. \'vtrvale

ic imenován Ánaníiš a i. —-bau

Zkázy Mariánského sloupu vpráze
na Staroiněstskčm náměstí ncželí )ouzc
katolíci. nýbrž i upřímně a obie tivně
citicí spisovatelé kteří stoií \ iiných
politických táborech a neisou vždy
našemu přesčdčení blízcí. Zaiímavým
dokladem toho iest článek spisovatele

. \e ! vonu' \ čís.1b., na e

psaný iGlossy samotářowt. Neváháme
ici k vůli informaci našeho čtenářstva
doslovně otisknoutí: '
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rZa velké revoluce francouzské bylo

ořeno. a naší revo uce, o stotřicet

let později, v jiných dobách a za
jiných poměrů ozval se ud, napo
dohuji í starý vzorec. dnesl si to
štíhlý krásný sloup Staroměstského
náměstí, vtiskující tonmto obzvlášt pir
vabný ráz. Dávno pozbyl svého ná
boženského významu, v dnešním svěm
vitězství mohli jsme s hrdostí pohlíželi
na překonanou dohu, jejíž byl památ
níkem, a urážel-lí koho, mohlo se
snadnd odpomoci přiměřenou adapn
tací. nebo i jina ; ta by dostíučinění
bylo větší, než jeho povolením. Ále
musil padnouti. proklínáme křesťany,
že bořili umělecké památky pohan—
ského Říma. .- a činíme jako oni.

Skutek tento otřásl poněkud opti
mismem. vítajícím vítězství demokracie.

Estetický ráz prahy byl zasažen
na choulostivčm místě. bez rozmyslu.
Bylo vykonáno velké esto. které stalo
se lmnalní frasí tam. kge věcná )olitika
byla by získala" dosliučinění hlouběji.

Ále hudiž. Stalo sr.. Náměstí má

nový ráz na 'znameni nmě dohy.
Bylo h' pošetilostí. budovati sloup
znova. l3udiž zde toliko připomenulo,
('o šíře zůstalo _neznámo: že sloup
byl též astronomickou hříčkou. druhdy
obvyklou. Byl vypočítán lak. aby při
rovnodenní v pravé poledne jeho stín
dopadal právě na poledník, přes
prahu vedoucí. v dažhě náměstí \'v—
značený'

Z pražských výstav. V Rudoljiltč
vystavovali své práce Liebscherově.
otec malíř a syn architekt. Našemu
modernímu pojímání jsou \ýtvory
architeklovy hližši než ulizaně, na
sládlě .: líhive' ohrázky Adolfo Lich
,schera, jehož jméno mělo svého času
“knačný zvuk. Dnes jsou nám už cizi,
nechápeme jich. Dnes už nás nedo
vedou nadchnouti ani Liebscherovy
motiw nahožcnské, jeho Valašská
Madona i ostatní práce. v nichž
decennia před námi nalézala zalíbení.
-. H. óttinger \ystavovalvTopi

čově svěkarikat ry, h'p řečeno směšně
ortretý, poněv ž Bóttinger není kari

líaturistou v pravém slova smyslu.
Čtenáři Zlaté prahy setkávali se často
v ní s karikaturami jeho přátel \\?
lvarniků a jistě v jejich mírnc'm, \'csele'm
podání si lihovali. \' podo )něm směru
nesla se celá nedávná výstava. a.

Z výtvarných revui. Měsíčník.:V o !
nč směrý', orgán spolku výtvarných
umělců rManes' věnuje ve svém d\'a—
cátém ročníku pietně \'ypraveně troj
číslo svému předčasně l_esnulěmu
členu, profesoru pražské akademie
malířské,janu preislerovi, bás—
níku subjektivních a abštraktních'ha
revných visí. Rada uměleckých kritiků
a přátelů zesnulého přináší tam m—

Lormativni hold umělci i člověkurcislerovi. — \'ždy nám svmpatickě
Sdružení výtvarnvvr umč ců
moravských počalo \ydávati svůj
: mě ecký istl redakcí malíře
Aloise Kalvody. první číslo se re.
presentuje slušně. \" textové části jsou
články Md. llýska, Ál. Kalvodv a
K. Wellncra. v besídce pojednává k \.
Bystřina o známe súchovske repuhlicc
Ohrazoui časlj *!zastoupena hl.nní
ukázkami ?. tvoju“ jak. Ohrowke'ho.
Naše mor-“sko umční pro svůj zdravi
realismus jest dnes vedoucím \ celem
českem umění, které yejměna \ Princ
cizíi'ni vlivy zkaženo oculo se na si esn.
Moravské umění výtvarně dnsud žije
ve starých, poctivých tradicích. ne—
odeizilq se lidu a rodné půdě. /. níž
vyšlo. )roto nm \ podnik sdruženi
zasluhuje veškerc naši pozornosti. rno
rální i hmotně podpory. -- a.

Co chystají naši autoři. Náš spa
lupracovník Al. Sl. Novák 'iadal k
provo7ováni veselohru rRerlilel a jeho
dcery'. Redakci Dědictví svatojanské
ho zaslal překlad ze španělštirív :Matka
milosrdenství'. 6 v rukopise sbírku
veršů rírdce a jeho květ '. Tři aktov
ky rSlavnost ve Vystrčilovč'. erle'
čený manžel1 a :Potrestaný záletníkk
byly hrány v Poličce a vyjdou tiskem
v Hradci Králové.

Nákladem Družiny. Odpovědný redaktor lod.. Zomykal. Jiskem |ar. Strojila v Přerově.



.*udolffinhart: jaro melancho'likovo.
Cyklus lyriky : pozůslolostj hásníkovy vybral Vilém Bilnar.

= NADĚINIÍ IARO.

Zem dechu tveho dotek oplodivý,
() iaro, sotva počal celovat,
šat vdoví svlékla přes noc, zmládla zase
(\ v prudkém krve te u trnouc v žase
ldi mateřshi už cílí Eolnval ..

Proud volny hučí rduuse kusy ledu.
Vrl). lesklou mizou puldých, ve koši
llum prvních špačků usedI štčbolaic
z nich každý vzrušcn, křídly třepotaie.
ialr unámen ln'íulá rozkoší.

Od zahrad plotů fialky sem voní,
oblohy blankyl svilí pohodou.
“ niv kypré prsti, na niž modří prší
vzduch prohřálý, slil) ldasů zlatých srší
a těžce spiji příští úrodou

Ú 'arol v sladkém obielí tvých ramen
hnul moje vzplála výhni žádostí: _
Co umřít mělo, když isem ve hrob vložil,
nezmarnou sílu ssáti z tebe do žil,
žít. tvořit. jásal novou radostí!

REVERIE.

Dla luna, šumí |cs.
a srdce bucha' v hrudi . ..

]aké to nové city dnes
v tobě se zase budí?
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Stesk, nadči, zoufalost
a radost zas a štěstí.

Kdo ptal by se: co zlo ie, ctnost,
kde cesta je, kde zcestí?

SONET

Zem šatu spony nese stěží
d trhá je a v na & kráse
už jižním vánkům poddává se,
v nichž teplá vůně jara leží. proud tles

když srdce do temnot
se proudy světlá lijí,
že iásá, jásá o překot:
hle, rodím se, hle, žíiíl

o IARE.

Luh zelení se leskne svěží,
snět čerstvou mízou nalévá se,
les ptačí ísní rozléhá se,

ká si. jak se skal „běží.

A s oblohy, iež čista všecka '
je průhledná jak oko děcka
:: srší modří, v nové touze
se slunce denně k zemi dívá,
tak vroucně líhá ii a dlouze
a o svatební noci snívá . ..

ROMANTIKA.

Nod zelenými lukámi
měsíce hledý roh
ide hvězdnatýmí sférámí
jak mladý, snivý hoch.

Á dole pod ním roje víl
pohadky vzdušný šat
1 pár hebkýclí jemně iak by vil
pro ty, kdož chtějí spát.

A básník, jak je vidí vlát,
\“ iich dlaně
a srdce složil

hlavu mdlou
by tak tátl

i s láskou blouznivou . . .

IARC) ll'ŽSKNlCl.

l k nám už přišlo jaru ve usměvu
a strom í keř už puká. květy sněží,
a strom í keř pln ptačího ie zpěvu
jen v ňadru tnetn tam dosud snčhy leží. ..

Zkad vánek do nich. první pozdrav svetle?

Zkad slunce pap: sk
Strom který, keř kvčt první do nich střese?

první do nich skáne?
Čím, písně mě, k životu vzbudíte se?
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Sním, čekám na vás, na zvuk vaší slolty,
na rány myslím. jež vás pochovaly,
bolestí nových cítím v hrudi kroky
a myslím, lépe, byste věčně spaly . ..

A myslím, lépe bez jara vše prožít,
bez květů, pisni, tupě, usměvavě,
co změnit nedá se, než v dlaně složit
zas těžkou hlavu, plakat usedavě . ..

MNE RlKÁLl . . .

Mně říkali, že o Vzkříšení Hle! Vzkříšení je dnes! Rci, nově
se smutky na úsměvy mění, roč v hoři chodím po hřbitově,
radosti v srdce vchází host, kde s štěstím lcží budoucnost,
že v nitru živá vzplane víra proč víra živá neroztíná
a naděj kalich rozevírá pout naděje a proč mne spíná
jak v nebi slunce zlata skvost. do tvrdých rukou zoufalostl?

IARNÍ DlSIíN.

Ie vlahý večer v horách. lltijara
svých tónů pcily pláče do jara . .

O lásce blouzní sladké., intimní: —

v mém srdci lcýí srnutky podzimní.

O touze blouzní Ul)l(ll(ů (: lior: —

má křídla svislá, zlomen jsem a clior.

O žití blouzní, lví-tů pupcncch: -
mou hrudi pouze smrti vane dech.

ly tóny marně hliž mi veslují
a zapadají citů do sluji: -—

Syt života jsem, na smrt, na smrt mdlý.
jak lístek stromu v jaře uvadlý.

1907—1913.
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alois ďtan. Wovák: (Výroční ceny.
(pokračování.)

V tom boji o slávu nejsi jenom jejím otrokem, nýbrž i otrokem
a to hodně ubohým kritiků. již jsou jejími rozdavatelí. — Dero
kritiků jest strašná zbraň, často smrtící, o čemž se přesvědčilo
mnoho literátů česke obce. | já jsem několikráte upadl v jejich
katovskou moc, než vždy byt i oškubán a pocuchán vyletěl jsem
ze spárů jejich k výšínám, které nehodlám již opustili. Ve stolku
mám připravenou na kritiky bojovnou hymnu a doufám, že po
zítřku se nikdo na mne neodváží. Kritikové zmlknou; chválit ne
budou chtít a hanět budou se bát. A odváží-li se v mém

kalamáři smočít zbraň, tu sám Bůh je proti hněvu mému chraň
poslyš: ' “

INUŽ vzhůru; světel přines decimálku,

at zvím, kde duše Spadla rovnOváha —
\ždyt kritikové ukrutnou mi válku
dnes vyhlásili -- jejich moc se vzmáhá
okamžik každý — a já nemám zbraně...

Než přece jednu zbraň své v ruce třímám
a tou je 'éro, jež do boje povedu
jak jener'aF-—. Své rozkazy mu hřímám,
když couva 7 ohledu a nechce ku předu
měřit se s kritiky jen hulra, na ně!
at uvidíme. lcb kdo tvrdší máme.

Mně nožky prohnou se;_ jim se péro zláme.'

iVyborne, příteli,' tleskal (...ervcny, ny básníci jste na tom přece
jen lépe. že dovedete pérem vládnout íbojovat; sochaři a malíři
jsou proti kritikům bezmocni Vzpomínám jenom jediného pravého
a vzácného umělce samouka italského sochaře Duprě-ho, jenž
celý život musil se rval s kritiky, kteří z řevnívostí ztrpčovalí mu
život plny odříkání a obětování se' ;Nenahlížímc, příteli, že byste
nemohli se bránit proti kritikům! pravil Kalina, rvždyt právě v ma
lířství setkáváme se s případy, kdy umělec strašně potrestal pro
stoi'ekeho kritika. len na jeden Obraz tě upozorním.

Když Michelangelo maloval v kapli sikstínské svůj poslední
soud. chodil jej častěji navštěvovat i sám papež se svým sekre
tářem. jednoho dne v nepřítomnosti Michelangelovč pronesl se
kretář nějaky neprozřetelný úsudek o obraze. Když se o tom
dověděl Michelangelo, vzal štětec a dal jednomu zavrženci po
dobu sekretářovu. Tento si stěžoval u “svatého Otec a. prosil jej,
152 .



',

aby poručil Buonarottimu tvář předělat. Než sv. Otec s úsměvem
odpověděl: iUmístil-li tě malíř do počtu zavržených, nemohu já
ti pomoci, nebot moje moc do pekla až nesahá!

ilenkráte bylo leccos možné! pravil Cerveny, rvšak dnes byl
by z toho soud pro urážku na cti! il nebyl! _usmál se Kalina,
ilcda kdy-bv mohli Sičdkove dokázat úmysl umělcův; než nyní
příteli, co soudíš o mém názorem na telepatiiP'

iVěřím na ní jako tv a snad ještě více. poněvadž ja hájím
i možnost sugesce a hypnom po smrti člověka a myslím, že
hypnotisovat a myšlenky váyat dovede nejen člověk. nýbrž i jeho
duševní plod, v němž duch a jeho rnyšlenkv i po smrti nadále
žijí! živě vykládal malíř. i\r'zpomínam si na několik obrazů, které
jsem shlédl na svých studijních cestách \ ltalii. Francii a Holand—
sku a které na mně působih a dosud působí a yvláště \ mé tvorba"
lwpnotickv. Nemíním tim kopírování a napodobení starých děl.
nebot jako tv v poesii. hledam i já\ malířství novou originalitu.
nové směry. s kterými se dosud nikde neshlcdavame Než přece
často neodolávam hypnosr \/|)t)IllÍIlCl(na některé obnnv leonarda
da Vim—i,Rembrandta a jmveh M\slenkv. ktere snad bouřih
\ cele umělce před několika sn letx mnou se při pohledu na
jeho plod, obra/. | \ meni nitru a zůstávají tam neustále a proti
nie vůli )letou se nu do ine tvoibx Zvláště je to l'iř'kolik de
moniekýeh žen leonarda da Vinci které inne \ lidem i \e snu
pmnasleihuí. ktere važon stale moje invslenkx. takže se mi zdá,
že \ této Ham-. |ak ji \idíš před sebou na plátně. zřím jednu
!. jeho žen. tu“ jsem si jist. .fe jsem ji maloml věrni- pwlle blan
modelky *

tl ja jsem |iřesveilCCIi.' přerušil malíře Kalina, llt' sugesce a
hypnosa hraje velikou roli umění i literatuře. Ktere dílo dovede

zomvatele nebo čtenáře hypnotickx llť'llx'áhl. je dokonale: na
E::ré dílo musí Člověk po \idř'ní, po přečtení myslit cch život
s\iij, msiuhuje nejen ('em Ákademie. „vln-;. potlesku eelěho světa
sou takové sochy. 'obrazv a knih\, na ktere člověk vzpomíná a
ustavičně, pod tlakem jejich sugescí a myšlenek mluvi i jedná

Než jsou i takové knihy, ktere hypnotisují celv národ. Dante-ova
:l.d divina comedia' co talentů probudila hloubkou-svých myšle
nek a obrazů je známo, že Rafael vvbral si 7. iBožské komedieÍ
\s'echen nebeský jas a Michelanielo pekelný děs. a obě ty pro
tivy sharmonisoval Leonardo da vinci. Domu v Orvietě i jiným
chrámům v Italii říkají iBožska komedie v kamenit; vlivu zázrač
ného díla podléhají v italii všechny školy, všechny akademie po
několik století. Nevyčerpatelná hypnotické moc skrývá se v iBožske
komediif, s níž nemůže se měřit žádné dílo moderní.
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den to tvé! prohodil Cerveny, ikteré zítra poctěno bude cenou 
pro tebe nesmrtelnou a které se stane hypnotiseurem celého ná
roda! Byli by umělci ještě dále debatovali, kdyby nebylo vkročilo
do atelieuru děvče, nesouc 2 hostince pro Červeného oběd.

vahleji, něž si myslili, prchal čas, a než se nadáli, byla zde
hodina dvanáctá, na kterou je upozornila skromná vůně válečného
oběda, jejž děvče postavilo na třínohý stůl mezi barvy a štětce.
Kalina sahal po klobouku, aby i on šel upoko'iti žaludek, který
se ozval při pohledu na plný taliř, k pani Brabcová. Než r
vený jej zadržel. nabízeje mu polovičku svého oběda: iNeodcházej
příteli. Zůstaň, snad oběd stačí pro oba a trochu postit se ne
může nám umělcům, již jsme na půst zvyklí, bvti na škodu,
nebot čím víc ustupuje tělo do pozadí. tím lépe duchu, jak se
vyjádřil německý kterysi spisovatel: ,

iÁuf den Trůmmern des Kórpers triumphiert der (ic-ist:
a po obědě můžeme dokončíti naši debatu o hypnotickem požadavku
moderního, lttltČlCCltČllOdíla anebo ohlčdnouti se po uměleckém
požitku v' skomírající podzimní přírodě na občerstvujicí společné
procházce! Zůstal Kalina a s chutí pojedl polovici oběda pří
tclova. Kysela omácka a polovice štavnateho okurku vitant'- zmír
nila palčivost žaludku i hrdla, která dostavuje sc druhého dne
po větším požití alkoholu Po obědě zapálili si oba vonne dout
iiikv. kterí" dostal malíř od kterčsi sve piitclkvnč a trochu tež,
rlxvžnovatelkv'. Kalina vzal do rukv piitchiv ivacrttnk a vvptával
se mďliře na psychologický původ jednotlivych náčrtu Zvláště
j('(l('ll se mu libil, jenž nadepsan bv-l: d_a carnpagna (ll Roma
dcsolata' list představoval jeden nejsmutnější kout švrc. lchce
Alněnó rimske kampagnč při západu —lunrc lcžkv' stín mraků
padá na pust:- hrlioly krajinv. věší sc na kcrc | nirkc trav-mv (\

snáší se i do ccstv. po ktere zvolna jede divnv jj'zdcc.
Bilv kůn, jehož stín se prodlužuje tcměř do nekonečna. lvračí

ochable, jakoby hvjmotisován byl náladou kraje a sugcscemi
unaveného a melancholického Člověka, jťllž sedí v sedle. postava
shrbená. klobouk sražený do čela, oči upřene k zemi. Podlehl
hypnose kampagnč je7dce úplně, více ještě než jeho kůň. a my
šlenky jeho jsou myšlenkami personifikované opuštěné římské
kampagnč. Dlouho se díval Kalina na náčrt, který několika rysy
tak uchvacoval pozorovatele, a obrátiv se k malíři, jenž prohlížel
si fotografie uměleckých děl světových chrámu a galerií, takto k
němu promluvil: ine jsi jenom přišel k tak uchvacujícímu obrazu,
'enž by co nejdříve z_as|uhoval, aby proveden byl v barvách.“
l\lezůstal dlužen odpověd malíř a-vypravoval příteli svému o svých
vyjížďkách do kampagně na svém pobytu v Římě. iBydlil jsem
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v nejkrásnější části věčného města na ulici sikstínské v domě
Stefanoni, jenž nese nápis iDomus pana, magna quies'. Dům
ten, jak sám dobře znáš, stojí blizko vily Malta, jejímž majet
níkem je kníže Bůlow, kancléř německý. S jeho sekretářem se
známil jsem se již dříve v lázních poděbradech, kám častěji
Bůlow ke svému příbuznému Hohenlohemu dojížděl. Za mého

bbytu v Rímě dlel ve ville i kníže Bůlou' a já měl častěji pří
lěžitost'stýkat se s jeho sekretářem. jenž mně mnohé dobre služby
prokázal. Ve stájích měl kníže několik ušlechtilých čistokrevných
anglických koní. s nimiž se musí nejméně dvě hodiny denně
jezdit tryskem. Sekretář mne \)'Z\'dl, nechtěl-li bych súčastnit se
někdy \'yjíždky koňmo do kampagně. |sa dosti dobrým jezdcem

řijal jsem nabídku a brzy projezdil jsem římskou kampágni křížem
krážem od hory Sot-akta: až k Monte Queen a poznal i tv nej
odlehlejší jeji kouty. po krátkém (ase ro/nemohl sc sekretář a
já celý týden jezdil"na nejnutnějším koni knížecí stáje sám a sám
melancholickou kampagni příteli. ani neiis, to se na ty clnilc
navzpominam. nebot tyden sainotařske jÍl(l\ opuštěnou kampagni
věčného města byl nejkrasnejsi, tin—jpottnt-jsi episodou \ mein
Žiuiič

Á zvlaste na jednu nedělní odpoledne \zpnminam. klf'lt“ \sw
QťItthlU a inspirovalo nn pta—.i- lt'llltl inel-int'linlitky náčrt opu—
štčne kampaguě. \ ui/ mam“ tllilllt' tlt'(lt \'Hllll a kinu-j<- jeji
Zlidtlienatne ya tady Bilu po „Inak— \\|e| jsem do innskti
kampagnč l)!"útttttt llnt'tt' Maggi—iw (] mtm tvt'tll |—t't|i SC za
městem na \Íia Appia Nutna pobodl jsa-m \\Č/illu niv -. prudký
ttysk. nebot jsem tlitčl dojcti hodni"—daleko ltat. ktera lu-yi kann
pagni pod homilii Állmnskýnu do Vcllein, Nili/('lu \- ||l\t'll oči
po lt:\e straně „('(ldlt'kh Sldnit't' ('li'hlllCh'ťdidln :(:t'u'liinal, a já
pustil se teston i neu-stou směrem k —\rdei.Clilčit' odtamtud
paralelně jeti s bielicm inoískxm k staioičkemu lamentmn leliky
lllllk\\\' mmj halil kraj a paralxmml žár slunce krásncho podleti.
\: mirneni trysku dojel jsem H\ltltťla od ní pustil jsem $(" krajem
porostlýni kioyisky a na \lhcich mistech Ríkosum a sitinami
k l_aut'entu. Volným poklusem asi dvanácti kilometrů za hodinu
jel jsem nedaleko moře. které spatřil jsem Casto \“ neklidné hře
\'ln při výstupu na malé výšiny. ktetým je charakteiisován ta—
mější mořský břeh. Dojižděl jsem místa; kde asi stávalo staro»
věké l_aurentum a krajina zdála se mi nejsmutnější a nejpustsí.
Když v zadumání snil jsem o bývalé slávě starověkého přístavu,
vyrušilo mne náhle ze snů táhlé a tak děsně truchlivé zavyti psa,
že mrazivý děs projel všemi kostmi těla mého ' (Pokračování)
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CV.;0ndrouch:Qo'pispříteli kjmeninám.
„Z mého dcníku.'

iÁby nezvádly moje pomněnky na 'l'výclí Záhonech . . !!

Každý cíle si vědomý smrtelnik. at šťastný či nešťastný, at
bohatý či chudý má sve dny, jež v řadě dnů počítá mezi dny
eminentně své. V takové dny se více sobě věnuje než nevěnuje a
to již z té jednoduché i posvátné příčiny, že jest ktomu i třeba
proti vlastní vůli puzen. ježto jest mu zájem okolí více věnován_
než bývá pravidlem, a poněvadž zájem o sebe jako meteorem
vzkříšená vzpomínka na sebe, probuzená láskou a péči nej—
bližších milujících stejně jako vnitřním tajemně svátečním hlasem,
netříští se tolik o neosobní zájmv všednosti a o starosti okruhu.
\ němž jest postaven, pracuje a žije.

en dnešní jest idnem po výtce tvými. příteli, a já se
trápím nad tou strašlivou skutečnosti, že ti nemohu nic velkého

říci. jsem nemocný-“Dnes ráno jsem vstal celý zapomnčtlivýa
ke své. hrůze a trapnemu úžasu s IllUČÍVýlH vědomím, že jsem
ztratil božský dar řeči a proto přicházím beze slov: Dřijmi
moje opravdme oněmční! -Neclít druzí mluví za mnel já
jsem nemocný .

Na přání matčino přišli hned 7. rána lékaři, aby vvšt'tiilí mou
llt'lHUL Marne bvlo jejítli usilíl Cítili vsichni svou neschop:
nost a sílu tajemství me záhadné ('líoroln Dotazovali se
math, otce. bratři n sesti-r. ale ti jiní nemohli pověděli více než
to sami nevěděli. Odešli bezradni. n já sklíčený nevolník.

.svázam na lůžku nerozlomnými' pouty mučivého zajetí svého
oněmi-ní. přicházím s pokornou )l't)Sl)t)ll. abych mohl dnes
\yz ívati tobě a jenom tobě -— ekaři innč nerozumnělil
hluboké. neslyšitclnó ticho sie nčmocr radostným zmlknutim

ide nemám. více nežádejl Á dluln dělat nechci. poněvadž
\ypůjčene slovo bvrh nemohl do smrti nikomu oplatiti. jsem
rhudý . .

Slyšíš, jak mlčím'? N'evím. zdali dosti! V ztrátě slov jsem já!
A nejsem a'ni umělcem, jenž by dovedl vládnouti pérem.

Umělcem jest ten. kdo dovede mrtvou lunotu oživit oduševnit
a do ní vtělit sxó cítění, smýšlení. chtění a přání » zkrátka
celého sebe se svou velikostí a bídou zároveň. Kdo to nedo
vede, prozrazuje zřejmé nedostatkyl _

lá trpím dnes zakřiknutím volného vyjádření umělecké formy,
v něž však skládám svůj nejhlubší a celičký umělecký obsah a
přenáplň Svého. chvění. Zapomínám na svoje umění, zatím co
tvořím tvého umělce v sobě, jenž ztichá zmlknutím nejvyšší
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gumy a uniká ncchápaiicímu davu všednosti a nevidomosti.řenořit tě pro oči davu „ nermut sc'pro to, co ti říkám! —
bylo by hříchem, spáchaným na umělecké soše, dýchaiíci
dobrem a kra'sou života. Hřešil jsem, příteli, dokud isem
patřil davu a díval se na hou uměleckou sochu očima
slepý-ma; ale dnes se na ni nedívám, poněvadž iest skryta
s\ým oslněním," ale za to ji vidím tím iasnčii zastřenou pod
rouškou zá\n|e taiemství plného a se ztrácejícího v hlubinách.

Radup se 7 tebe a trapím se pro tebe. Ob0|i však mne
obohacmc a ubštastnme nezktaccně stejně Mohl bych použiti
matematického znaménka ruvniuwého třikrát vedle sebe a říci:

radost, trýzen, obohacení. štěstí. Každou minutou obohacuicš
mne sebou B\l isem chudolun a potřeboval jsem darů z
lásky |ez b\ mi somitní kolcnndoucí u zaprášené cesty házeli
do lačnícílm klina. Pmazmali mnc 7.a bohatéhb. poně\adž |sem
skr\'\al roztrhaných šatů a |i/\\. |imiž krvá\.el\ údy mt; rudým
potůčkem zmírání beznadějnosti pro domnění nemožnosti obdržeti
sousto almnžm Á prisel \'zntzsenv dárce \ nestřeženém
okamžiku, k\l\ |sctn prau- ("islil Pit-d hnilobon sw ra'ny
balsamt'm \'vytll opušténv'th \ln. a on \clik\' nžasl soucítem,

mdal \'sct'lmy Statkvsve a dal tíhndolrntřmn m \děk i(:lira'ka.
l,)řiial it-ho (lltltlnlNl, .\l\\ M“ „*t-kl \laStnílm lmhatsni. ícž ltlČ(lÍl
pu otcíth

\ l|(\(l||“' IHIlINN'IHClIllllf'lll 'ldldflltl llll lHl'ltld Nllttly
[sem || pred tim nmiděl, punbvad7 byla skrvtvtn platnent'm pít-.d
očima slcln u. lolyitiš Ilit'lltt srdu- mi přinesl 'žlut'“ a srdce a
intra 7almdnr n-lw. ||7 /dl)ll na i\uka/ andi—lin .i \'ykuclml, a
já ISCIH prohlédl ozárenirn lub/(ly, kterou mí dříve skrývala
tma mých mmfnvch zřítt-lnu Hvězda nn ted sviti a ukazuje
(estn. abych \ l)(vedmš propastí nenalezl na pospas dravců
svůj otevreny lilllll, upuštěm mpnntrnutitn lndtřt (! sestcl
Á posiluje l\ |íslčnm kroku pnult'tn slastnt—liu podepření
l iud se mi tvči

Domníval |scm sc žc nauk-slo u7 davno vyvrcholení mé.
lasky příteli, ale klamal jsem se » dnes to vím jistě! — a
proto ncchci n\vsliti ani tcd icště na vyucholcní! — Když isem
se posledně s tebou loucil, bylo moje nitro celé jakobv \'e
svěrací kazaice a srdce promluvilo 7. hlubin svých ien bolestným
povzdechcm, blahovč. domnivaiíc se, jako v to bylo loučení
poslední!

pra\ici toužím ti podatí a |\' stisknouti tvoii iako nerozevři
telným svěradlem pokaždé, když tak činím, cítím při tom nevy
psatelnou sladkost doteku také t\oií mi drahé duše, již i moje



vychází- současně vstřic, vssávajíc, 'vpíjejíc, vtěsnávajíc a se vtčlujíc
do tvé podstaty- celistvě seskupenou oddaností mého nitra a
posvěceným vytoužením mé vůle . .

sem tvůj a ty jsi můj. bratřel
O svátku velikého patrona tvého a naší milé vlasti chtěl

ti cosi říci a nemohl

138

.al. Čáp: $( novému letu.

Den hořel vznatý,
a výši hlcdly hvězdy.
Duch rozpial mladá'křídla
a rozletčl se k cílům,

či v nesmírné kdes tratily se dáli.
Mně nadšení slov příva| hna|o na rty,
a cítil jsem. žár žhavý jak mne pálí.

Svět objal bylo tehdy malo.

již nevím, jak se stalo.nl žízně \zlmdd vědomí a lmlcst.
Už nevidi-| jsem Sluna
(\ neviděl jsem cílc.
|cn zc stínů jsem \jčct'.
jak plonžily se dvou-tn.
žc as St" Št'ří.

Lin 5\iiíllt se, čen přišlópnutý,
stín \ lánu žíurírn n samého zřídka

a k 'Ío|)č, Stvořitcli světů,_
chci zase letět Vždyť dals křídla k |ctu.
Než vím, ic žáry propálily,
(: xichry rozduly z nich peří.

Rei, Pane, kdy zas vstane
den ohněm vzňatý, bílý
a ukáže let k slunci?

Až narostou ti křídla.



cVáclav Úliva: 0 roce mučednické smrti
svatého jana Úl/eRomucke'ho.

(Pokračordnij

Tato' fakta bily prvními předcluami svatosti sv. lana, ale úplně
a celé svátosti, Čili náplně svatosti došel lán odjinud a sice odtud.
či za té příležitosti., při které neváhal život svůj položiti za zpo
vědní tajemství. A potom nasleduje ihned věta: clÍtenirn lahente
anno Domini rnillesinro trecrntesirno octogesimo tertio. quum
Venceslaus paternae rirtutis irnrnernor, agentc humani generis
hoste, in Hagitiorum ahyssunr pracu-ps I'lliSSCl,pientissima regina,
viri scelerihus rnoxime offensá. (Hltlťllldlťlll eius pťrhorrescens
uni Deo se. totam dicare (onstituit. al) eo in lClnld ralamimte

subsidium ct SUldlÍUIlldepremlurn' ." příčinou l('(l\ náplně sm
tosti sv. lana hyla okolnost. že Ian se stal zpmědnilx'crn lrrálovnv,
lrtera' urnínila „si roku 1383 \ěntnati se zcela Bohu, když král
Václav zapomenm ná ctnosti „e\eho ola-. strcnihlm \I'lll se v nárut
neřestí a lll'líllů o l;nilmnn |vho llt'Í't'šllHl do 'lllŠ("l)\.'l-1lll'dŽl'lM
' V ('t-in pult onu celi—\énmnui w llnhu w strom králtnnv
záleželo, \\ldáilá lít)|1('( odstmce rlrrtt'hmse \lOH" USfilTlHIlpro
ptcrea (mile—mii t|il)u|ml mluv Ilt'tlll nlrus'. t'lllll ltiriirniR (nimi
(:nlioni .rpt'rin'. A".lkldlu se, vgcmurun till—Ill! mutštlpůt'. llruni
nssirlui- (rigimu- (" tllll norhupu- „lm-tmu: ut in:-litur—mtuningu
lnCIllt'lll tlnrt't, (lllt'lll |)l'l(lt'lll n prwunn \lld" umliluln „'\nmlt'
Uptana, svorsurn plnotis olm'trutunnlms mít-ptr numero oggrcssa

Lurrat', t j rplnln (".islěji l qmuklnur pill—“leltnln.u“ <lz<n|ni /('řítiliuv se zpovídámln, () (:hudi'- petmala, telo uinrtiomln. o Bohu
ustavičně rozjimaln á ve dm- i \“ nori lei prmiln. oln' (hutě |:“
iiho na lepší uvedl cestu, lm itmžlť, alw ltral to nt'jdiiie od
zhýrnlého 'lpů—"nliu žimta sv odvrátil \t'lllll r'm—to(ln rix'tmni lt sou
ltrorným modlitbám se uclwlomln.l

Více tento ()LlSld\(“t" neuvidí Nemádi tedy. že král pro lmii—„í
Sl(\lll(\' lu'álornu trýznil, neuvádí. že \yzrídal na lnnori zpovědní
tajemství. neuvádí, že lana pronásledoval a roku 1383 umučil,
ale opoltuii znovu, připomina pouze, že l((.l\Ž prchal l't)l( 1383
a lrrál Václav střemhlav \“ prostopášnost se vrhl, královna do
hloubi duše uražená jeho skutky, počala lronati dohrč skutky a

" T. i. iv roce totiž 1583, protože Václav zapomenuv na dobré vlasti
nosti otce svého, popudcm nepřítele pokolení lidského v iíccn peřeslí střem
hlav se vrhl, velmi zbožná královna uražena do hloubi duše hříchy svého
chotě a obávaiíc se jeho krutosti. uniínila si, že zcela Bohu iedinérnu se
odevzdá, hodlaiíc od Něho v takovémto neštěstí por'noc a útěchu si v_v—
prosíti.l
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že konala tyto skutky velice často. Rok tedy 1383, 'ertž ve
čtvrtém odstavci kanonizační bully sv. lana Nepomuckého při
chází, neznačí rok smrti tohoto 5\ětce ale rok kdy krá
lovna odevzdala se zcela skutkům kajícím a král střem
hlav vrhl se \ propast hříchů.

Á důkaz o tom dá se provésti gramatickv a historicky.
předně prvním: gramaticky. Zalisté \e větě: ultcním labente
anno Domini millcsimo trecentesimo octogesimo tcrtio cum Ven<
ceslaus patetnae \iltutis immemor agente humani generis hoste in
I'la itiorum abyssum praeceps iuísset, píentissima regina viri sce
lerííus maxime oHensa (iudelitatem ejus perhorrescens, uni Deo
se totam dícare constituít. al) eo in tanta calamitate subsidium
ct. solatium deprecatura'z' dozná každý gramatik a stvlista, že
hlavní větou isou slova: iEtenim lahente anno Domini 1383
pientissima rcgína uni Deo se totam. dicarc constituit'a' a vše
ostatní ža jsou \ěty vcdleiší

po druhé ptmímz historicky Spis illístona dc \ita, martyrío
et miraculis s Ioannis Nepomuccní',' \yšlý \ praze ihned po
meřelneni kanonizační l)u||\ a to leště \ roce 1729, spis jenž
není ničím |inýín nežli I(\i\ť(l(nou a šuocc vyloženou kanonizační
lmllou. spis. sepsaný pía\d(—ncjpodobněp od (eského |csuít\, kter)
v Římě při kanonizaci sv. lana hrál \ynikaiící rolí. píše doslova:
iÁgeliatui salutis nostrat: (mnu—;millesímus lcncvntesímus octo
gesimus lťllitlh. que-m icx Venceslaus IllClllUl'dl)Ílt'lll fet'it mul
tnrum Bohemiae nohílíum strage ct spcctalííli ctiam regní pro
('Clllllt sanguíne. quo nlcnsam suam regiam pcrfudit, quasi luctus
alienus, \oluptas [('ng [uissct ct ipsum vitae alimentum sine cae
dílms ('t mnducerc non potnisset Ioanna rcpina, princeps
mitíssima, llltlllSllltNli (rudclitatibus ('t scelcrílms manti quotidianis
\chtuncntt-i \) cnsa vt alflicta. accíliíssímo anítm excruciabatur
dolore. ltCt porm tolerarc \'alelmt t—arationc indignissimis Hagítiis
portam in iegnum operní ct in eo impunc fovcri. ldcírco videns
nullum sihi amplius in humanis rebus rcstare solatium atque
suspitiosos maiití oculos ct sacvitiem mperltorrescens omni erga
les creatas OHCUUse se spolimít et ad coelum conversa, statuít

\ 2-71. i. iv roce totiž 1383. protože Václav zapomenuv na dobré vlast
nosti otce svého. popudem nepřítele pokolení lidského v iícen neřestístřcm;
hlav se vrhl, velmi zbožná královna uražena do hloubi duše hříchy svého
(hutě a ohávaik se ieho krutosti, utnínila si, že zcela Bohu iedinému se
odevzdá, hodlaik „od Nčho v takovémto neštěstí pomoc (\ útěchu si vv

prosití.' :V roce totiž 1383 velmi zbožná královna umínila si, že zcela
Bohu icdinému se odevzdá.I .

|.|Dčiin) života, mučednictví a zázraků sv. lana Nepomuckého.
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in Deo paccm quaerere, quam in mundo invenire non poterat,
denique totam se in brachia verae (levotionis conjecit, ut deliciis
coelestibus in exercitio pietatis, sexui et conditioni suae conjugali
congruentibus tranquille frueretur. Sic nimirum animae rite dispo
sitae recte uti noverunt calamitatibus et crucibus, e quibus sca
lam sil)i construunt, per quam aci Deum ascenclant. ltaque ut
sponso coelesti placeret unice sollicita, cui tcrrena omnia displi
cebant, ab exercitio piorum opci-um jecit initium: invisebat in
firmos . . . agnoscere cocpit ]oanna minimos animae clefectus non
esse contemnendos, de quibus exacte nec sine lacrimis et dolore
se accusahat: (le his, uti etiam de perfectiore conscientiae statu
frequentiora et prolixioracum beato loane confes'sacio suo
instituebat colloquiaJS'

Mimo to, abych ani slovem neopakoval, co již jsem připo—
menul, že v |)ulle na okraji odstavce čtvrtého, jakožto kratičký
obsah jeho, jsou význačná slova: iLucro animarum intentus, ho
nores respuit. Fit confessarius johannae reginaeJG' nemohu ne
upozorniti, že v samém textu liully a právě v oclstavci Čtvrtém
v první polovici jeho se praví, že královna Iohana chtěla či
toužila, ahý sv lan byl jejím /povč(lníkern_ ale v rlruhe polovici
téhož otlstavcc, ktlýž již liyl uvctlen rok ISSS, se připomíná,
že častěji se sv. lanovi zpoviclavala. Z toho IC všeho tetly'
patrno, že nejen l)ttlld sama, ale i současníci kanonizace
a současníci vytlani kanonizační |)ully rok 1383 \ otlstavci
čtvrtém téže lmlly považovali za tok, kcly královna loliana. pro

," i. j. |Býl rok naší spásy 1385, jejž král Václav 7pamčtil zliouhou
mnohých českých šlechticů a značným |)t()lilim krve, již svůj královský stůl
(atopil, jako by cizi hol l))l rozkoší královou a král nemohl žití lie/ poprav.
Královna loliana. kněžna velmi jemna.tčmito denními ukrutnostmi a zločiny
svého chotě velice uražená a zlomena, bývala ttýznčna přetrpkou bolesti
duše a nemohla strpčti, aby taktu nejhnusnejšint neřestem (lo království se
otevřela brána a v něm beztrestně aliý neřesti kvclly. proto vi(louc. že ve
světě není pro ní více lližlillné útěchy a llI'OZÍCse krutosti a žárlivosti man
želovy, vzdala se veskere lásky k světu a oliratíc se kuchi. umínila si pokoj
v Bohu hledali, jejž ve světě nalézti nemohla a konečně orlrlala se zcela
pravé zbožnosti. ahý pokojně užívala nehcských slasti v konaní skutků dobrých,
jež srovnavalý se s jejím povoláním a povinnostmi tnanžclskými. lak totiž
duše správně založené naučily se užívati neštěstí a křížů, 7. nichž zhotovují
si žehřík. po němž k Bohu vystupují. proto. aby ženi hu ncheskému se lí
bila, jeclinč majíc na mysli a protože vše pozemské se jí zhnusilo, počalo
konali dobré skutky: navštěvovala nemocné . . . počala poznávati, že i nej—
menší provinění duše nesluší přeliližeti a z nich dopodrobna. se slzami
v očích a s bolestí se vyznávala. O nich právě tak jako o očistě svědomí
častější a delší s blahoslaveným lanem. svým zpovědníkem zaváděla hovory.'

. |. iMajc na mysli spásu duší. odmítá důstojnosti. Stává se zpo
vědníkem královny lo'hany.l
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tože Václav střemhlav se vrhl v propast hříchů, oddala se zcela
konání skutků kojících za duchovního vůdcovství sv. lana.

Á důkaz tento se sesiluje ještě i tím, co uvedeno jest v á—
tém odstavcitkanonizační bully. Oddíl tento, nadepsaný: rBro
sigillo conjfessionis atrocissima patitur et mortem subit'7' vypravuje
totiž nejen o vyzvídáni králem zpovědního tajemství na lanovi,
o slíbech jemu činčných nejednou, ale častokráte, o hřiších a ne
plecha'ch Václavových. o lanové žalářování, o propuštění jeho ze
žaláře, o hostině, mučení, uzdravení se sv. lana, o převzetí z'ase
úřadu kazatelského u dvora královského, o loučení se jeho 5 lidem,
o pouti do Staré Boleslavi, konečně i ale o mučednictví a smrti
lanové, ač Žádného letopočtu nemá. ,

Že pak tento pátý odstavec, pravím předem proti podobné ná-'
mitce, nemůže býti těsně spojen s rokem 1383, který při
chází v odstavci čtvrtém, jest samozřejmo nejen z časové roz
sáhlosti toho, co yšecko se v něm vypravuje nežli se učiní
zmínka o smrti lanové, ale i z toho. že by bylo naprosto ne
zbytno, aby v něm po slově iin suhjectum jlumen'a' zcela lo
gicky byla připojena ještě slova iin eodcm anno'o' nebo alespoň
ieodem tempore'w' pi'aecipitatur."'

Ostatně myšlenku, že rok 1383 přicházející v kanonizační
hulle sv. lana Nepomuckého a to v odstavci čtvrtém. neni tamtéž
rokem smrti světeovv,ale v první řadě rokem, kdy královna
johana oddala se zcela skutkům kajícím,protože králVáclav
se střemhlav vrhl v jicen rozkoší a nepravosti, tušil. ač k do
konalému jejím uujasnčni se nedopmcoval, již roku 1880 pro
sluly, ale záhy zapomenutý hadatel o otázce svatojánské lomáš
Novák, ktery \' illvahách o sv. lanu Nepomuckém' napsal:
il)roto také životopis svatojanský v kanonizační lmlle a \ lneviáři
piiléhá zcela k životopisu Balbínovn. Nezmiňují se, tam
sice výslovné o domnělém roku timrtí jeho (1383), ani
domnělém jméně královny (|ohany). ani o dornnčlém druhém
lánu z pomukn, generálním vikáři: ale všecka kanonizační akta
a jednání to zřejmě připomínají a dle hlavniho pramene svého
Balbína předpokládají'n' (pokračování.)

7- T. j. rPro zachování zpovčdnílio tajemství trpí děsná muka a podslu
puje smrt." .

“' T. j. Do řeky.
9" T. j. Téhož roku.
'0' T. j. Téhož času.
"' T. j. Byl svržen.
"' D. C. 85.
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gose/ CVínař:.Zknihy proroků.
l.

ELIÁS NA KARMELU.

Vrch Karmelu se zvedá nad moře.
tam na temeni skalném nahoře.
dve oltářů je z hrubých kamenů
a na nich dříví mladých ze kmenů,
jež nese obět lsraele Synů, —
z nich jedna Bélu, druhá Hospodinu.

_ Litl židovský se skupil v polokruhu,
král Achab v jeho střetlu sobě sed;
tam proti sboru Bála lživých sluhů
muž boží Eliáš své čelo zvetl',

vous bílý stářím, tváře rozryté;
zří nebe chmurným pláštěm pokryté.
plášt na západě zeje trhlinou,
jim slunce meni \ pruhu záři sxou
Zvetl oči k nebi, rozpml náruči,
hlas modlitby mu se rtů zazwčí.

tSlyŠ, Bože, vlátlče ohně, \“látlče vod,
jenž v (llani tiílnáš ani-to okruh celý,
tetl ukaž, že lv sám Bůh Selmoth
si jetlinýrn jen bohem v israelil
lie, kněží Bála hlasy oněrněly,

zněl rázně. zvuk jich širým prostorem —
Tvá crvile řišla, celá čeká zem

na Slovo rve a trne \' napětí,
zda s lmnč nebe hlas tvůj přiletí,
zda odpoviš mim \' ohm" žhouci záři
a stráviš tuto občt na oltáři.

Tvá půtla vyprahlá chce vláhu piti,
lid zvolený Tvůj v z'ízni \'leče žití,
tři léta nepadlo ni krůpěje:
\šak víc než voclý třeba ohně 'l'xeho,

tož sešli nám jej s chlumu nebeského,
at pravda Tvá a moc se zastkvěje.

lest oheň dech Tvůj, kterým dýšeš. Dane,
z Tvé lásky slunce nade světem plane,
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Tys mluvil z ohně \ poušti k Mojžíšovi
sloup ohnivý ved lid Tvůj v domov nový,
Ty lež a hříchy pálíš ohně silou,
jak Sodomu lsi trestal provinilou.

Má naděje jest v ohni, dechu Tvém,
jenž svítí pravdou který bludy sžírá,
hle, nebe Tvé. zřím, již se otevírá.
Ty opět mluvíš ohně výrazem.
Mluv, Hospodine. spal ten oltář celý
a ukaž, žes Ty Bohem v Israeli!l

Tu jako větru divým zadutím
se oheň snes, — stál oltář v plameni,
lid na tvář padl na to znamení,
byl schvácen hrůzou, bázní, leknutím
a výkřik mocný, kterým třás' se vzduch,
zněl všemi ústy: íHospodin jest Bůh!

1909

||.

ZALM 23.

lest Boží plnost. kterou choxá zem,
i země okruh, \šc. co bydli \“ něm.

Neb nad mořem ou zemi založil,
v řck hlubinách on břehů základ skryl

Kdo k němu na chlum svatý smí se brát?
kdo na posvátném místě bude stát)

Kdo srdcem číst, smí přejít Boží práh,
jenž "|de VC ISÍI bližníln lleřISáh.

lCHÍ požehnání Přljmť ()(.l BOhd
() mIIOSKlI iCl'lO přemnohá.

'TOŽ pozvednětc brány, knlždld,
vůz krále slávy k městu přichvátá.

Kdo jest ten mocný, kdo je slávy král?
Tot Hospodin, jenž vrchy v boji sklál.



Z\I M 148.

Chvála Bullu, tln'ála lcdinčmu.
na Www-ch prwpřvujlc iťlllll,

Chvaltc Boha shon- ncbcštanú,
\,švckv lnwi chvilu půjlc pánu

(:lndln jvnm\'uláwj slunce pláni.
Int—'r—H'.||\(*'/\|\ j.v—nu, mm mnm

nt'ln'w 'nill jr7|1m|sxřlc|nsL-Hm nt;
VU<|\ "" \||)|li/a mm \'llťHl"

\.Řwlu'n \t'ůnnrw'vl) jw|M||nčnn
nrln (:Il Hiv.In:“ nlwhn'

VŠ:-(lnu \\ l'l vn WIN-ln(l n'lleln

v m!.x „ |t'.|)\ um.—1M\\.nu !arln

(]Mnllle |\)\|)()(||lld \IILILÍIpin"i-t'.
jcskwů i Iumpmllim' zt'mi'.

I

sníh i lenlv, oheň. krupobití,
\ětrm'č i nrkánmé hbití,

nízci palubkmé, strmě hory.
|)|\)(lllkl' strunu . \ call ů Sldlnk' „sbory,

(hui učí“ isknt. icni &lidmi bydlí,

,fa'lnůplu/j. plan |w>l|nL|k||L

halou: i nálmlmt" \Siu,
Lnimm 1 sunnlú |le “Ulici.

|||—|„ m'd-Íx'íi, pum.-n, otců. swů

l-l-r/pc'wnilv/Í ah—„llu „nápmlilllh

li."lurÍ nmlr „aulu '\)\',Š\'IIA|
„mpmlnm nam-lm jm! „Hmm.

Na nrlu i 7z'mi (hniln |('lllll,
humusu mil Imaal lulu .swčmu,
(luďa Bullu. Chvála ic—(linúmu.

wm

M0! )! ll'|3.»\.

Símó Tvé. spí \ snlci mém.
čekám na Můj dm, 6 Danc,
slunce \" žáru olmiuřm

rudý květ Ti z něho vstane.

V Hialu zbraň dnes moje spí,
čcká jm, až hitm \'zplanc,
\'ylolm si vitězství
\- boji svatém ]vém, ó panel

1909
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gra josu/at:
90 impressionismu -- expresšíonismus.

(Dokončení)

- Ducha, ducha a zase ducha chce nam dáti nove toto umění
v protivč proti prázdnému uměnísmyslovému (: formálnímu ma—
terialismu. ino je opravdu tvůrcem člověka?! táže se jeden
z jeho hlasatclů a mluvčích. iTOllkO duch; duch vede všecko!
A jinde praví: iEksistujíeí neeksistuje; my teprve vše děláme!
Nestačí. že umělec líčí skutečnost, mu'Sí pojati ducha věcí. a tak
jen \\'t\oří cosi nového, vyšší skutečnost. l)C'/. ohledu na to, že
tato uměleckou formu roztříští a mmčlecké dílo! rozpadne se
v heztvárnost. Tedy i po této stránce popření staré pravdv, že
pouhý výraz idei nestačí, aby se svedlo dílo umělecké, nýbrž
že tento výraz musí býti utvořen umělecky.

/.a tímto názorem iítlieletkým Stoji zřejmě světový nazor rak
tualísmu'; K prdu" skutečnosti dochází Čínem lidí. ilo jest sta
novisko. člověk je středem.l i\ly však pravíme.. to je take stano
\isko stareho hodn: eritis sítut deus. Středem tohoto nového
umění a jeho tvorem je člověk. sehc “ihožnujírr. tím určující
muu \šerh věci, světový to ira/„ol, kterv stojí přímo proti theo
renlrírkcmu na/oru krestanrzkemu \“ Bohem jako středem .avi-la.
proto není tím receno mnoho. i\idí-lí xe druh, po nem7 vola
toto nové umění. je duch. ktvn \íťllt' popírá

A jak se n\ní tento duch projtxuje pral—tukW lze to nei kratce:
n'aprostv |llt'\ltll v ohonu polnukem, \ntióllltm í |iál)l)ŽCll>l\'Člll.
Clovek ma se iVIlMHlÍIlI \am proti mlh“ :\ tomuto duklad—
nemu přcu'otu. nejdůklatlnejšmiu \Hxítll dol), ma \ (:ch- kračeti
lmsník \ rudvm planu—nem \'ve pí—ne jako \udve zBdsml; nesní
už v rnodíavwh zátokavli . „\le jeho šlape po nutmla'vh;

' íitilíodv' un lmde jím
vudcem; un hud: karatelezn /_'n :.:n ..l.>va bude jim líudlmu;
on ialoží velíkv ma'/. stolu ;)Idm .lnxi'- "Qt-cí. cpuhhku! V těchto
slovech uložen je polítiekv progr- ) .ío-xé literární revoluce. Na
tento tón více či mení- nolotlrnv jmu \š:tk\ písně, ve kterých
mladí hrr—“nícíameru akti'ís'tívlrlro uslovují srt, polítít'ké smyšlení
a Cílení, Ále mnohem \ne uví'f - - 'ml "m v_vl)urcování na
rodů davaji sr zaležeti na uvnitr-.; soeialním; téměř všichni hol
dují idcam revolučního socialixmu *.l mnozí seč jsou, jdou ještě
dále! Staré heslo a šlágry su'anv socíaluv demokratické vrací se
v jejich básních v nOvé podobě, ZHN: be dle možnosti přidávají
14b
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l staří básníci, kteří se připojili k mladým ohniváčům, snad
aby se domohli vůdčího místa, prosylili novější své básně zcela
límtv) duchem sociálně demokratickým. proti nim seskupili se mladí
i starší básníci kolem časopisu r/\klíon', nejmladší to ratolesti
umění expressionislicke'ho, jež drží se netoliko programu literár—
ního. ale programu, jenž vztahuje se. na všecky obory kulturní.
tak jako před desíti lety založeny Oralbund Ale i ve chtění i jed
naní — jaký to rozdíl: tam budovaní, zde hoření — tam víra a
důvěra, zde nevěra a zoufalství — tam evoluce, zde revoluce. Do
sitivní kí'eslanstvi, laska k vlastí, smvšleni národní jsou v n\klioni
skrytě nebo veřejné polírány a vzteklým posměchem zasypávany;
mnoha díla mají snad křesťanský zvuk, ale smysl jejich skroucen
jc zhusta až na prbtivný pól. Dani nepozoruji, že jejich paci
Fsmus, volání po míru a po duchu"vynuceno je tčmiže temnými
mocnostmi, jež lanílily pozemštčnim, pozvířečlčnim a zkapilalisrv
\aním pokolení lidského strašlivou pochodeň válečnou, jež zu
řívč pádí po zemi a papírovými programy nanovo je živena.
práce jejich Členy jsou ve stalisícít—hexernpltíříclr, snad rmlioneeh.
nebol o to stara se (dost a olirhodní obratnost nakladatelů.
klr'rí '.Illll se na obchodní kořistčni nové rkonjunklttrv' v olrdiodu
s uměleckymi slovy jmena Iatobsohn, Rubinťr, i\lav l,)llltl, Sli-rn
lll'ittl. llinslr—in,Ádlet ald.. plNkHlljÍ svym semislirkym xrrlmrvením
r'nstt-(ine vysvětli-nr obrovského uspechu tohoto lilr'rarmho mrtrklu'
.l'urrčvmln, pravi Ural rujlrlasrlí'jši 2 Illtll jsou pr'rxorln si
nnlskelro, \lujl kapilalíslickť .lltlll\\l\l) ,:a nirrri se svou tiskovou
mort"

Na lvlo tr—jrlvmohli l)\('|i(n|ll lvlltlilt“ pohlíželi, plni důvěry, l'i
vnitřní )razdnola udrželi se může i při nejobralnčjší reklamě jen
na kratlo, ale pracuje lí lalo literatura jen několik let, aby durlrv
7.revolucionovala, pak musí se vyvinouti nutné z literární proti
revolucí- revoluce politieka. SUleillli. nalmžt-nska. lall'lti nasadí, sian
a užije všeho, co vvstavela slalt'lí kultury antické i křt'slanskr'

ln'o kololíkv skrývá lenlo nový vyvoj, jak pra\í liicht'rt, žalím
důležité mučení: proč liv-chom neměli í mv rtrílí svou literaturu
raklívislickou', literaturu, klcra stejne rozhodne. pracuje na rozšír
řcní našeho katolického nazoru světového? Co je spra
vedlivé pro jednoho, je spravedlivé i pro druhého. Budeme-li ze
zbabělostí i dale zalezati v obavě, abychom nenarazilí u protiv
níků, pak převalí se kolo noveho rozvoje přcd nás|

Vůči velikým ha'dankám přírody filosof odedávna uvyklsrnužnou
přítnoslí opětoval'rslarobylé doznání: ignóramus. Du Bois-Rcymond.
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yan 6ug.,á'equardt: Ísychologie tvorby.
Opravdový umělec může sc sicc ncclmt (lál inspiroval k nb

jakému (lilu. ale nil-;(lv si nedá předpisem! \'Cl\*01'l)ČI*—)l10t0
(lila. Neboť (luclí umělce jcst vlaclařcm nad jeho nailšrním tvůr
C'ím a nad jeho \ tvůrčí schopností. \/'zpomíncím si na př. na
misha lmlíslava &;louna, který |)m_ nmc \vtvuí'íl HIC/Í jiným též
mcliv DICI'OÍÍG(] Míkulóšr' Álcšc. Rekl jsem iniqími, „a jsem
žádal, ale (i() tvorby jxcm se neodvážil říci ani slůvka. Á lulyž
(lila byla hotova, |)vl jsem skutečně překvapen. Mistr Šaloun
mé důvěry ne'/klamal.

Ncmnlíu pochopil, že mnozí zájemci na umění milí sc orlva
žují pi'mljimuxal umělci. Puvlnlmý přípml stal si“ (cz mno. co litc—
íátu lis—rýpražskv nakladatel. \vžárlal si na mně l;nilíu lniínnrcsck.
poilííríírlmn všal; lilacll. le línníorcslv'y l)vlv jako lKHlKlf'lilv'a \'i'jvam
„(l lli'irinanimř , Rekl 'scm panu mlv'lavlatclí. to \lli'v' <í- lax'lmm
Mluvilil nn jrnnn lgniila l i'irínnnnn mínntnólío ll."lllU nnlv'liulntcl
j.. mm (lu jisté míív nmčlu'ní ir :žvialnv mčdtrťníl—L lxilllllvllpiťť

ndlxl(1(l\„k'l. n\lírž již \mir- lon-ik vc „\\(Ílll nlmru. ll H\Nlle'llO
iiínůlí'i' ll—“lllniv“ lílíčilíií. ncžlí \\lmíit nčiu lílíivólín a v šnlrlnnč,

uvšalv jilljtll' nn líi, ín.i li iíínšli-i; lí junilnlrnčnín i.\inílí'lngími hl—řllll:
\llllf .í Uklnlllll. l)lll\ lí ním. /|)lk)/.('lllll<l jim— nílulx Ill'IN '\lvlll('\|l\'|ll
umí—ním.

Síla !wíiumli \: nníi'“lir' usní ilťlMHlUllllzl .“llllLílill n/\n lzlih'iii
' suplv. lltíilí '.Llílř'lt" *vl:'l\U (\(iív'ni i:"Sl jilvli nnlz' vn:

j'n\/||t'Š('l\ \\ \illlíiliiliil-l'l llal—l\xi“ |ní7í'll1lm' |\| jí—l “šlir'. i\dkl
llzl*l\('llíí vlliši'níllln "L' llnrlll. l\(l\ (l!lU *ť HHll ! (lllšv í.|íí('l('\)'»\

ji-nuín / innlnnnrlín |——íulíičííínnlnmli l\\Hl)\. lnl\ \lnw ívli-íii
jíli -ílilínliii"iíii \\vla \\i'ij [*línl ilin-ll.- líníln gmina \ ml:
/\l\.|ll'll\\ líný—la- lulu; lir Ídp'llll jdlv'd ln nihiliíml IIÝ w *iUIhilh
[Whill .; j—annvniíxli ,'miln u lillklild, & llalUjiďlxÍ jílu.- lu slíxnč

vní/xm nnšln'nlv .) j-"rl—L;ln lnu./ln Lim-\ >j>lvm ili) im.—“| ilust

, (l!ll !:i'lllrfv! („in llPHÍ linii \liinn, nil/url:" |iilxvl) nslmnti
\lllldllihSl nunulwmlí llllan j>()llvlr(itzll)(MlšlJlV

]si'm i\)l)0 niilílulu, zv “jn—lnx niímníailnv vliv .íllmlíiilu, mluv

linií. lmlji'ínií \: [lir-inu lll'lllů/l' jiíii<j>řii lo—\:lviílcí'ííňinu lU/Yvií'f'lll
wc lxniííwxli [QL-ní.:u A“ kažilii umí-lá pmlííífťiíí má SPÍŠC vliv

ncpí'iívv/„cný a Šlv'nillívv, lll'lM) aspon níiníulvlmlný.
ll/návám však Ill'Sllll'l(“lI]ý\lív rniloxtniilín mníri-ní " umělce,

l—ngv! (lílnv gcníovv (lUŠC musí vyjití (lila skutečně lmžskn'. lio
voíinw-li \“ l)("žnčnl rčení.

je vyloučeno u umělce. aby (len ze (lnc byl sclropcn gcniiílní
tvorby. Ani tcn nejschopnější duch není ve stálém varu tvořivé
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z\\|\\\\u \'\r\\\\\\5\\ “\mu „\\mu \\un \\\ \\ lllllClCC ('\nu \\\\sr\\ \\
—.|\|\|\-\r i-lm \\C||\N |\\\-\\\|\ \\|\ |\\\ |\<l<\\\\' \\ \|\|\\\' d\šdk
\\n|\\—\|\\\ \\\\\\\\\]\ mul lomu \ Ím \Ímhmm- sa\n\\\r\\z\|\\\\ [\\kmí
gcnnwu |\\L\\\\\ [\\li \\ktm „nflu \\dš |\\\\\.—|\\\ \\(hlkkv atd.
\\.\\ \|\ \:-||\\\/'\l\\\\\1n\\n '\i- li \\\\\|\\\\ \\\\\(|\ť\n |)\\\Í spoknp \\
|\ |(pt lnli \\\\\l\\\\ \\mrl \'m \.\/,|\ \\|il\\\\\ |\\_\\|i|\\\\ \c L'mhu
\\\\\\\\|\\\|\\— .\\\\<\\\ \\\\\|\ s_n; |\\\| : \\\\\|\ \\\\\\| \\.\. \\Íc |)ř\\|\|\\\'-\—
budou \'\|\ >|\\\\ \\\i\\\\\ tr.-nm L\'\\|\ \mu-nr

(\n-\\„v 3—|s\\\\ \\\\\i\\\\\ \\l\\\'\'\\\c- \-|\\\i luhknu \\\\\\i\\\\sl\' \\ po
|\\\l\\\\\\\ L tvinll" nudu—ý \šal: \\|\Šl\'\\\ ;'\“ \\Mln im! \\nčcll

piqnhln |.1\ vvn.-lm i\znwl |\\- \\-'/.\\r\\' 1\' “'(-hn \:mrlhv na
\lšvln |=:\ '“l'Ni'" \. \Hn |hm- ;.\\\r*|\\\ 1m! ||! n\irn \\ Snllť l\\'\
*\\|\\/\\\\ x: \\-|\ <n|n |\\\'/|\\\\\\| -\\.!\| \\\\\\'|\'\ l;\ :r'n \|\\\.\
\\m * sul-:- lat—|| \\. .*\\\l\ \\ l_"|\|.\ |\\\ |\\\\l\\'\ l\.\\\\\|\\\ \ \\\l\„'\
\\in' \\nilnlnxlnr'nn "H\[Up'iif'l _.j,„. shunt. tt'lrm \:\\\.\'|\\'||\=

\\\» “rmn " i\lHilHIl '\v \\\\\\“\\\!\\' "hlh \\ \\|\\\\\\*\\ili lv"
\MWlMlhlml /'\ \\h: \ \e'l|\\'*|š\ >\\\\'.\ \\\\\f'|\rl\ \ * l-vm '\ \\rlm \\hl

|u'z1 \\\\\\Í\v ——\\. \\r/\\\\\"\\-\r. [\\E. \ \|\—\\\\\\„.\ ,'.f' ;:=*\\\\\:- nul

ml \|\|\ \\vlr »\\\.|\\\\\\ „Lu cc k...!mm \\ /\' |\'\||\\\\|\\SV'
hl'llnlll |*-\\Í-\\||\\\ '.\\*Í.\\\\ /\ \ \hlstnm \lilm \ťnlnu Ílln (\
\:rzlmn \ u—m ml \\!\-\-c\—|n\-\\l|\'\| \\imlí l|\'\-\\A|\\\'\\\ |-\L \|\|\\
'\\'\l „er \'1>||\\:|:\ř|>\\\\ [lůkd/l'ln \\ ;rim /\\\.'\':|Í \l\\<\ \\\\\\l\\)\\“
'\IHIFW \pn erxn |w- >\\'\|\\= \|\|\\ / lmčnwm *..lni'lu \'vóll')
r\\l\\\ \\ / \\nLÍnlu \\\._\\\|\ |\\\\\\\l, mk prmd- |\ \|\\\|\\- \\ \\ rn/unn
H\nlnnr unum |\s\ \z\l\ aun-hmm \\clm \\:pnn \\\\\\\\|>\'i,\\\'
S. |\'r\\5\\\\. \\řínnh. ;\|\\7\\\\ i\\\ / klam |\\\\\\|\ \>7\\\\ \ duchu
\.\\\\č|c\\\\'—\\ i\—_\3\'\\\\\=|(\l \\ |\\\ \\-\| lnu/„cm /p\\\\\l\ \\|\\\\
nčnóho \\ \\'/\\\|\3|\n unum \\ \\ x\črc'wny podstatnc <.)l\
\n r\\\l\\<\\\\'- ý.\\\-|\\\ \—pr\'\\\*h vlastní osobnosti. U vý
horníků ln Annu-ná mlnžcm cele školy \\ \\ Spisovalclů zase
celé gcnczcuu Nclmt \|\\ gtnm |)\\\\ absolutní, \.aprusl_\'

/.a's|u|\\ \\\\\ě|\\\\\ neúčtulemc \„\ počtu \lčl. obrazu, soch\
knih. Nucum \\(\(|\ýr0b(\ \cdc |< 2|a|0\éní způsobu, \\ chudosti
myšlenek a k ledabylácn'í. pakli genius nebyl skutečně: gcniem,
mnohotvárnosti rozkvětu a proudivé bystrosli ducha schopný.
Umělec má se chránili v jcdnmn způsobu a záboru tvorby hledět
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půdu úplně vymrskat jako zisku lačný rolník. lo svede k pa
umění. Nehosp'odórnost ve využití námětu a prostředí pak zavede
často \" lmnólnost a v klethu šablony. ilo již potom není uměním.
ale řemeslem. Umělec musí hledati stále. a stále „me- a nové

„věty, jiné a jiné cesty, \ýše a délky \ždy větší ne'/„li menší.
Neboť velikost jest stopou genia; maličkmt u nmlicheiimst puk
znakem dušemilio chudóctví a odumírání.

Zákonem uelim'ání dosažených výšek pak jest heslo: iNevy
Čerpat se!i Nežli se vyčerpat, radeji u>tdlil A ustdli \ pravý
čas. \'v umění nelze připustiti omluvv stáři (\ dětinské SClKM'deČlKV.

Kdo j5i došel vrcholu umění. hled na nem SCÍIYOIÍti'elms za
cenu napiustčlio se odmlčení. nežli l)\'s sestoupil s \I'( lmlu.
Kdo má stále (o nmélio i'ici, i schopnost umeti to rici. ten
necht xe nelmii k novému rozletu ducha lehu křídla ještě ne
\'ypelitlmla a „1ka jeho kusti ještě nex-\srhl

lŠutl však ktiýdx' umelec \žds \elnn pi'ísny sám k \ulie lak
mile však počneme býti \ umeni sliminnýnii k \,"0l)č
samotným, lU/.ll()LlHČ se |1Í'll)ll7_il|("ll](“ lu“ svemu peklu
přílišná 5('l)(il('l$'lšt1iC>l\Clll\)'lllIH'IH'ÍH'lPIllumelvů 5lm-n
main pak umi-ln- pi'inm ltllHil /.t.l|n\e \t'l)("\("(l0llllnení
však nikdv na Škodu (nn (luši.—uni lmi'imsti

Gugen g(laudius ŽKletus: Zpěv duše.

Vok-y (lu \ěkt'i i(lnu a má duše. l.0|'l se l'itiliu.

Uctnu naplnuii lllllt' Matti ltlit'lllSlH \\ (ll)tll\l'lll \'lnt'“ \itlrt'
\\nalumli, “nm" l'U/tlnl stačit nt'muýt'

\v"_\"Šin\' |>“0u mi |t)/l'(\\'ll\"llll mlumltnin. kde ll'l'\(llll luk motýl
\ letu „tem. lliii nektai 7 nesnutelin'tlt pitilnt'nii .\ nhám inlilka
\ýsostnycli idenlů \le \ltltf jdsá.

(testy (lllŠt' me nemiiji prachu :] ptipixky \ruucí lásky live
VIIY prom-hulí mne. Mám klid, a radost života není ini cizi

lsem šťasten \ postaveni svem, nrlmt oliírám se spíše my
šlenkami, zela hoden jsem lásky Boží, nežli zda mohl bych jisti
( plnějšícli mis a zda mohl hych spáti na lůžku mčkčím.

C0 jiní nccliópají, to je dostupne srdci mému. Neboť ma'
láska nahražuie mi vše. Miluji K'rista.
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Ír ok op gl o lý. '
Z myšlenek ĚDr..ť9.01 arm. cpaldésa.

'Spisomtclůin, kteří jsou miláčky lisku. sláva se (o, co rozÍ
mazlcnýin (lén-ni: N((lmji li ](' () samotě ncbo nmšímají-li
jich, jsou nadmíru smutní l)((i |>|(í(í jako zoufalé. bpisomtclé
vrhají $( na \cřejnosl znow ('()njajíu' ž (n'—(cc zase obiáti na
sc pominost ()l)('(n()u. pak píší i \("(i l)(tnynamnc -- jak _“(|o
statck |c známo, .

V(|kó óblíz kn(ou musí pu knnnli (njmlv Spisnmlťj. Adlai \ lom
ŽL“jv „(\njn' Slldžú |(piiblik\ spisnmklské i\(m n('(|ůvěřiví,
Mn(\h(|\ má to '(.la, n_(z(\jnnnln p(vnnjí napmstou n('5(|\()j)nost
jeho spisů (\ dají na to smn psů—t Álv. jakmile [)(—črt!tu jesi,
padnou hnuiln h(nv st \\(mnijl řťk\ \\.—'.(hn(n|(\ \pixmntcl
pmnikm j(n k(|\z ukážc >\(* \1(un( main(nÍ l()/_|)0/.H('l\(\(.Í.(|O
Z(1|1r(1(|.\()ni(|(|1 p(\(|l|(.l)(n>t\íln sku (((j7(i(|(m(n(*jši mista (\
Spějc nn —\(in (iiumjnlníin \j(/(|u kn |)|((|n m ll\Í(l\iLn(l1U(l“(llt)
zpřw (|1(“i|i|\ínů (i\ku. knii I'LVllLlŠil'l \lmn j('|n) \(- \šwji ((i
mundi ,

Dnu -„.- „n'/unc na lu, p(muinjuin Íi in./((slunh-nuu x'(nn ně;
ktq'óhn ||||1r'|('(' (i spixnwm-lvf [i(-jm ni pnnnunnn 7( \(lšina
li(|i \('(|('n(| j(' pink-in (|(1\(r-\in (( \lmlnnn \lni k(Í\7' (Nj
[\l'lli \\\.||ll ;'\U|Ij\'\ (] Hxlalllll Llluťll \lťjlí' ÍLI „IHI

'\lkmn \t' (( !() p(nnjwť \ ||(iřk(\\=li .'(' \|\(>|('("|Hu\l „(“v
(i(hn(in|j( (nn |||(m\|\ Gill l)(hllII—J/\|(*, |)l(l( |)\ |(' (\(Iinč'ínnnh ?
j(n n.nn(.|i(v m Ínuži ()(hnmn (\ |'-((“.((: lnisníkíi i |i|(m(jii j( ,m—
lČ'ŠťllHll. Mam (('(|\ “in |() W jwn > (|(mlntck (\(jnu'w'rni Inn

mohou |i j('n zpímli ("i mlnxni llf“.\lll\ťil\ („v \\é (hun '
Nik(|\' jsem |H'IIIUIII |)(\(*|injnl|. /.(' jilnwjh (\ |).i>(n(tl\í (:| knvz

slu nmjl |>\li |)(nulnnnn \\'-(|('>|(-("n\'(n A sknlťčnů (\7'. (in ncj—

nmůjši (|ob\' jnn |(('b\|\. \'Šjl'hlil likmnjnw. lnísnici i kllČŽl pO"
\'(l7.(\\(1jl sc za odmění—(\\ \ (|(vsmt('k polilknn. jcjz |\i'i|\r(\\(\\'a|i
sobě i jiným slávou, boiskun (() /.('\í'n\*(n jas—((n. jenž. jc obklo—

poval. Á \'thllli lí ruku ab\' přijali (Idl' buhatcfn. pak (lěln $(“to
' n k vůli ncjnulnější \fýživč. nikoli aby připrm'ili si pohodlí. jaké
E\,tosl (lnšcvni musí \2(|\Ck\ ()(lrážcn.

Mám ()bdn pm asketické kněze, kteří spěchají do (lelehch,
nebezpečm'ch končin, ab\ přinesli 5větlo (lušíin, kteří dcimjí plášt
5\ůj chudún a ži\ot S\uj za bezbožné; ale pohrdání vléva mi
ten, jenž čeká \ pledsíni \clmožc, aby došel kanonikótu nebo
min).—

151



Rád \zpomínám na homélské rapsodie nubaduuů střcdmčkýdn
kteří potulmali se po kraji a přicházívalí: (lo palócu i do dm
trčí a|)\ sí lu odpočinuli, kteří zpívali 7dc jako tam nepříjíínajícc
nikdy níčťho jiné|1().lcč Čeho nutně potrťl'clnnalí: pollaw (\ ()(lě\u;
o|o mlpm \v mně budí tí. kdoz uznají sw ínís'v |< tomu, alw
měli ští-slípí'í volbách a dosáhli vnícnéhn postm'cní.

Naclšcníln mne naplňují staří \Íí'uídšlí |í|osof0vé, ku-í'í jsouce
i \' 7iíneÍ'moh nq7í pátmlí \ Hallsln'ch lesích po nejhlubších
lajna—tech \éd\: al(- nulu níí hpochopili jílosojv moderní, kteří
běhají (In ínínístcrsím a po ní(|\. jen aby jim b\ly 7\\s( ny platvl.

B\Í Ldvxí smlcc. jenz se stavěl jako blázen, aby klíxlíl p(h'lllf'dl
& tak >í získal místo \- nclíí. Není lepšího prostředku punto, _
nSpni mně se tak rdd' -- abychom nrmlí si místečko -na 7t'llli

.

Díl Mikuláš Hmmm. nlcc slmncho jílosojn téhož inn-nn, \lní
prípmnílí nmlc—(lwímí mého \"CI1|(()V\":\'ČIK)\ÍL"\1heslu: lj)lU“šlÍC(|nÍ

ůlni

\. pmnlč; Kdo nqmlní sc niku—ník,aby \yníkl nml jínč, kdo
7í|La sc \'Sťt"|| hlnntm'rh \'vluul nmcí í lmlldlSh'Í, (cn Llaclc hiklaď

pm W'— Šlcslí

lruní Fla-.n:\\ Bnmn nmxil pmuín umlčhu |wn|a J\íká/nlí způ
Snlmn pí'nn xu-líní \nmlnnn

:Spísmnlclc musí xalní posukdmlí \'ůl su" Šlti\\', -í'cí<| básnik
Lfnpnníl In jc pmuln ale m |(- pnnlmínkv, A“ nvm jich při
tom wlňl: yr nujmn kont. ale 70 půanhí jaku cln-Lunlm <í|\\

Gugen g(laudius ŽKletus: Zaléva'ní.



5. CV.$ena: g(něz Cyprian JÍelek.
(| )oknnócniJ

l)(ftcnl školním by! \\ontnn přítelem. ančomli dítky pokládal
za \\)7kuš. thih Č\\\n 7\\l\'\\n\\n sobě \\\n\':\'\'n\"|\\) \\'\\žit|\'\)\ali.
zmlmmml 7\|\\\t\\\ způsob \\\\( minu, |ť|/ \\ sám b\l unořil.
Slabší ídla \nlal \\o lan \\ Im ;iln \ snuklnnnch l\\\\|\nád\ po
mmm \\in \|\ \\\||i stqnun L'mlulnpnwpnnli \\ spulwál“ \\hop
N\|S\'\\\\| tw \\tčpm'dl \|\l(\\\ [d\"Ln Lu \\\n\ knih \ |d/_\l\'\l n\a—
t\'i\L\—\n'p_\'\1|\\\l\ \\ L /.|\\'.\\. (\\—kann, Ifa\\\\i\ .\'\\ \\ důležitosti
a pum—b\—zní—\n \\\\'\\ťin\' :Úiuhskčm |Š\'\'c\|n\'Ln-* roku 1862.

( 3,1 Lulun \! \nnvh \ knih \\ p\\'\\\ Č\'\—l\'\“\ri\nn) \n|<\\|\'z. i\—pů|Čoval

\\ |)\\\||i\č|šín\ \lann'ňx-di \.\'\L\ \\\\'\\( \\pnn'xn'nl \'am „\\-vm nd
: \\ \\\“\\Í “ mezi lidmi. pokuď jmnu

I1(\Ír1(|l\ p.. \n „\ \l<1\l\\| \\thM .\I \\ \.\-|\'- l;:u'm Lmlu.! \lllnč

Haďun \\ slynkuh /\|\\\“l|\|\

|L(k( B("Vlh' |>|—11"\_/ IuilhiňlUI— likiiU-HHILN' O. /' Hl./HMI! (|(1

|)\"\'\\|

l'"l '\nrhwhn-n \\\|\\n\ / \\n-Hu jmmh. <|)\\\\|\\\|\\—pust-„uni
(lh tal (F_\LHJ'..1í\\i\\\'l\. |!(ll/ 'LHHI H\MUIÍL'ICIH|l\l|||\'\ll\ \jr'\

\\nll.. |-\na |; \\un „ \\ \\ „ly. i\\l\\ . \\ \\.n inla ,' nhlnlů
\\lnnlnn'll. || \\ \\n -'.\\l .\|n\\\ \\hnLnn (\\lriml |\\\|Í\\ \\.uym š\_1
\.nh „\\ nz'|-\\ \\n"\|\'\ lm \\n \n l\\\\\\\ Í\\Í\ .\\\\ |m1||nnllnn

\ \\-.\|\|\ lnlllnla l\ in \| \ \\\.\\\ l-'i'\ \/\|\ \\ll'l-ť\“|l.\'lll
'\t\ \n [\\ltlnnkUL-vlhl \Ihln i\liťLUIL Hmm \.v\ „\l HLHW" |:)
nul/|! \\thlrnv \\\\\ \\fnnzn \ \Iůl.7„\„.\ —..\l-\„\\ „\\nrn Ill/\l“\4ll
\\ÍIJH \n i\hrfh \—' Í--\ [\\—\lni. “.in »'|\\\\ 'Í_\l-\Í\\l\\'||\v \\“nlm'
lnl „_| |x\.\\\4\"."\ '.f-h \n-u \\\\n\\.\\ „x\in-m \“\'\'\\\n \/\|\'|\\\\\'\\\i.
/|\'l\\ \\ \nnmnn \.\\\\\ „\\-lulu „\\ .l\“\\\—\.|n|n L\\\|\“ Knubn
\'htxlnu. Anh—\\ \\ \ \!nc If. g-„w—„nz—f-l\\ív\' \\ln \lrnn' kann—\\“

>]!H'Illn i\\-\Í\'n\L\-!.\; \rn/ |>. \n\\\vÍ\\'-\n \nlpvm n\n'nn \\sluxn \\(l

\|\\\| \Ín\' 5 pm \n\\ |\\4\ \»Í\\\\|\n\\n\\n |u\\\\\| K(Íw |)\\ m7.
pn\'l\\:| \n: \\\n ln \\m |\ || \ -—!\\\i \ \\\ \\ Ím \\\v\\n\ [|r\\\í|\nl \\'|\\\
(“M“) \\|\\\\\\\ Inn, „nl-: \\nw Ich—\.\\|--\ na \\n\\\\ |\\\\\\n\|
|í|m |\\\\|\\n\“\' |i\-\\l\— Rnlďnur \ k\\\|\ \\\\\Í\\\\.\k\'n\ ('n 3? \'u
'\rlnnhn \\L\\'\n falc/\“kchn „\\ p\\\'|\\n\\- \\\\\—.\'l\\\. |)\— |\\\n|\|—\n'tn
\\(livl 4. |)\\'/\\\\ 1843. nmtnnpšl (Ím |O l)\\.n\\ |\n\| (“\\|\'._\\\762
místu \\\Š \ n\mununn \\\\\\\|\\\\\\ \|\\\n\\\/\l\n\ \ nt'ln7, \ v:\|\\nn
mečem \\hromnano \1\ li \\- \ .\Í\\n\i nc.\|m|\. K\hz pak \cpu
blikanska |C\i\c p\\sí\l|i|\\ \\ 7 | \\\\\|\|\ntn \|\\ Nunpanu \)|)\ \z|)\)n
ření lidu proti \lddáln \ Dmkn, \\ lalci \\ \ Bmlcmku puso
benim |cjnn \zplanmšnnn byla bližší, \ralil sc poslanec Lolek
s ostatními poslanci pruskúni, iťŽ dědičnému kláli svéníu bily
zůslali věrni, domů \\ uvazal se opět u: sprchu duchovní . . .*

Lcch zahnal sc \ p|d2\ln\c|\ \ln'ílích spismatelsním. Vše, cč)
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ďapsal, bylo psáno slohem prostonárodním a směřovalo k pou
čení lidu.

ZC spisů Lclkovýcli \'\*Šl\':
1. iOpis Slezska' s českou mapou. zhotovenou od [\lhcrta

Semdcrd \' litografickčnn ústavě (j. Moslcra \“ Hlučíně. Mapa
ohsahujc té? národopisné rozhraní \: oliojím Slezsku. Knížka \'\'
dána o 45 stranách švalmchťin \“ Ratihoň r. 12546. \' tiskárně
A. V. friedricha. '

2. iDuchovní poklad' ancl) sbirka duchovních písní (urna 13
Českých). v Ratiboři r 1846. v tiskárně A. V. Fricdricha.

3. :Slaliíkaif, \ RatilJoři r. 1846, v tiskárně A V. Friedricha.
Toho Sldl)il\'(iř('.liylo \šcolecnč užíváno do |. 1873. totiž do
úplného pončínt'rni skal Českých \' pruském Slcvsku.

„ale sepsal:
4. lŠiizna pojednání o l)(isnících ivckýcli á jich plodech.
5 Cvtná pojednání / dějin noxůjšííli a nrjn—nčjisíth, na pr.

() Maxmiliana ll. rísaíi iímskoničím-(kém. o |)tllSht'lll kíáh Šohicu
ském a jcho \ítv/shí nad “l_urkj u Vídně r. 1063.

b. Rllllld poji-dnáni 1. olioru silozpuu. přírodopisu. liospo
dárshí atd

7 šliírkv prostonaiodnich písní, pořckadcl, |)t)\Í\lt'l\' a p.
&. Mimo to yanmhal \ rukopisc mnoho ká/áni a jín\“th po

jednání,
lindt- li inoýno prostudujt' pisatvl \\Ittt litti-iiní jiti/tistálost

kní-rť lťlka a \\slí—dck. jak jiz shora ít-(tcno \\.dď \ \lťlŠt liin
gmjickó studii

l\'. 15-15 založil l_í-lck lakt': (*t—skýCasopis al"l0liil:it'ik |)U\/.l)ll—
ltljltl k ||<1l)t\7('ll$l\l, mírnosti a innndimli \\tha/t-la inu-sršně
o io \lldlldtll m d\a ('(-ski" l)l."\ \sak pít'stála \\lťlhÍ/t'll Iako
náhradu na :Holnlmi= iii/siiuxal :\.\p.i\sk\“ lh—smhnk!a Askal inn
\ plusko na 200 ntllií'iatt'lů pti/ději ro"/šiioxal :Llpínskv l\
dennik'.

Nčktcnč diolilv u“ Žlhild lclkom a it'lltl činnosti.
Driv lb. 17, a 18 srpna 187l lnl ll sjo/d ucitťlstra čc

skélio \ pit-row. ňučmtnil se ho i kitpiian l.<'.lrl;.
K jednotlivým plt'(lll1Č'lÚlll niti-hnuti inlmilo mnoho íťčníků.

mezi nimi též arář l_vlt'k 7 pruského ňlwska. ktt'n' žádal. alix

pravopis ("cskvch čítanek na školách clunmtarních v Prusku
upraven l)\fi dla: nárečí slo/ského, dokládajc; ;“ nás inusiinc
o to péči míti, aby mládež (0 nejsnadněji a ncjrychlcji naučila
sc jazyku mateřskému. \' čemž nám český pravopis činí obtíže.-“

'Droti požadavku tomu rozhodně se vyslovil ředitel reálného
gymnasia lakul) Škoda (iliž odtrhli se od spisomého jazyka na
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šcl'lo Slmóci když odpadnou ještě také Slezané co z nás zbudcřl)
ale íeditcl \\-á|n\'l\\\ gunnasin mužského Vá(|a\ Zelen\' ujal se
vážně hosta z pníska, \\slmn na konec i díky mmži, ktelý po
drobná již léta lmj těžk\ bojuje \ Dlusku na naší nálodnost'.
To b\lu \ \\\\c 1871 Dnu \\ Slezsku Dluském Č\:sk\c|\ čítanek
již asi není .. (Komens'm 1703 c'ís .=)—

1853 l))l l_clek Spoluplm(\\nÍkClll n\m'. založemho \\cho
\atelškčlm týdenníku íNóuxlní školní za \e\'|\\k\tc Rezóčmy

1882 koncem října ;Bumxla Opavská1 zaslala prvnímu
\\cmu Cestncmu Člcnu \lí'\\l. pcíuu p. (;\|n'i\ín\\ |_\'|k\)\i, (luch.
„\j\\\í\\“i \'e \r'\)\l\'c, \líplmu ("cstnt'lm (lensní kt\|'\' 71\\\tU\ili (“le
nou'- Op. B\walv.'litogmjmč j l'lr\\l\\"\\\ ] \lvpkl. je to pěkná
)ráCť. -—

Školnl nulu \"ín(\n\ |)\\\\'\k píše \\ \\.\'\'|\ |)\!lllČ1C('ll\Důlsmlctí
lJlllUIHÍLll„\nnh': ' íl'nlu jm \\í|\\ (lčóbl / „d\lcnu ph-štehovdl
jsem \\ zase \ln \í\|nč \ n\\nn již. ku-mk se mnou nami/„al
kor\'\'j\\)n\len\—í(n'plían lelek 7 lhuskehu. \le/\'kn Á ku p\\\lí\u„
Ilt'\Č\l\)lIL"l_fj\'\l\'n \\ \l|'\\l\\'-\n \\muůhuč sluulli j\\n.- \\ \ j\'\lne

HMI/(' HII j\llj)lll\ll'\ll l'\ [\“—lil íll1'<\\1\j'l\ l_('\j\\ '\IU RIU/\L'U|\|\)|\l

\.\|\\1 \\ jn jak \\š\ \lutů un n\íl lmtn \\ Mlunnní (\“-ik.:u(\'|1r\\
\\\j\i\\n\) jnn \lnlmur \l\/ l\' \07 \\l)\\j\ /\1\|\\šl(l\\\l<\1í\)j\\\\ky
L'Illlll'šllptk KUIK'L Klkldkl tl \P( \'Llllllll'l \\\\íln\' ' lllí' LUH'ŠINNI
(lem \ ltlkt'nt. khlul! * \lll M\rln \\\"\|\j\\| “\wmík l\l'\li\c
kljnnkvg

Nť'unnr /\\|n|\\t\\\ just \l\.\\ti klmuk Itl k |) \».ml \\ln kul \\
\láí \\ |\\\n u\|.\kuu nulu \\lwl lil m 7\\š1\1\\\)p.1\k\ llesulník';
\\/\\.\1l |llllt'1\.lí'/ \ll)\lll |\'| \\.\l\\ \\tlítlí l\\1l\'-k„ k-\\|\n\|ní\
vpalřil. kterf-') |>“ \|\\- |\\.\ \-l)\t\u\\\n| profcsm l\l\'|kl\|\i klen |wl
/cn\í'\'l nn \|\\\1\'|n.

V \lalšk'll \lnpíscch \\pi'lnml své tuýln'. aln'aluun (lostuli la
themwlníkn' nun" Čnsupix \ x\í\l\\|. \-\l)\(l| \\ \|\\.\tul m jnnjcmm
do (Úpou \\ mm 7080 \'\\l\í\n| n\\\\" pml námcm :(lpm'nn',
B\ln \\\š\-n\ ještě daleko do toho. (\ln se. tužlm n\d, dostali se
\10 (\pm-\ splnila. nutuž \\|)\-\'|\ \\b/Án'íl \()j\\\\'skél\\\ B\tscdníkn'.
proto jemu lwln velice n\-n\í|\'—.sl\'šeti. že při 5\\"c|\ snahách \\f—r
deckých pokouším se proniknontí \'e všeobecný jazykozpyt studiem
sanskrtu a Zendmesty. /_c\ (\\ považoval zpnnu, že jest již 9
g\'mnasií českých, za raďnqnou, \\fprošujc sí určítčjších podrub
ností, nebot od té clnílc bylo by lze n\luviti \) novém zrození
národa, kdežto (lo nynějška že byli jsme jen národností“

Zvláštní otisk 7. |Opavského Týdenníka' r. 10.00, str. 45. a násl.
2 V roč. 1911 uveřejněny R. 1874 vydal Prasek spravopis' sám.



Okna.

Spolky katolických akademiků pro pěstování katolického
názoru světového miru-žilysc \\: svaz \) zřidily v čelných městech
německých o\lbočk\. Ruch oživl \) prohloubil se právě za své-
\\)vc \'álkv. \: dobách. kdy li\l<„káspolečnost mclwívala sc světo
vými \lčiimnini otřesy. ohlížel sc. človek osamělý a odcizený
po pomoci. Draw“ intcllcktuclní člověk pocil'mal \l\oincisol) hořce
své \lušcvní osainoccní a hledal v okruhu stejně smýšlejících
Světlo a teplo ]i7'.v \l\\l)\' iencsancc, \\Jol)č šílených bojů, ia—

kými lwl 7_acl\\a\\n i\im (\ S\Čl,SCl1áZl\dla sc id\la\|nch_aplnýcl1_
lidí jako\ ittoiro Colonna, Michel Angelo \\ |. \ San Sihestro
alw Sl \lamli \\klá\ldti n\'|dký list s.. pavla duchovním plítelun
a na to \\mčnovali si \ klášterní zaln'mlč $“; náboženské zku
Šenosti; vž\l\' ovládalo |c tajcmshí kíestanwlcc osolmosti. Dnes
také stojí \'l0\('k osomoun \ipi'ostíed \\i;ní .\ lmmi. Itťn\i\i\'ti a
ZáŠli. A tak Sl'skupulí 5\, [\\iíí \llellhdu spolky \\ \\lillýtlii \'\'
Svaz katoli\k\\l\ akmknnkn pio pěstění kaloliccklio nazom v 
Němuku (Vailmml \lei \HCICÍH'.k\nltolimlm Áka\l\mik\i 7m

pflcgc \l\t kotlmlimlni \\lhltanSclmnungL pnni \l|\\lisk\) lwln
\l)oi\ní na to 7ii7\—.\\in\\\\ll>\)\k\ i \ jin\'\hi n\m 7\mí\li (lik
\znikla \nlluuka \ \lni\lin\\ a |) 5\am\\' n\n |a|\nin\k l. \
Miim li mlal ltltťnkll smzn \\ \ili a Itldunlll \!llČilliti 0I"tl\i
san. Ani i\llU \\ignnixmc |\- |ind, llltllli ll\ll|l(|Šl |wiililiuii\i
|l\(1(“n\|l k nstro|i in\li\i\|\mlniinu kaž\l\—|\o \l\n/\, n\7 Sc |)i\\|\,\n'p
\\ ostatních wlmlků. y\lc ncmní l)ýti \lxlthln—íi \\lirožomnn; Z\lc
nutno, aln' scxkupcní ic\lin\í\"i\ldlo \\ \ |)lll\' \\ilnosli; n\nlpliio
zenvm silain lnnlr n\itní' spolupiaunnti na \\"\-t\\\|\č. ncnmiíli
5tavcti n—ulainio \l'\\l\' \lva nclm tři jsou \lti'\)n\\\7\|ci\i \\- „minu
tin-in iSťlll \ li'll'l' \lihltll Na tom Z\ikknlc nutno staň-ti, t. |.
na mklmle \'i\t\ nahoženskcni. l)\"sto\\in\ lilnnč pímlini k\. |\7,
se polnlwoml. s.\m olmahcm na kia|níin ul)\\>\|\'—nalmženského
i\leovclm okrnlni. Vulle |>í\\ln(ištk |e\ln\i se \\ systt trl\iti_\ ké
vyučovací hlltSY na "lpůs'ob nnivcr; kolcjí s tllelnaty; \Uvocl
do písma sv, přehledné církevní dějiny, kroužkv, měsíční pobož—
llOSll, \:kserci\:i\:, \imcly \lo liturgie! l.)ůležiton úlohu liraií právě
tyto kroužky. na nichž sp .iva výstavba společného života. V kroužku
'c práce \- plnc' své důležitosti, vychází od jedince a míří ke spo—
cČnosti. Z\lc spočívá celé soužití a veškerá spolupráce na \lů

věře \) intimitě po které touží kiestan, který je vyobcován do
neutrálního nebo nepřátelského prostředí. l u nás je třeba sou
družnosti, i u nás platí, co gen. tajemník Miinch praví v ú\oclč:
iZnamendlo bv odníti kťestanství \\ 7ničiti ie pro věřící, kdyby
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chom ic nepřcsadili (lo pospolnosti. Ále \šc závisí ()(l (ll'Ol)I1Č
práce v malých (\ nciužširh inou-zcirh, iciiž \\".\“l(\(l(\l(ic užitečnější
než slavnosti a lesklé \aln(': luouiady a listím plné Z\učných
imčn a (lloulu'ch titulů.? \laji \(- nyni pilně, Zii/.mati \' Nčiuccku
ltroužlxy 30- 40 (iam i p(inů \ pi'ogi'aincin: čctlm l>il)l(=, úvocl
(lo IlIÍSSálll*. Čtcni a \\llcul \\ Chcu, ialm na př [.poví'cl
Augustina, čctlm inystila'i. rozliomiy () nahožcn piohlúinu h atd.
K tomu Časmu sc připoji i rozhovor) o (luše\-niu\ a (luchmnim
životě světců ( (lčiinadi '/l\()7'n(\_\li (\ i. Dava sv ((.—5:obczřclá

ia(l(i. al)\ sc poňulatcló \\\liil\ali \Šttll l\'\\-ii\(n('ni(l1|u\tiannosli
a jednalo $( & \iiČitou [al(t:|(\\li i(nto spolcmý 7Íi\(\t (lu(l\o\ní
\: hrounich ln(i zp|()\ti(-(ll\o\'at| (\. p(\\iliti |(n spopni sc \\ětmou
pospoluostí ('l|l\'\t' tllllhžnwtdli (\ (i.\luii('('no\.ati (onnuuuc :an—
(tmuln /i\(\u(iini u(l\ !(ln l\|i\io\a iuu|i sc AN: \mu i \'/.(lč
lanci. Tato \nholna po.\p(-li\ .\t \'t(\\.i \\ \l\'utl((n\ \ -'u(“le(u“i\'ti('l\'(':
li(\.\tii\.('. l-hoto 7(liuaznu|i \( u.((l\ (lo ltll:l_1_fl(_'.i Clltltrlliišlit“.

' Zo

UČdSl i\(aIOllltial na (ltl('l1(lvl\.l€1| l;!l '1'll . \,": \\ \; \\ \M li\l [\\-\

dováni naši tiše, |( -I |m\..li ý.- \.((|cn hl.nm (u \(-l|\„i mnoho („
"minimu \('|l< |\((u til—(lu lm \r \. p (l\'ll"I-' Ii l\. (I: .I (i l n. l \\! .n

'\(' hin |„ i .irli- I' . l'l |||\\' |\'!" .! L l\\;(l ln“ llillilpinl n-uni \n lu(
., |](\-.|\lltl(il“l—l|t' \„l ] (\\ ll( . \ x( , (\\t („. po
ltlrulc ličt' "'1I"" | '( ii: '! (il'. iwi-„\

.r i'lrr'u'i ;!m' pw |.i'il“|“\l i'l ilinwi
"(IQ t“l'_—l(z\\l(\“( '( l— \\ i| .lm l ( p„ \\ „„ i( !: „.„„. ,..„w H,.

\ Y'Hltll- . .lll .h I\( | lin l\\i' ll\ | (i( :\ kl" |-'( \.(' Ivo ÍI\('IIl !.(“—|(i| |\l(_'
\i "H:\lll'v Pif-(> l'“("l('l|'lll. ]ll ' llll lil, ll "'l lwll'llH' ! i\ll ld '("lltl" lllk
l; lr'tu \ln .: l. '! (f:u \!t i :. :h r .\ l„l(.ln((( im inf \.:io ( i
.inic pii\|ř\\ lklr lržv \in-(l |,\:\;| '—(le(. l—mol-*i m. pulty \ Ě..- „uhly
ncsminu; pin—r u_i. mi:-\ H'lw lm i(" /(\—(\('l'.*\:(il (i: \(lh. .: i.ill'wín
. mihi/aw ((ltl'l Clnl \(“ l- /l.i((l .(ai |(- .a; (N((n \mu L' tuhnutí
nuuli ((ln-((n (\ —\ (“tu-( \"|(|_ \ 'lll uču.. lv im“ „\ -\|\(\ll>.'t „\\i ťlíil" \(
lanuini -\ (hr..M-l—i i“ \l-n. \.' \\ (v—i. (' l|i--ll"llll
7(l(' nutno \\t\(u(l |—_.-_ii(i('.\". (,nu'i-i \\ 'T'I \-.\l'(l—\\|r\ \ lil \n“
lani (\ |\(\\(\l(n-(, „\\nlunali \l|\\ —(io l..\l(-li( l\\'( l\ i\l('. !“ \ \.n\( it (| I'(l Uld"
\ý(“l\(\\\' i\.\l(\(l('i:(' a (lu p(ť'r“ (\ uz' \,.! llr. ů. |=. \;. :\i \:\i„( lu i (u:.nnč
l)(lili l\(\.(l (hu l|('ti\ \L(\l\l\i \\“iu (' \\ „lat-“.in (l'—..!(ii(\ :**! "l .r\\(l(\'.\'|n
\yššilm \7(l('l.\ni nur/'\l—a'lm i '7(--\ l l1(\ l(\\nlaui nu l'(\\i(lt |...„' \\(——.:niu\(
(loroslu. li(io\( (\\\(i\ \\\(\l\ lu- \n—l (\.\Omiiui. lh to \<-. l\\\,\ |\.lci\!\ \ na
Shi, \((l\ (\ p(ul. l\(\.((li(l\(i. (\liy. Ši(l| l(1(l(\(lllllll\(1l \'t |\i:lil(i.\iti \cntl('
('lll(lt('nl lmlnln l\\\n | imunlll \ |\(\( \i( nnnli (\ \v\|_(:-1'\.i\(\\\liv/a(l!i<i llri\n(1,
musí i\ýti mia/(\n \(—\(|i((\u \\\:.i_\ af jakákoli-(', nesmi l)\ai nilnm /. nas
lost s lJu(lou(iui kulturním \\\((i(ť|l\. zakopána. Tupa' insignacc. pohmllná
l_itcróli naši musciiunili jal<ý\i pio lcuimsl. skepse. mum' zmizeli zc šilui

"' Snad clůlcžitčiši než napolo vylučovat latinu\ (\ tiiu liturgii znárod
ňovat (HI.
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našich nadaných hlav. K práci je
všechny volámel l když nchude 7,nich
každý hncd celým obrazem, at aspoň
ie kaménkem velké a svítivě mosai
vrámci našeho českého duševního
Životal —k -—

Proroctví Dostojevského. Roku
l88). lcd: rok před S\ou smrti na
psal Dostojevský. hledí: \čštcck\ do
hudoucnosti: \ljvropa dospěla již

řcce k předvečeru 5\él\o pádu. padu.
který bude hezvyihnečnč všeobecný a
hrozný. 'l—otomraveniště se svým. až
do základů otřeseným mravním prin
cipem. icnž pozbyl všeho společného
a absolutního, ic ta tvnim —
nadohro pudkopánu. Čtvrtý stav se
už zvedá. tluče na dveře a žádá l)ýti
vpuštčnu. chyhmi li <e n\u, dveře
rozhiic. Nechce ldřhčiširh idt—a'lůfpo
vrhnir každým 'lakoncm. jenž dosud
platil Na kompromi<v a ú<tupky
už nepři<ioupi llovolnost v malém
ienom pnrlnčcuic \\ čtvrtý stav \“hcv
n\ili \ět'z'ko. l)ro\'c\le a \r\\<adi. co

nikdo \lmud n\zpovažma '/.\\ možne.
Všechny tyto pailamcnlní vladni <\'
stóaiy. \šwhny <onča<nč panuiici su
cialní thcuric, \Šuhna \\.\l\\\\\n.\\l\'-.n\i
l)ol\\\t<t\i. \šalnn' hank-\. \éd\ a židi-,
\šc hud-' \i/vm na htnniadč
\\pna 7'i\l\,kt\*řiani pak l\l\\\'\' nczh'oti.
\\ do<tanou se opět nad hladinu, tak
že jim krach dokonce i
Všecko to stoii l>lízkopinlr \ln-inu

* -\l\- už ta

\ec'nč <loh'i \\\"'\pii\o/.\n\ p\\l\l\\ka ,i,
tuau C\ro| <l<\cl\ statu |c /_.\\alla n\ .

ah) \\cpřiuncntmt \\ nun/luštítklnč,
politické. prohlfmy 'nu<'l nulnt- \'č<ti

\elké. konečné. .<\'\\'“to\'\\\*|.politické
válce, do níž l\u\l\\u strženi \šicltni.
\\ ktera |e<_t\' \ lnmto <tol\-ti možna'
iiž vlomln \l\-_<ítileli\ypukm . . .'

.t' \\: \)sloicwln \ icdnolliuwterh
n\ýhl |e_<t\cdlciší. línak \iděl \l\\l.\ic.
Oprmdo-ý proro\l\\'f duch! l \ te
znalo<ti židů.

Několik našich jubilel v ioce
1919. Také letošního roku sla\i česká

literatura katolická někoiik \ýznam

(\\-šum

prospěje.

„\\lnptonn' \mu lnu/n\—
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ných iubilei a vzpomenouti musí něko
lika svých oddaných pracovniků. Letos
uplýváprávě půl druhého sto
lcti od narození českého buditele,
zakladatcle první české modcrní školy
hasniclre'. básníka \) katolického faráře
Ant onina arosla va Puchma
iera ('l7bQ). Devadesát let
zmizelo od narození kollárovského
sonctisty a děkana častolOVického
Áloi<e potčhnika 0829) a od
smrti českého epika \\ dramatika,
rovněž děkana častolovického lira \\
liška Raymana ('l' lSZQ). iellož
proslula realistická |ednoaktová \ese
lol\ra \Scdlské na \\\lu\\I \yšla
tiskem p\\i\č před sto rok\ (l'lra<
dec Kralové 18la). —Před osm
desáti lct\ namdila <'c \\noravska
llože \\ \\ NC n\\ \n \i' pmidkaika
llantiška Iranwzka (IBŠQl\\
piažský piarista l. \V.i Michl do—
psal a \\1 <\é titrat\ \'lydal \.\uplný
lileraturni l \npí<' ('.ili \Dlnaz <lo\'\s—
nor—ti\lma-n'gn nařc:i\e<kel\o v e
chach, na Mount \ l.ll\ři\l\ a \\ndc1
(Praha HBO). -llr\ \l 5cd rn \l \: sali
mkv \\atodili <a č\-<l\\' lnisnik, lite
r-irni l\i_<to\ik \\ n\\'.\—\'n\iš katolické

litcmturv lan lt—ž\'.k (iS-Wl, lnisník
a právnický spimnatel lan Ncča<
(lil-lg), učený theolnu \\ universitní
prcfcwr -\nt\) nin \'liečta'l (l849)

lhul m \l “niti let\ <patiili .<'\čtlo
lulluln <\"-.\l\ \\l\l|l\\)||\k\ p\\|\<\n tltco
louh.. l\\\l\\li\l\ lilosol \\ l\_\1<'ltil(|O
<e| Km l\ nik (1859) lunenskýpro
|e<vl \\ llislulik \.lois Slovak
( IBS—)) \\- l . .t()l :l5l\\l\o\'č.<tu-, 1l\č

ran-l ohrazů a katolický nrganiaitor,
praž<tký[\\ia'i K\ircl Vondruška
('ISŠQ). —l)r\i\č pi'il stoleti uply—
nulo od \oku v němž nalodili sc

Česke.literatuře \\ \\ kající romanopisec.
lmiili\.\l\'.\l\Sin\onBaar(1869),
katolický lilosol \ hluboký znalec
\n\sticl\é poc ic, c_<<a\ista ois
l a \\ '! (.IBČQ). lm'sník 7. družiny \No—
\e'hoh'ížhota. [arař Antonín Pa
vclčík Záhorský (lBo—l)znalec
církc-ni hudby, essa\ista děkan Emi



i cin Á.i)(1u|\cr (1869) (1spisu—
vatcl|guá( [unaškn (1869) k(l\
bohosloui Čcskomormští c(nli \\
dávati svůj list :(;yril a h/l( thodl
(1869) »-Mužnélro\čku čtyřiceti
let lcto> (lo>pí\'(rji lmrlivy organu—á—

kutolickx" IHW—uf,Irilrliogmj. kritik
& e>>oji>tulzruutíšc mc nn
ský (187Q).katolický (ilosoj a ps:)
(holog Karel C( rnocký (1879),
reilaktor zaniklého už lrrnčnskehu

IQWlJLUtH'.prufcmr ln(lis av l“
mášck (1379), ::jrisomtt-lúlgnd.
ljovrtčl (18791, jindřich Kon-.
lulm (1879): založen hj'l lmlt0>luu
veckýlist dlužctčch' (1879)
l i !( íte nam/.(uiny uslmí letos l)(ís
|; 'jm 'rnlnI.tnšuntanřŠ'Ul
(.r-. rt >t„!(- :| lphnttlu url lrllnŽCItt

“lnu-(“v (Králově
\ilcm l'litnnr

\ “nl—.nn'thw li>fn (

lt >.-t» tř—PH

Kulttnní podám českého spi50
v(ttelstwm

\\rllt'ttl tla-(h: 1
\lmjr- >: |. 011—.-l>I-r 'i'"

—jn\:n ] |>(t..tÍl1\'\tlt lt
|tt'|>'(-l| >| TII'IL'll-l\' >|tt1tlttmtí ('(->“

nulou-( >.v mm.-u lnuljltbw'wll'le,
Ž" .: (| tt|(',|Í l-',t; .::.-(luhu)
Ill „vn—h (h mu:-lt llll 1 — l'rt ")

?—1||('y'tljll \llilil (17|l(„ l': Il1"il(lllll' \,

LH |)il)“\|\t'(llll lllhlVl'llllU Illllllllltllllli
mého národ.!

l'ohltžcli jum- ()(ly > ji-—t(>'|(ut—tu
v tomto ohledu na \(IILWHÍ institut:

čc>kehu >j1i=.n\'dtt'l>“l\'(r :Mnj', který
přec:- m tímto (i(—(lulu ly,-l sxélm Čar—(l

z.llnžrn, (\ jurnktirky
uplutr'mmtr činnmlí sveho nuklml-r
tclství. Než nutno (lite—a> pulituuínnn
kondutuvnli, 70 pmvč tntn rcpt'mcn
tdčni (lnrž>t\'n českých ln—lc-ttistů\' po
>l('(lni (luhů značně zklamal—>
Víxlčlkářský (\ V\(lčmčný system zvrhl
zcela jeho kulturní pos—lání (\ čistý

začal se lVl(1'<l("

štít tohoto sdružení českých autorů.
\"prm'tlč umělecký cit přcltlušcn
nívkými vášněmi hdlrnitéhu života a
hmotným šobcctvím. které se klaní
zlatému tcleti i za cenu morální
kultury celého národa. Co na tom.
padne-li v oběť tomuto molochu (lušc
davu; jen když společností poplync

7. toho hmotný 7isk. Tak (lnlccc sní
žili se český autor nemá (\ nesmí.

poslednim (lokhulcm jest “daný
timto nuklurlutcl>tvim sensnčni, nrruvnč

>(ltátrdlý (\ pcrwrsní román německého
dckarlcutu „ l'wcm—:../\lrauuc'
lnkoxýto runrčlmký- vku> charakte
ri>ujc příliš široko >\č(lomí. prosté
veškerémrmní 70<|poxčdno>ti. -l)al

ším po<l<lslmým (kulturními činem jcstpro>lulý luiugml i\lujcík' nn Smí
(limo, majetek téhož (lružstvn. Pomocí
jeho ar'/.(lčhivá' [\ldštč mláclcž spolek
vážných Českých spisovatelů. proti jeho
:hluhmlárnď činno>ti oymla se již
většinu vah-iného tiskur 'l'yto hlasy
mjistc' neslouží kc (*ti (lružstvn rMcije',
které zašlcpcnn zlatí-m tch'tcnr, neštítí
>"c zaséx'uti mmrni úpadek (lo jem—
nýrh (luši nušchn (lomstu. (al((nýto
lpůsnh L'Ulllllltlllti jmsláni (llužnu (TO
llt'jflt'lll\\tllt("|| urlmurli'l Ne 7l.1tr t('l('.
alu ('“i>'t(í kultum ltlllxl l>\'ti llltltll'Nt

ktrž(le:u) Českého >|ti>nxnlcl>kóltn (lrnž
sim. 1. N

Náboženxkým problémem Nova
Itsovým mlnuí >(- ((“. stejnojnunné
ln(lin Ill. \lnh l dní; t.\mkl \rlntnc
(i\riln h'leturlčjuké jako 7. ((ml.—runy
lk'rlnjgngit'ki' .r\k.ul('n|i(:) l))čži\jtmulč
o pruhlčrn. nvlmf luh-. re>nnlun|u lnis
niku nr'l)\lu lnjtirínu (luk-mh“ sxůj

|)Ullld l\\l \\lll')\'1|'1:ll(l1ll
j)í(ti>mu ln(tlří (n ||mnm>kjn ll. l)"Lh
i( (to [('(il >e hýtt >|wicn k ||l(;>o|i(k\m
>||t|rn Smrt rmlmnnt —n()ulnnk\ lnlr
mu jmknlcln, /'.(-uncnrm .: junnlnnim
jclur jv suŽ't mnulitclní'. luhu rllnuny
k nnci', \'yjmlřujicí i(lcu \'čČnchu žili
'. Bohu. jsou ncolwčcjný kus kicsfunr—kč

j)()(->i(—ustřr k(\n>'t|'(r.>'tujiu > o>xiccn
ským pozatlím (luhy. llnjctlndní IKřcs—
tunstn (\ E\“ropu' přimo včštccky
rlá>(i budoucnost náhožcnstviz, n c

putmym jmuc (náhožcnstvi) sirotkcnt.
musí Si (obývat znovu srdci; aby
o>čt bylo veřejně zbožňoía'no
Ž ncdostdčitclností vědy rodí se nová
víra ve staré nebe a 7. neschopnosti
udržet politické síly v rovnováze, roste
touha po náboženství. len náhožvn
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slví může Evropu opčl vzkřísit(: národy
smířit.l (Lang, str. 95 n 04) Tulo
prawln prožíváme \“ plné skulcčnosxí
dnes, \ícc ncž IZO let po lé. kalv
Nomiis tato slum napsal. Na sklonku
života blíží se positivnimu křcHnnslví
svými mmx-ními cíli inom. až končí
láskou k Bohu. Živolcm nmxliilbv

n trpělivosti jako :pmrok nlnčnítr|1čli-“.
'črn, ncní In snadný úkol. slo—

povolí nóbožcnský vývoj Novalisův
z filosolítkýcll Inlrhwií .) Ičlnčř lnavó
idcolagic a scslruinmli obrysy jeho
milonů ná'mžcnx'kých '! přcčrlných
fragmcnln mčnslč xi \níicnniů orl—
porniícich. lang dochází k \'ýs|cnlkn,
žc nulu: mluvili () k.!lulickčln pm
sclylísnm „ Nmaliw Mir. IDC). |vnž
nl (In slnzli ?ízxml mým snl>|ukn\isluu.
vu].ilvným u-innzna knlnllrkclm po
l'lU!:C!|Í nix-gnml. (Šxsmn 'l'ilt—ÍJHL' l—íi—
„zděným dokladem toho. kam \'uizm

z—v—lylni—"mka (\ [Huml-a mk vážného

„\ npmulmčln). \bni/ný \Iyl
Langa—31h slnniii příjemní-„ >c (Ic .n
Lliliškčjrhn llIllČllí\ |m|mló|n nmlcrialu
vlmwlnr \:lniv-vujc IlthlV .1 '\Přddd
ni: “.th IL mn

Uzácnům darem věřící inlelioenci

hloubi—ii. ]smc mu velmi vdččni za
(lilko \'cliké milřní ceny 'i básnické
krásy. [akox'ých knížek lnodlíwlmícll
polřc'lvnjrlm- \'írc! ( nilm opngíenou
církcmím scln'a'k-„nim \ydala (treko—
slm'. nkc. liskdvnn \ Pur/c „. Spálená
ul. l5. (Žena 4 '

Knihu o konversi ml.;lu NL
mcckn|ví..\1.5char|anr0\ (i (Hug-»
(la Mkcnim'á) s titulem :Kómplc.
Erinncnlngcn unii Brkcnnlnisc *(1919
„crdcr M 5'50). klcra' má iistou sen—
sačnosl \“ proslřf—(h. v inkčln unikla.
pí. AHM-rtim'á ic lnliž chol pasu)!ox'a.
a bol. ohlwlu nn (ukonu polew-n
svého clnolč „'(-Šla kc kaloliusnm .!
icdiný icjí nn ("A! Re: na katolické

-— mn.

k||(“ž<l\í pH'IH pnpnď Já:: l;;l .x'
(lnu—un. \,“ škulv \.xniumi || lkU'iwp
vážný, pruxm'í-lllý. kc knnlinmn'i ji
připravil lšlwnnzn' .\ lznni kur/: mk
prhlcslanský m icnnhsln IU/líill ;rgí
křcsfnnshí; .: |< 'lu wic \ ní |n_.il.x

mo—lllwulí'ii 'UHIIU |>U \Ířl', kif-rv::
(lt'l'lll pmlc>ldnlisnnw il nl-mulli nku
iili '.hlť'li imnó „xm [nu] :rlun
„\fršllů [Munn—louh) ial kmk \Cnl)

('lPlk; lnx—!Í-an \ln/rkr
kutnkkan ním-„xm \l

\' Il */|n=.li];'

„HSH Il \



gr. 9(ašpar: <Élšásně.

ZLATÝ D'I'ÁK.

Dvě1'mdv stromů mohutnýchp'rcc okny mými stoji
tak dlouho již; jsou znavcm.
a velké jejich koruny
lak tíži je; a toužebně
nesmělým hlasem šeptají
o \slup do dušc mojí.

lllt'. knan-p |t—jirhpně""'
ted slunut'm na dny sklonu;
i vpuslil jsem ji' do snu mých.
|)y spoťumlv umdlf'ny.
jak důlním, kdy/Ě (oly den
na polích žali. usa'dnou
na pmlm domu, zatím ('o
/m š:“wm hlahol zvonů

Vuicnou nu Skyllv odměnu
!) vděčné Stromy za to:
v dáli na stromu posledním
započal sladce zpíval pták.
že srdce roztávalo mi.

a zahlédl jsem oslněn,
jak pláče SlřÍlN't'lll 'zařilo
a x\ítilo iak zlato.

Blíže a blíže letěl pták,
iak dítě v námč matky,
ke mně; když ncjkrósněii pěl
jak ; ldx-cc, ku-mu zapomněl
inom \ 'opoicní uzavříl.
[ mc (lušt- wlčly kmhu|vr
a zaí'u'iho zpěnika
dalvko mllnol zpatky,

l" dr-nw opr'l uvězněn
a ptáča- zpini lose;
však blíži sr, mi pomalu.
a strunu \ěšlí šmnmn svým,
7Ív zlatý pták mi slelí v klín

až S|)a(ln(' lislí zelené
\; korun. a léta prudký žeh
až \\f'chladnc (\ stiši $<

\ podzimu klidné krasu

Noc dnešní k loži mému nešel sen;
\'im, k druhé zlaté hlavě zabloudil,
a bdění zlalily mi vzpomínky
tak sladké, jak by byly ovocem
snů, jimiž icií krásná duše zkvctla,
mně donešcným v černém koši n_oci,
zdobeném hvězdnatými měsíčky.
Vím: pustou chodbu, v které tisíce 
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znuděných chodců chvatnč přechází,
snila jak lesní loubí tajemné,
kde živou \'odu pila žízni\ě
m dlouhé cestě pouti strašlhou.
ť/e hlahol \arhan provázejících
nejsladší píseň srdce jejího
se změnilo ji ve snu hřmění vlaků.
Á cesta, kterou kdys šla zklamána,
ji ve snu byla poutí úchvatnou,
tak jako bude štastná věčnost krátkou,
jež vyústila \“ lásku takovou,
o jaké se ji nikdy nezdálo,
že v tomto žití vyplní jí srdce
pak v jejím snění lesy šuměly
a jeseni se sk\ěly zlacené;
a na stráni jak stála, pod nimi
velehně tichá řeka plynula;
v tom horká ruka stiskla její ručku,
a všecka jejiho snu nádhera
jak moře stekla \'e dvě tmavé oči.
v nichž našla vše, co život upřel ji.
Když těšila se nejkrásněji snít,
sen ulctěl. Na loz'e měsíc zářil

a nitě. stříbrné tkal \ zlute \ldsky'
jejího dítěte.

UBITÁ NAI)F.||.Ž.'

Z očí i srdce mi \'yvála. Sladká má "O(lČiL! Krásny hod
V chrámu dnes klečí o )outi. \iažedný zul) do ni \rý\á,
Děti ni čas tělo nezničil: \ studeném objetí rdousí ji
jako haol ještě se kroutí, a při tom ještě si zpívá

a jako rozkošný potok se Srdce mé, které kdys mučila,
kdysi mi osudné, \ine. děkuje __nyníjí rádo,
Dosud zřím naděj S\ou, mnm jak naději zcela že ubila.
po tomto potoce plyne. Tak dítě-„které mře mládo.
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opla'če matka, však ztiší se
po snu o synově příští: “
lupičem že byl, se zdálo jí,
a zhynul na popravišti.



HODINA DVANÁCTÁ.

le celý vesmír obrazem,
jenz světlem kvete,
a za ním skryt je dárce světla Duch.
Hle, rozlil světlo své:

lak zápasníci letí hvězdy
jistě za cílem svým;
zem zazářila zelení a zlatem,
v plnosti hnízd a ltvčtů.
člověka srdce nalívá se radostí

a opojeno zpívá píseň la'slty.
která i za hrob vlnv svoje přelévá,
a pole většího, než mala země jest,
si žádá lt pra'ci sui

Duch Boží světlo svoje stah. a*odda'lil:
O běda, srdce lidska zalíva

otopa nenavisti lmlna
kde )táci pěli. slyšet ulrijených ltřilt.
Kde hodu|ítí lasalí hlad zasedl a mor.
/_C||l (lří\ť ldtlně lúttČlCl

|al< o ilá sc pota'cí a tiest
hour sopek S\\'('ll

;

\ I'LK

Nastala chult oddetlru
\Šalt \yrrstila \ [i(Ílltr zlméxmť;
|iz' minula a Kníže tmy
\ obicti nečisté jak Moloch stiskl zem
a na trůn zlu-vdecny zasedl.

Dvanáctá bile. hodina.
přílivu světla většího, hle, utonulo slunce,

v své ltrvi tohe luna,

hvězdy ialt suché listi padají
s blankytu nebes,
a hrohy pukají ialt zrní zaseté
a země ziežila se z mrtvých vstalým osením.

Trans arent světla| malovaný hrůzouse náhle rozsvětlil;
Božího hněvu bleskem zasažen lch popelem;
a jako zlosyn s masltou stržcnou
svět stojí před svym Soudcem.
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alois Jian. Wovák; “Výroční ceny.
(pokračování.)

S úžasem naslouchal jsem, zdali "po druhé ozve se žalostný
ten kvil; i kůň můj netrpělivě stříhal ušima a nozdrami včtřil,
5 které strany as ozvaly se zvuky tak žalostných tónů. Kůň sel
krokem, a já myslil, že v křovinách někde nedaleko nás leží
raněný pe's. Než najednou van slabého větru přinesl knoSu
mému morové smrtelný puch, že jsem se zachvěl a málem bych
byl vypadl ze setlla. pobodl jsem koně, abychom přišli z větrného
proudu na čerstvý vzduch a bystrým okem hledal jsem příčinu
rnorového nesnesitelného zápachu. Nedaleko mezi křovinami spatřil
jsem loveckého psa, jenž tlamu \fztýčil k nebi a opět bolestně.
zavýl, že se kůň pode mnou-zachvěl. Najednou padl mi do
oka záblesk jako od puškové hlavně, a ihned se mi vše vvsvětlilo.
V )usté kam agni leží mrtvola záhadně zhynulého lovce dum
sedí pes, jeho věrný pes a doprovází smrt svého pána nej
truchlivčjsi písní pohřební žalostný-m vylím, které snad i 5 pm hem
mrtvoly samého psa omamuje. Kůň kráčel zvolna, a ja mvslil
inlensivně na lruchlivou scénu, k níž pojila se jako pi'iléhava
scenerie i nalada kampagne tolik truchlá pod paprskv 7\olna
k západu se kloníciho slunce, V pravidelných intervalech ozvvalo
se vvtí věrného psa a (měna jeho dlouho lmčela mi \ uších.
Kolik dnů již \vje pes nad mrtvolou svého pána. jenž stal se
snad oběti xomstv, zločinu nebo zalnnul nahodou, snad samo
vraždou :* jak dlouho bude výti pes v tom. hnilobnem zapavhu
nad mrným Svým pánem, jak dlouho hlidat: bude, mrtvolu pit-d
zobanem hladovvt h syčků. kteří jediní odpornym svvm skřekcm
ožnuji mrtvolné ticho kampagnč, hrobu života a slávy?

Nepobízel jsem koni“ a z ruky pustil uzdu, když v čele mein
zrodila se myšlenka. kterou když jsem domyslil. “xara/il jsem koni
ostruhy v bok tak prudce. že se \zepial a dal se \ prudký tosk,
že sotva jsem stačil (hopit se uzdy, 'leprvc nedaleko opatstvl
lrc Fontane. vzbudil jsem myšlenku, která mne tolik podčsila.
Myslil jsem, že totéž, co' se stalo lovci, mohlo by se přihodit i
mně \ puste kampagní; Že bych co občt loupeže nebo nahodv
mohl hnití na pláni mezi' křovinami a sítinami a nade mnou
by stál snad kůň můj a ržál mi truchlivou píseň pohřební.

Slunce zatím zapadlo a noc zavládla, nebot na jihu není
soumraku. Obloukové lampy hořely v ulicích římských, po lÍs
quilinu Viminálu a Quirinálu zvonily podkovy mého kone .. te

aly dlažbu ulice Sixtinské naposledy pod mou tíží v sedle, nebot

Byla to poslední moje vyjížďka do římské kampaěně. —164 ' ' .



Dlouho do noci seděl jsem \ pokoji domu Stefanoni na \'ia
Sixtina a umžoml s tužkou \ \ucc, ialc zach\'tit mam kresbou
na papír svoji naladu. Chtěl jsem \\ačrtnout mrtvéha lovce s \\—
iícím psem \ pusté kampagni než zdál jsem se slal) na taký
sugietl (\ proto jsem namaloml sebe iedoucího (\\ela\\cholicl(ou
kampapní pii západu slunce (\ slvškího \ p\a\idelnýcl\ intend
lech t\\\ch|i\('—\\iícího psa nad \n\t\ým lmcem -- svým pánem.

Kalina zno\-u vzal do rt\l<\ náčrt opuštěné lmmpagnč (\ pra
\*\l. :leprve nyní chápu psychologii a ideologii tvého načrtu,
l\t(-\'\' musíš (o nejdříve provésti \ lmrvách.: (Rád bych \\'l\o\čl
twmu prani. kdybych ncl.)\| \( su' t\orl)č skeptikem jako
l(d\.<i \('lil<\' Michelangelo ien7 pe\sonitil(o\anou tragedii 5\ého
Cola \ sr(l(“e postavil \(' (l'uame S Dielio in Vincoli \ soše
(nap—statnihoMojžíše pomamcnil (."-e\\(n\. \Nttmohu se tě \\e
Apl“ pii \/p0\ltínC'( \(lichcl(\n'_f(l\\\d M(\|7.ÍŠ(. (() soudlš () !(
som ((na |c \rcholem smhaistn \\('( h \čků a již překonal ;\(li
(lulunhclo (\ntil\'\\ \ Sclw'. naniítl l)(lsnik. \lisu |al\'o |á \\(1 S\('\t\
polmíw l\'íme zaš(ls \ t\ Sl (asto \\(1( ()(lius (\ proseděl (hahuou
(hulí pí-(d .\lo|7íš(m \\(nih p\(\\(l.\-= dlhodl psi a maulu (lis'
(\(hétil nahí ((a—to \scm sulal na slaměm 7i(|l\ |\\((l Mo|7ís('m.
h(ll' „(h'l'l iSťlll ( S\Ui ndlUl () ,IVPHUÍNl“ (1 \ULUSÍÍH“ |n(\(\ (\

(i(íulu p\\\(l\o uinčlukého (lila jímž \ p\\n\ iadč i(—t\os|\(\
Iilull—Ul''(l |)(1|)( Žt llllld ll. onoho ')IIÍCH' lllnčnl ŽIHHQ ( |ll('(ll
t1(( \(il \\l(\7\\|\ —,(\(l\\ po \ll(lll(l(l| pomnílui \\.itu \\(t\\.\' (\
:( (-|\l( \\\|\l(\l|o'

\ln-(„lau-ulo |( \\(*|\(-t.š\m(\ nqmailmutnélsmi prildad(m l\\p
n\m (\ \\\\\('>(( \ (mmm |(\l( posithni tak \ 1l<t\\\\i Buonarotli
l\\l h\| »noluloln \\(istiolcm \\r|\(lšiho |)dpt7( kien l((l\ Seděl
Il!1.\l(\l(l| pťlIUH' Iulia ||, |en7 l\'|a\\sl(\ (\ (lespoti(l(\ (|il(t()\(\|
„melo \(ou vůli \\č ideáh (\ \\i'irm \ise pouhým antickým:

($k \olo gh illln'ť) sit pin r(\t\o\\( \oluntasl'
( \ul \li(l\cla\\ge|o pii (ší sm t\\\\('\ pia'(\ \ l\'\'měsmu ()(-mnm
nost pmu \ůli (\ hypnosi 5\cho piítele, pána \ mecenáše (\ sam
(asto \\ pí",\2\\ó\al Že ()(l te Ch\il(' (0 po plu: spatril Iulia, nebylo
\ 7i\(\t( \(ho (al(ilm (mi \nin(|t\ (\ln ncnnslil na 5\(ho nepětšího
přít(|( \ t\\'znitclc 7a\o\cn Dostauní umčl(o\o l( papeži iinalt se
neda \ e\ětlit než ta|emst\í\n hypnoau nebot \ l(d\ž prchl Buona
rotti 7 l\'íma, nemohl na Iulia zapomenouti a iako sprásltam pcs
přiblížil se opět l( papeži, o němž \ sonetu napsal že mu b\l
O(IOCl\'\oddán jako paprsek sluneční slunci. Těmito slow naznačil
umělec sám, že Iulius b\l piemietním ůvodcem \šech ieho nei
sla\ně|ších děla on ien viditelným účinlžem a nástroicm tvořícího
ducha luliova, jako je paprsk effekt sílv tepelné a světelné, jež
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se skrývá ve slunci. Michalangelo musil prováděti tvůrčí myšlenky
lulíovy proti své vůli, proti touze svého krvácejícího srdce a na
tu okolnost Št častěji stěžoval vejsvých dopisech rodičům a sou
rozencům. A přece tvoře, proti své vůli zanechal nám díla nesmr
telná a nepřekonatelná. Kupoli svatopetrskou stavěl proti své vůli
a stvořil nejnádhernější pomník architektury, Sixtinu maloval s od
porem a postavil Umění stanek nejvznešenější. A jak sám byl
nástrojem vůle cizí, která promítnuta jeho čelem tvořila divy
a zázraky, jak sám dovedl vůli cizí otrocky poslouchat, tak zase
tyransky dovedl poroučet a vnutit vůli sobě vsugerovanou i do
kamene. plodem aktivní a pasivní hypnosv Michelangeloxv je
právě Mojžíš. Zdá se mi, že Dupré, jenž se může nazývati světccm
mezi sochaři, takto charakterisoval a líčil sochařskou práci umělcovu:

iMichelangelo dokončil náčrt. karton. Vstal a ostře vbodl zraky
své v hlubiny mramorového bloku, hledal meze a hranice. nhletn
naznačil první linie, a už to šlo ostře ku předu. Rána za ranou.
štěpiny odletovaly jako krupobití, pod dlátem jískrv a blcskv.
Sběžný pohled na náčrt a zas znovu. Dláto nemohlo stačit
myšlence oživující, proto vydral- se z hrdla umělcova hlubokv
a horký vzdech, jako bx vdechnout chtěl do bloku žixot, aby z něho
jako z čny mořské Ájrodyta Ánadyomene' vvnořil se Bůh. bolnně.
prorok. ldea vedla rnku i dlato, rány volnější, tesv opatrnější. \ltnrnoi
ydal se živým. jako bv slyšel I'02ltdi\' svého vládce-.*.

Michelangelo viděl vždy sochu stou \ mramoru )ietletn jenom
kamenná rouška musila bvt sňata \.Sllgťllndl umělec do \'lojžist:
všechnu sxdu _duši s vůli svou i s vůli Inliomn (\ proto po \ln
kvančení ruky udeřil kladivem do kolena sochv o rozhořčené—ptal
se: lpl'UČ již nemluvišf“ jako svou \ůlí ožnil jeliom \ Sixtinč
Ádama, tak oživil Michelangelo hypnosí Mojžíše. jenž není bvpno
tisnjc své pozormatele na Coe-lin. | já podlehl jsem jeho moci
nnatnoiove vůle jako í'nnstt židé, kterí po postavení Mojžíše.
chodili jej adorovat, modlit se k němu, líbal jej, čehož se snad
odvážili jen smělci, nebot Mojžíš je sochou posvátné hrůzy
o immunity. Vídímeli Mojžíše, musime bezděkv mysletí na jeho
tvůrce a to je, právě požadavkem uměleckého. moderního umění.
Díváme-li se na bohy l\ecka a Ríma, stojíme apatickv před nimi.
nebot jsou bez duše, bez myšlenek, neznají sugesce ani b\pnosy.
Mrtvý těla kult vane těmi galeriemi, ktete' naplněny jsou \ýhdlv
Draxitela, Feidia, Myrona. Dassitela, l_ysíppa a jiných., eNež nyní
učiň bod za větami své diskuse,' přerušil malíře Kalina, ta pojdnie
clo-chrámu Boha tvůrce, do přírody. po nolžním dešti ukázal se
krásný den; je škoda věznit tělo i ducha mezi čtyřmi stěnami
atelieuru, v němž týrá čich náš vůně barev a olejů. To inkoust
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básníků má lepší vůni, a přidá-li se k němu parLumu květina tuberos, myslíš. že jsi skutečně za dveřmi Olympu ne o Darnasui
Umělci vzali své klobonkv a \všli do ulice. iKam půjdeme Pí

ptal se Cervený. ileslíin, že nejlépe učiníme, když vystoupíme
na Detřín a podíváme se s výše na panenskou prahu a na

stiý věnec l_etné. kterou ja tolik miluji„ odpověděl Kalina.
lileavrh přijat a oba vvstupovali pomalu po mírné stoupajících
stezkách n_ Detřín. rozmlouvajíce o kráse a rozmanitosti barev
jeseně. Na'vreholu Detřina našli si místo. s něhož mohli přehléd
nouti celou Prahu i se zlatožlutou stráni letenskou a dlouhou

chvíli pohlíželi mlčky dolů na stříbrnv pós řeky Vltavy, _na za
hnčdlou šed pražských střech, na zeleň Rieger—ovýchsadů. Žižkova.
na nesčetné věže pražských radnic a chrániti. Jak se mi zdá,,
prohodil Kalina. zže naše llraha je druhý Rím; vvstavčna a hrdě
trůníci si na sedmi pahorcíeli nutka mne k srovnávání.

jak krásně odpovida Detřin s dlouhým věncem letenským tahr
lérnu vrchu římskému lanikulu. s něhož možno přchlédnouti celé
věčné ntřsto jako niatičku pldllll tatlv odsud. Mysli si \ duchu.
že stojíš na laniknln n nuunnru-ntn (iarilíaldilm, Ilt'l)() na terase
u 5. Dlťllt) in \lnritorio_ nrlui n Sant ()nnjrio a smvnáwjl
pahorku zelenvrli zahrad a \il llinuu a ()uirinalu odpovida
Karlín a Žižkov. \J'irnina'lu a do (lalkv se rozprostirajítíniu lisquílinu
možno přirovnali \l'llll()lll'ú(l\. jn'lri kunct splvwa' s olízorenr. a
tant. ktlt- uprostred |)tíltll'tltl laniknln na Km. \liíji w \ččni'in
inčstr'- lutlv tnunrnnent \iltoia lmannttli— > narnřslíln lliazza

\“Ž-nczla. nalcm nku » llmlr- velkolepou —h]\'l)l| Musea jako grandi—
mni pozadi namesti valut—kolu)

Kanlux a'Vvšelnatl s šervnn ltlř'rni a luijnnu zelení stromu i
pažiln IllOŽIlU srovnati .s prlldtillt'lll a /\\'(.'I1llntťlll, na nichž oko
taktéž hleda ruinv a pprkv Á stranou stojirí Coelius. táhnoucí
se daleko po prave ruce a) do kampagní', odpovídá pražskému
okoli kolení pankrate. VIŠ(\\|( a \lusli Á alw analogie a táž
I'iodolía lnla dovršena. otlioiida llratlčaniiin Vatikán s vele—
cliranieni svatopetrskýní a vtnr': pruh kopců. táhnoucí se až

hoře x\lariovč. Á jako l\'ninulo\a l\'onia přepasana je zlatou
'l'iherou, tak i Libušina Draha stříbrnou Vltavěnkou' -<

;Dodepisuji srovnani tve—,*pravil Cervený, ia souhlasím stebou
úplně a poukazu'i jenom na jediný, Ovšem že oku nikterak patrný
rozdíl; totiž, že llil)era teče od severu k jihu, Vltava obráceně.

rVšak přece! pokračoval Kalina, ikdyž déle dívám se na prahu,
musím doznati, že královská naše mat předčí krásami a půvabem

ím, který nad ni i ostatní mesta jenom dějinami a troskami
vyniká. Kdyby jenom z, Drahv zůstalv Hradčany, l_etna', Strahov
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a petřín, přece by byla Draha nejkrásnějším městem vnitrozemí.
Chvalu Drahy i jejich krás slyšel jsem v Římě i z úst jednoho
Angličana, jenž na svých cestách zabloudil až do Cech. Když
'a se vrátil z cest svých po ltalii a po prve stanul zase zde na
betríně, byl jsem tolik Drahou nadšen, že na nedaleké lavičce
psal jsem verše, které jsem chtěl otisknouti ve Zlaté Praze.

lá sjezdil Světa kus a viděl dost
měst. chrámů, paláců a krásných věží. —
Zrak žasl můj, když viděl bohatost
ve krase úborů a květy svěží
tropické flory: ja zřel kupoli
svateho petra Kima velechrárnu

| slavná fora, jichž zed rozdrolí
se za krátko jak slova lidských klamů -
ja viděl Bolognu, to město žen,
jimž holduje kde jaký básník světa,
já Ziel i Benátky a lagun sten
jsem slyšel tež, když londol silhuetta
mne unašela pod Ria ta vzpětím,
kde Canal Grande smaragdern se pění
než jíi'ec, má Dl'dlln. v náruč tvoji letím
a českým krajem \ nadšení svem volam.
rNad tebe, Draho. \ celém světě není“

Než (ldlŠl \t—r'jšejsem si nezapaníotoval. ať jsou lldClŠCllČjŠla
olmnčjši než mu,! zinlkl Kalina a zno\u zahleděl se na l'ralru

:.bkoda. že Draze naší schází malebné pozadí hor Állninskvdt.
Sabinskvclí a x\jíennin. které krasu pohledu na Run o polovici
/_\\\tl|í,l podotkl malíi a poslal Praze žhmy polibek, a oba st-stu
íovali kolem zdi knížecí zahradv a italského domu k Vltau- ke

korloxu mostu. Když šli kolvín chrnurnit'h zdí Klementina ulici
Kiižoxnickou. ukazal Kalina na dlouhou radu zdmřížovaní't lt oken
a pravil k rnalíii 'eralí pak víš, příteli. že celé dva rokv jht'lll
i já byl zavřen v této lidoníornč _ v semináři.“j ;Tv tv ze
jsi bvl \ semináři, není možné?, udivenč vyhrkl Cervenv. ivždvt
ríikd'—.o něčem podobném jsi se dosud nezmínil! rUž je tomu
tak.= (.losvědčoval básník a začal zvolna příteli Svému odhalovat
ca.—rsvé minulosti. chla rni' takřka vsugerována vůle rodičů, kteří
chtěli nríti ze urně kněze. Zvláště matka. kterou jsem přímo zbož
noval pro její dobré srdce a na kterou pietosnč vzpominam
s modlitbou na rtech, jinak nedala, říkajíc stále: Studuj si co
chces. jen když budeš p_anáčkeml la jí často vykládal, že nemám
ke kněžství chut ani povoláni, však ona mi nevěřila. řkOuc: Neni
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možná, \ždyt já jsem tě již jako malého chlapečka oltáři obč
tomla a zóaětila. — Měl jsem po maturitě a těžko jsem se roz
hodoml. Však, když jsem zrel ty dobré oči matčinx' (\ jedhou
i sl2\ \ nich, jichž jsem já b\l pi'íčinou. udělal jsem ki1'7'.nad
sebou a šel jsem. —

Snad nikch- nezapomenu na první \ečcr \ těchto ponurý-ch
zdeth. Kouzelné na mne účinkovala Draha, když jsem po pr\e.
\stoupil na posvátnou její půdu ldd večer 7. nádraží, z něhož
posluha \czl za mnou můj kufr, potkal jsem \ Celetné ulici,
l\'l\'l\" jsem se uzkostlnč držcl. a|>\(|\ neztratil směr. jednoho ze
such spolužáků. jenž \ypravoml. žc jde do \inárny, kde sejdou
hc \šit'hni b\'-\\_\liabsolventi našeho gymnasia kpřátelské zábavě.
A(h jak rud vab se byl přidal k němu a Šel tam. kam mne
turba táhla, \\(7 \poininka na matku mm zmcdla sun \le zdedi
\r-mndh ktún \:lndmenaui s\ piosloiností sálu. pokoju &(lélkou
širokuh chodcl— nenašel jsem x\idné známc- mih Sam (\ sám
chodil jsem dlouhou chodbou \\ druhém poschodí \\ naslouchal
/.á\i'_<ti\('“ruchu 7 oko a hlmu (\pm \\ (Ilam—\líml jSlÍ“ \\ na
l\.nl\'\\ most. na \ltmu \ ni7 \\ nutil iuos—i(uplnku a n\\s|il
si kublm'lt lnolll pulmont z lmli /(lÍ „('h'rillt (lalťko (lahko
lukow b\lo Illnjl' pr\\\| setkani \ llmliou. které moři se \\“ \'(w'siali.
jtŘ |s\'|\\ impsul \ semináři“

:i\l:\ (lloulit' (liodbc kláštirn!
\ \.lilidkou Kultu na ||\o\t
stol jsem |(i \ \lolw \tť(('|llÍ
\\ i\nn'izal \“ ni mmnost

jm) smutno. (llonlu' dm
(1 pusté. \:luodln 7 t|$i|\\
\(rčt—rtr ssál jsem \'lhk\' (lt't'll
\\ \lo Vltan- liladim

posílal |St'lll s\\( ll smutku \zdcdl
\ stesk svůj bc7('\l\\\. 5

Hrozně b\h pro \\\\\c t\ jcdnohdrnč d\\\ \(t zdech scminái'
sloch. které jsem si ukracoval četbou, veršem a skladbou prvniho
suiho dramatu. jcž dáváno b\lo později, jak vis, na Vinohradcdi.

| sn\ tužh\ u \\sc y\plíiomh šcre' hodiny mého pohřbeného
7i\ot\\ \ těchto 7dcch. Byl jsem často přulstmem'ini plísně—npro
mou nechuť ke studiu bohosloví (\ pro náklonnost smu k Četbč
5\ětské (\ básnické tvorbě. V druhém row mých semináíských
studií zemřela mi drahá moje matka tak náhle, že jsem se s ní
ani nemohl rozloučiti. Zatvrclil jsem se proto proti Bohu, V\čítal
jsem mu. proč mi \zal matku, pro kterou jsem se já obětoml a
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přetrhal jsem všechny styky duše s Bohem a myslil si, že mají
pravdu bludaři, kteří' tvrdili, že Bůh není lidstvu laskavým otcem.
nýbrž trýznitelem. Šel jsem k rektorovi, když jsem se vvplakal a
vrátil Z' pohřbu, a ohlásil jsetn mu své vystoupení ze semináře.
Ku podivu, pochválil mne rektor, udělal mi křížek na čelo. stiskl
pravici a propustil mne.? _

rLituji tě příteli,? pravil Cerny, ižes ztratil dva roky nejlepšího
svého mládí a života! ;0 nikoli! odporoval Kalina; :dny \ se
mináři prožité, ač byly' trudné, bolestné a protivné pro mou po
vahu, byly přecepro mne velikým dobrodiním. Samota naučí
přemýšlet, samota hluboce vzdělává. Zatím co mo'i kolegové
utráceli čas v zábavě, poháru a objetí žen, já přemýšel mnoho;
četl staré spisovatele a ještě více snil. jedině. semináři mohu dé—
kovat za to, že probudil se ve mně tvůrčí talent a já stal se
básníkem, o němž praví samouk sochař Dupre, jenž zanechal
nám poeticky vylíčeny svůj životopis. že je: :Sognatore per L'CCCl
lenza' — llmčlci minuli čtverhran obrovského Klementina u x_n-—

padli do úzkých uliček Starého města. kam ktátký podzimní dm
vnášel (zvolna svůj soumrak Cerveny timvslně řídil směr do ulice.
kde byla vinárna |U mrtvých básníkůl Delší procházkou dostal
hlad i žízeň a myslil, že nějaký isanclwich' (\ cise Madein m
může škoditi a že přijde snad i vhod Kalinmi l))rn dosli \l—
nárnv, jejíž okna byla zastřena a osvětlena. ;Samo \ClXHlw m7
umí. že zapodneme k mrtvym básníkům) pnnil malíř a muni-íd
ke vchodu do \inárny. Kalina jej však lehce zadržel za rameno
a pravil. tMylíš se, příteli. já mám včetejška a? nad hlavu. \llltfo
mne do vinárnv nikdo nedostane. Víš., že fitro čeká na mne.
slotnostní den, kdy jménu mému dostane se s \ýrornt (CHOU
svrrltmane sláw a proto musím \igilii dne toho mstr—tui\lnfxtim
a bohům domaciho kr|)tt.' Kalina neměl \ kapse ani lldlt'lt' o
dáti za sebe. platiti penězi. které ten neb onen ketás \\dírl no
cliudínč', které znamenány byly krvavým poutem nouze. ln-lx o
hladu, zdálo se mu nedůstojm'lm básníka a mvslitcle, jenz u:
svých verších i prósc potíral ltvenísmus (lOlW přítomné. \" tom
z postranní uličky vyšel sochař l,)lato. jenž bvl Kalinovi taktéž
přátelsky nakloněn. a vida sve soudtuln zivě debatující před \'r
nárnou, postavil se k ervenému s otázkou. oč se jedná. (ler
vený pak ntysle. že Dláto donutí Kalinu, aby šel s nimi do \.i
nárny, ihned mu sděloml. že přítel nechce dnes s nimi holdomt
Bakchovi a 'eho družině. cHledme abstinenta) spustil Dláto. ne
věda nic o kalinově náladě a jeho ceně, H'ČCl'd nejvíce se díval
číši na dno (: dnes chce zůstat na suchu.! ' ,

Z vinárny zazněla bouřlivá píseň na znamení, že četná spo
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lcčnost je již pohromadě. Vabivě zněl text i melodie a příiemnč
dotkl" se sluchu umělců.

ipoid mezi nás, je víno tu a vily,
poid, smrtelníc'e, veselý náš sbor -
my mnohou Čiš již do dna dorazili—
isme děti hmoty. marný všecek vzdor !=“

tÁno, marný ic tvůi vzdor,$ se smíchem zvolal Cervený, rty
musíš s námi! zatím co do ulice zalétala sloka druhá a třetí.

iZde kyne nám ta zapomnění číše,
jakou Rek starý z l_ethe kdysi pil.
ie druhým ráicm Bakchova ta říše.
šíasten kdo žít v ni chvíli zakusil.
Dej v rej se s nami. čekaii již žcm
každý Svou \ pase zůzka- obi-inu,
jc peníz s nimi lcvnv umltnenv —
sem. druhtt milý. pohár podej mi!7

i

t/itra, mládenci, na shledanou all untvwh liasnikít', lvolal
Kalina a vytrhnuv se soudruhům, ptthal kvapuym krokom kdo
mom, ahv snad po otálení I)ťl)\'l zla'kan soudruhy a písni Vdrá
zee do ulice. kterou před tltvili přišel sorlmi „kilo, zaslechl za
semu ještě sloku pisně, kterou tak rad zpiva .

Napij se, luntiiikn. napu.
dokud más plnou ČÍŠ,
možné, že takto pospolu
neseidt'mt— “yt" |iz!l '

Kalina přidal do kroku, dl)\' “neslyšel další slokv teto své za—
milované písně. která ho však dnes divně rozladila. při chůzi
k domovu vzpomínal na sve druhy, jak mi se lmdou lmvit ve
společnosti válečných ketasů a prodeinýcli žen. ktet'ýdi on tolik
oenavidčl. Než za ch\ili vytratila se mu vinárna rll mrtvých
básníků! uplně z mvsli a všechm mvšlenkv Kalinovv se soustře
dily na cenu výroční a slax-\ /_ ni plynoucí.

tNuž, srdce, buš! len slasti uepukni mi,
tvých řaní touha konečně se plní
ie ducha žertva platny obětními
strávena zcela — díku kouř st vlní
k nebesům vzhůru, obět Ábelovaň -- — —

Začal Kalina improvisovat řadu veršů, které ukončil teprve na
prahu svého pokoje. Z kuchvně dolétala k němu vůně cibulky,
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která mu )řipomněla prázdný žaludek, a proto vešel do kudiyně,
kde pani llŠrabcová ohřívala oběd Kalinův a svoji večeři. jNe
hnčvejte se, paní Brabcová, že jdu teprve k obědu.Í začal básnik;
tbyl jsem u přítele Červeného, jenž mi nabídl polovici svého vá
lečného oběda, který nám stačil oběma po silném včerejším po
žití alkoholu ve vinárně rU rňrtvých básníků', kam mne i dnes
přátele lákali. Než tentokráte jsem odolal, chtěje připravit tělo
i duši svou na nejpamátnější den svého života, jenž mi přinese
slávu, zadostiučinění a cenu uznání!

Jak se mi libite, pane básníku) chválila paní Brabcová; ipo
znáva'm, že jste dosud celým člověkem a hodným slova muž.
Sedněte si třeba tomto na pohovku a vypravujte mi něco _o té
své ceně, na kterou se tolik těšíte, než se vám \ohřeje oběd. Umv
slně jsem dnes vařila. co vy rád, a proto hněvala jsem se na
vás v poledne, že jste nepřišel; nyní však \ám uplně odpouštím,
když vidím. jaký jste hrdina, jenž nedal se zlákat tuetovou zá
bavou, nýbrž dokázal slovem i skutkem, že je samostatným pánem
svych citů i žádosti! mazlivě jako zamilované děvče hovořila pani
Bralx—ová. jsouc ráda, že Kalina přišel za ní do teplé kuchyně.
Byla paní Brabcová „dosud hezkou ženou, vdovou v nejlepších
letech a Kalinu přímo zbožňovala._ Měla slušně jmění po ze
mřelém manželi, takže pohodlně mohla žiti v klidu má \doiskti leta.

'alinu nula na být pouze ze svnnatie, která později se pro
měnila v lasku. jež pani Brabeove diktovala. abv \zala básníka
za levný peníz i na stravu. Casto hleděla se blíže přiblížiti ke
Kalinovi. jemuž zřejmědavala svou lásku nn jevo a nikterak se
mu s náklonnosti svou netajila, než Kalina zůstával chladný. ne
všimavy, což pani Brabcovou hnětlo a bolelo. _Drohlásit slovv se
Kalinovi, toho se ueodvažovala, nebot ji zdržokal jemny' ostych
pred mužem, jenž měl lásku k poesii. avšak odpor k ženám. Bvl
zvlastni povahou básnik Kalina. Všechny dobré vlastnosti jedno
tlivých temperamentu skrýval ve sve povaze, jíž si byl vědom, :;
inýslil si. že seminářska dvě léta to byla. jež přivedla jej blíže
k poesii a dále od žen. jimž prestal věřit již jako student na
gymnasiu.

Miloval ticho, klid a samotu, nikoli společnost, \ niž cítil se
nespokojeným a lhostejným k debatám všedního obsahu„ jenom
píseň a číši dobrého vína miloval vášnivě a ta to byla, která
často i proti jeho vůli zvábila Kalinu'do společnosti veselých
soudruhů v podzemní vinárně rU mrtvých básníků? Na bytě za
víral se Kalina na dlouhé hodiny do svého pokoje a nerad viděl,
když do kamen přiložit nebo pod jinou záminkou do pokoje
přišla paní Brabcová, chtíc navázati s_ básnikem rozhovor. 'Dro
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jeho chladnost a lhostejnost hněvala se vdova na Kalinu a někdy
dávala hněv svůj najevo, mvslíc, že tím spíše hásníka sobě na
kloní. jindy zase zahrnovala jej samou pozorností. Vařila mu za
milované pokrmy, do vásy mu vkládala nejkrásnější květy, zvala
ho do své ložnice i do kuchyně, než Kalina odhyv ji choval se
ustavičně stejně zdrželivě & odmítavě. — Dnes však Kalina s'ám
vstoupil do kuchyně a sladce ji prosil za odpuštění, že nepřišel
k obědu, a již ráno, když mu mírně připomenula dluh, byl samá
sladkost. samé omluvy. :Á pricinou všeho toho je ta cena. 0 které
mluví,? myslila si 'paní Brabcová a chtěla proto ve sdílne' náladě
Kalinově znovu zaútočit na jeho srdce. Kalina 5ch si na po
hovku hlíže malovaných kamen a s rozkoší ssál do sebe vůni
pečeně ansmažící se cibulkv a se zájmem pozoroval dosud štíhlou
a švižnou postavu vdovy, která s ruměncem v tváři od tepla
hhitč se otáčela kolem, po ukíadí pozorujic básníka. postava
vdovina nebudila ostcn smyslnosti v Kalinovi, ny'ln'ž vzpomínku
na matku, které Často básník vzpomínal a mnohý verš díků.
uznání a láskv jí- věnoval.

iÁch, ani nevíte, paní lhalrund) zahmonl Kalina, ijak je mi,
sladko u suhc, a kdvž vás tak pozoruji o ('ilim' \ími Ciliulky,
vzpomínám si na jeden z nejkrásnějších wattů síelio zivota Měl
jsem po maturitě. Několik dní zůstal jsem v InČSIt" svírh studií
a ÍČŽU' sv loučil s každým sivm místem milovnm'ho města,
ktore mi lolik pi'irostlo k srdn H kytici krásných ríiží vhodil jsem
po městě s přítelem svym Kaiascm a loučil $(“$(“ \Šcmi známými,
s vinárnami a hostinci, s každým stronu-m v městském i vojen—
ském parku. Na konci vstoupili jsmv | na ln(lku, která nás do
x'(—zlado stivdu lifhr ickv. luh oddali jsme se poslednim u_po
mínkam na krásný a hlahý /i\ol studentský. Krásnou kytici růží.
která druhv don již pomalu začínala vndnont, nezanechal jsem
žádne IllllUHlIilfdnu: na pamatku, livlu'žs\r"l)vt|1é, matce dvou
Chlapcu, kterou jsem měl rad pro její poetické srdci: a též i proto,
že o sobě i'ikaln. že je druhou Boženou Němcovou.

Í. města studií a zlatí-ch časů odjel jsem sc slzou v oku ve
Čcrním \lakem. l-)omíi dorazil jsem po delší chůzi chladnou
nocí již hodně pozdě. právě tak jako vv dnes, Čekala na mne
matka s ohědem, který právě ohřívala na plotně, když jsem pře
kračoval práh, na němž jsem cítil vůni štavnaté pečeně a vonné
cibulky. S otevřenou náručí přivítala mne matka a hhitě otáčela
se kolem plotnv, na níž to svčclo, pískalo a prskaloň

ITO je sladká vzpomínka, pane Kalinoň přestřihla nit i'eči Ka
linovy paní Brabcová, která nerada viděla, že ji srovnává se
svou matkou, pro kterou ztrácí veškerý zájem k ní, a aby za
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vedla řeč jinam, otázala se básníka: rlste si úplně jist, že zítra
, shledáte se se svým jménem v novinách, kde bude přiřčena cena

výroční vašemu dílu, jak jste se o něm zmínil ráno . . .?9
Kalina rázem zdpomněl na matku a začal hovor o druhé své

matce, matce slávě: rVíce nez; jista důvody naprosté jistoty jsem
vyšvětlil dnes svému příteli (,ervenér'nu, který jediný ví o lahé
mé naději! Á Kalina zvolna zasvěcoval pani Brabcovou do tajů
hypnotické sugesce, kterou možno ůsobiti i na vůli nepřítomného
s naprostým výsledkem. paní Brabcová zatím prostřela na stůl
před Kalinu a na talíř schystala vonnou pečení s bramborem a
cibulkou. Dychtivč chopil se Kalina příboru a jedl s takovou
chutí, že neměl ani času, aby zodpověděl všechny otázky, které
mu kladla paní Bralmová. Teprv, když se ho vdova tázala: tlak
naložíte s penězi výroční ceny?t ustal v jídle na chvíli a po
krátkém přemýšlení jal se mezi jídlem vykládati paní Brabcová.
.rNevím ještě, v jakých druzích latrdcl mně bude cena vyplacena;
budou-lí to bankovky, nebo stí-ílšro'a zlato. Budou-li to bankovky,
přinesu je sem k vám do kuchyně, kde je pěkně vyžehlírne a

snížení do hedvábných stužek a já si je vložím do stolku,abych častěji na ně mohl dívat. Ovšem některé si nechám
stranou pro váš dluh a účet, na který budu krvavé 'víno pít
rU mrtvých básníkůi. Budou-li to však mince stříbrné a zlaté,
očernž však dnes možno s jistotou pochybovati. uschování je
v plyšové etui pro budoucnost, abvch jimi rozmnožil zlaty poklad
Svobodné a šamostatné drahé naší vlasti. za níž bojují na všedi
bojištích československé legie,

rÁ co vám prospějí penize, kdvž je budete míti ležet ve stol
kui" namitala paní Bramea. rl'lmotny zisk ovšem 7. toho ne

lync, avšak hřejivý pocit v duši a úsměv blaha pocitirn při
lzaždém pohledu na svůj majetck, který jc plodem usilovné a po
ctivé prace. Naši agrar'níci, jak sama dobře víte, žehlí bankovky
a skládají je v barevnych stuhach do beduiček 'l'ěši je nezvyklé
množství peněz, kterého nabyli lichvou a ncpoctívoš't'í; já však
chci zkusit, jak rozdílně těší peníz polem a prací dol>ytý,' vy
kládal básník. “

rlste vy to podivín,l hlesla pani Brabcová a uklízela talíře se
stolu. na nějž postavila lahev výborného vína s dvěma poháry

Na vaše štěstí. na vaši cenu a slávu „si připijeme', nalévajíc
v číše hovoi'ila vdova. idnes chci ja vas častovat, a vy mi to
oplatíte zase zítra) Zavonělo vino kuchyní, a Kalina vyprázdnil
kalíšek až do dna, který opět naplnila pani Brabcová, jež se
la'skou i teplem sálajícím z kamen celá rozplývala. rlc tady skoro
teplo! podotkla a koketně rozepiala svůj živůtek, za nímž—skrý
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vala se krajková košile hluboce vystrižena a otevřela dveře do
ložnice, kde Kalina viděl kypré krajkové lože již odeslané. Když
již několik pohárů silného \ína proudilo žilami těla Kalinova,
priseclla rozpálená vdova k němu a těžce se ovládajíc hovořila:
;Dane básníku, srovnával jste mne prve s matkou: nuže chci
vám nyní poradit jako matka. Učinil byste nejlépe, kdybyste se
br'zv oženil a slavné své jméno vtělil do rodiny, zanechal dětem
jako nejlepší odkaz a drahou pamatku. je jediné štěstí člověka
zde na světě. a tím .štčstím je štěstí rodinné. Ach, jen si, pane
Kalino, představte, jak blaze by vám bylo po boku va's nade vše
milující ženy, která by plnila i ty vaše nejskrytější touhy a přání,
která by byla něžnou ženou básníka. Cenu, již zítra ucítíte v dlani
své, mohl byste účelně spojiti s věnem své milované a založiti
sobě chrám a roztomilý stánek bohyně rodinného krbu a štěstí
pmllt' sve'ho uměleckého vkusu. Nemusil bvste příliš hleděti na
mladi, jen kdvž byste nalezl ženu dobreho srdce, přiměřeného
vzdělání a ušlechtilého cítění. l'enhle samotářsky život vaš asi
bizv vas omrzí; než potom snad již doba pro změnu života
nebude tolik pi'íhodna jako právě dnes, kdy prožíváte nejštast
nčjýsi okamžiky svého života a já s vámi, mne Kalinol Rozuměl
Kalina erotickým vvvodům mlade vdovx. c tapal situaci, která ho
spíše bavila než rozčilovala. Místo odpovědi, na kterou paní
Brabcová dychtivě čekala, vzpomněl si na verše, ktere skládal,
dokud dlel jeste \c, zdech seminai'skvdí. a ktere tryskly nenuceně
z jeho tra/orii za zenu.

ilen žena je to. jc/Í nás mužc ničí,
ICT!v tichých nocích neda touhám spát
a klamu něhou skoro holubicí

nás k citům nutká, jež zvou mtilovatř.
Zdravérnu láska rozumu se příčí
a její žár se brzo ntěni v chlad
a její sliby hada jedem s'c'í
a hotovy jsou všechnv ok amat'

Zvolna přednášel básnik, kladc- zvla'štni důraz na jednotlivá slova
ve verších. rSnad, pane Kalino, nesetkal jste se se ženou opravdu
milující,! oclporovala paní Brabcová ra proto je váš názor na
ženu přepiaty a příliš sobecký, jenž něžnému našemu pohlaví
k'rivdi. Bolí mne to na vas, pane Kalino, že opovrhujete ženami,
že opovrhujete i mnou, že nemáte pro mne trochu úsměvu a la
skavější slovo. Mám vás tolik ráda a leží mi na Srdci jen vaše
dobro a štěstí! Kalina si pomyslil, že by bylo nejlepší vzdálit se, a
proto vstal s pohovky a rozhodným tónem pravil: ipaní Brabcová_
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nikdy nepřipustím, abv žena \'Stoupila na práh mého chrámu, který
jsem v duši a srdci své postavil studiemi, rozjímáním a přemý$le
ním. U oltáře chrámu srdce svého oddal jsem se s nerozdíkfou
družkou svou božskou poesii, která jediná věrná je v bolas'u i
radosti, která nezklame nikdy a která pro zítřek chystá mi véner
slávy nikdv nevadnoucí!

rpane Kalino, neodcházejte ještě, zůstaňte ještě chvíli; je zde
tak příjemné 0 ložnice již brzy bude vyhřáta. nechtěl byste okusit
čiší opojného vína, kterou jsem v ní pro vás uchystala) hlasitě
myslila paní Brabcová, jsouc zklamána ve svém očekávání a ucho
pila ruku Kalinovu pevným stiskem, hledíc ho zadrželi. 4Dobrou
noc, musím od vás utéci jako josef od ženy Dutifarovy a zítra
budu snídati v kavárně! pravil Kalina a odešed z kuchyně zavrel
se do svého pokoje. posadil se ke stolu, rozžal elektrickou lampu.
hlavu složil do dlaní a uvažoval o slovech a touhádi paní Brali-,
cové. pokoj nebyl vvtopen, než Kalina necítil diladu, nebot vino
paní Brabcová rozlilo příjemné teplo po celém těle. i(iv) jen to
na adlo pani Brabcovou, že se do nine zamilovala) invslil si
Kalina a vzpomněl si na výrok jednoho spisovatele.

r\dova je kniha již roziezaná)
a uvažoval chvíli o pointe onoho výroku. Než za chvíli máchl
rukou a líné pravil sám k sobě- (Skrtněmc to! již dávno jsem
neměl pera v rurqe; mohl bvch se v povznesené náladě (llit'Šlnl
pokusiti o nějakv oliginelní versl Sáhl po peru, otevrel kolamáí,
'jenž převlstavoml štíhlou gondolu benátskvdi lagun a klen -—i
přinesl na památku s\e tt'stv po lidiil o premyslel o theínrítů nove
básně. Najednou tukl se do (jela a zašeptal: rllž to nátnl l)o—\
sud jsem pracoval pro nesmrtelnou poesii a dnes pustím se do
|)l\|l| své povulkv, at zkusím síly n talent svůj. Nez jak si vestí.
abv pmídka bvln dokonalá a takřka vzorem pro me nohslrdv
/volnn si druh poetické moderní novellv. jak již jmeno novella
uko/uje, musi obsahem jejím livti novinka. nikoli otřepaný nějak."
erotický děj. l;)éj novelly může se považovali za rajímmý výr—muk
z románu. počátky novelly dlužno hledati v ltalii, novellarni mz
nmčla se vypravování. k nimž se za pobavenírn sdiázívalv vzdě
lanější společnosti. Nowlla počíná obyčejně vesele. anekdotami
a teprv za svou poloviciv bere na sebe vážný vzhled.

i\lloderni novella nebo novelleta liší se od stare tím, že musí
obsahovat krátký děj s mnoha cxkursenii, úvahami a psycholo
gickými rozbory. Autor její musí volit děj blízký svému nitru, své
povaze, vylržený pokud možno z času pi'ítornného, promítnout
jej,myslícím a fantasticky tvořícím duchem svým. V novelle musí l
autor ukázat široký rozhled po vědě i krásných uměních, vyšší
17b ' '



ideální názor na svět, hlubokou erudii a hravé “ovládáni slova a
jeho hudební harmonie -- Moji kritikové řekli. že vším tím jsem
dostatečně \yzl)rojen a proto chutě ku práci! Kalina položil péro,
vytáhl z. pouzdra poslední papirosu, zapálil a opřel se na zad
o lenošku. V obláčcícli modrošcdého dýmu hledal děj pro první
svoji moderni novelletu. ' (pokračování.)

u.:

San Gugen Jequardt: myšlenky.
Krása není pojmem určitým, nebot na srdcr lidském záleží, v čem

rozkoš hledá.

To, co mnozi nazývají láskou. jest strašnym omylem krve. Běčla
těm. kteří ustanovuji na takmvchto základech svá manželství. Dři
pravují si peklo na zemi.

Nezáleží na tom, zda jsme bohatí či chudí, ale na tom
vše bude spočívati v životě našem, jak dovedeme chápati kráS\
života. Ušlechtilá prostota ozdobuje a potěšuje více. nežli \irpo
čtěná nádlteta

Spiše jedna žena obstojí mezi sto muži, nežli jedna žena
mezi dvěma ženami. jakmile žena odhodí něžnost a zdrželixost.
jest horší nad dábla

C)|)|iha ve sprostotach je podobna počátkům pijákoxým. (Lim
\ícc |i chutnáme, tím víte zabit-dáme \ ní

Gugen g(laudius 9(letus:<3ká1a.
le neplodný život. když srdce nesmělo promluvit Od hmoty

ode'dete a budete mnsit duši \rátiti Stvořiteli Což nepoznáváte
cil ěčnostiř'"

Když vidíte hry dítek, těšíte se Když docházíte zdaru, íadu'etc
se. Když vidite bohatou krásu jara, jste nadšeni proc zaned &
váte však svou duši? Necítite okovů zanedbání sveho?

půjdete nadále po těsných krajích propasti a bahništ? Do
zdvihejte srdce svá ke Kristu, jako květiny natáčejí poupátka svá
ke slunci. Záhuba a smrt rodí se ve tmách. Vám třeba je světla,
aby duše nechořela smrtelně.

Obětujte rádi mnoho, abyste neztráceli ještě více. Mladý strom
opírán bývá 0 i duši je zapotřebí sloupu opěrného, to jest strom
milostí. „

Kristus oslavil človččcnství. Milujte Ho, aby srdce vaše neod
bočovala s cest, jež jsou životem.



clfa'cla'uOliva: 0 roce mučednické smrti
svatého jana Wepomuckého.

(Dokončení)

Opakují, že Novák m\šlenku tuto tušil ale k dokonalému je
jímu ujasnění se nedopíacoml, a dodám'm hned, a to z toho

ůvodu, že otázku svatojanskou t. j. sv. lana kanonizační akta
a kanonizačníbullu studoml pouze dle spisu Berghaue
rova, kde při bulle jsou výs|0vně vynechány nejen římské
číslice odsta\ců, ale i kratičké jich obsahy na okraji, jež
\ římském \'ydání bully, jak soudili dlužno dle slov téžebully
\ praze | 1729 znovuvytíštčnéf'se nalézal\ a mnoho k správ
nému pojetí jejímu přispívaly

lake dob|\' znatel otázky svatojánské František Stčdr\' \ po
slední 5\é publikaci na myšlenku prá\ě medenou naráží \e slmedí.
IDI'OIOtaké úmrtní I0l\' z Balbína ne|)\l na (do kanoni
zační bull\) a ještě některé menší Zkazky, na př učení jeho
\Zatci,"2 ač ion uveiejňuje text bully bez ktatičk\ch obsahu

jednotli\\ch odstauů. Konečně ani jist\'-\ynikajici pražsk\' ka
tolick\ (lejepiset, pokud mi známo,nezaínítl přímo názon
že rok 1383 u\eden\ \ kanonizační bulle, nemohl l)\ znatíti
počalak típlnt'ho ()(lřeknutí se 5\čta \\ králo-xn\ loltany
a tím te(l\ í počátek uplne z|\\'|a|ostí kxálc Václa\a, at namítal,
že lok 1383 jakožto počatečni tok uplné zh\ralosti kta'le\á(la\a
není \ dějepisných (lileí'h znám a uváděn.

Ic sice na pí\ni ráz znar'nč nápadno, Žl a(koli\ \ kano
nizačníth aktech, \\jíneme- li tohko částečně proje-\\ prospera de
l_atnlmtinis. \šeobecnč n\átlí se rok 1383 jakožto tok mučed
nicke snuti s\. Iana Nepomuckého, přece \ kanonizační bulle,
ač 1383 i tam se nalézá |ok tento není rokem smrti s\čt(o\\.
ale tato značná napadnost ustoupí silnědo pozadí, mážíníc-li
nejen laktunl, Že Rím \ůl)ec () lon snnti S\'. lana Nepomuckeho.
jak\ kanonizačních aktech zřejmě se uvádí, netoz|\o(10\al,alc
i okolnost, kdo při a na sepsání kanonizační bully nejvlivnčji
působil

Áuktorem totiž kanonizační bully. ne—lipřímým, najisto a ulčitč
nepřímým byl obhájce \irv Drosper de l_arnbertinis. Muž

" Prm'í se tam alespoň výslomč: tlŽx typographia lever. camerac “Aposto
licac \crmpressumi t. j. lDlC vydání z tiskárny ctihodné komory apoštolské
zn0\'a olrslěnoi

2- Sr. Sv. lan Nepomucký, Praha, 1917, 53.

3 Zprávu Iuto čerpam ze. soukromé korespondence a proto zalím jméno
zamlčuji.
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tento velice učený a vážný, z nejvýtečnčjších hlav, jcž církev kdy
v čele svém měla, prodělal jak beatilikaci tak kanonizaci sluhy
Božího, sr. lana Nepomuckého úplně, t.j. od prvních instrukcí
zaslaných do Drahý arcibiskupovi FerdinandOvi z Khiinburku, jak
by si tento v procesech_informativních počínali měl, až ksesta
veni kanonizační bully. Uřa'd obhájce viry nejen jej k tomu oprav
ňoval. ale přímo ukládal mu to za povinnost.

Dromotor jidei či obhájce vírv je alespoň onen konsultor po
sxatne kongregace obrddů, který při procesu beatilikačním a kano
nizačním má pečovali o to. aby vážnost církve. příliš rychlým
uzna'nim hrdinských ctností a skutečných zázraků nebyla portn
šerm." lebo nejpodstatnějším úkolem jest účast při procese kano—
nizočnim. kdež pod trestem neplatnosti celého jednani musi ku
všem procesním aklům býti volán. promotorovi víry musí se ode
vzdali \šecky. došlé autentické zprávy o zásluhádt a 'zazracidi toho.
kdo ma býti kanonizovan, abv je prostudoval a opatřil siými
poznámkami či nórnilkami. jeho úlohou při tom jest, \še vůbec
a každou okolnost zvláště zkoumali. umžovali a v námitkách
uvésti \Še, to by bealiikaci a kanonizaei odporovati mohlo, jako
na pi jest možnost lit ských důvodů pi'i etnoslne'm jednani svět
(ove, piípustnost pí'irozeuelio \ysietleni domnělých zazrakii o p.
/. leto pi'íčinv lidove byva nazýván (n\oealo del diovolo. odvo
eatu> diaboli, ponevadz se zdá. jako bv proti “\elei ve prospčdi
dabla proroval. VŠHIC, jeho lldlliillw musí býti podám písemně
a tttthí býti předložem všem členům kongregou: obřadu lotazk\
'lÍI \vsleeliu svědků, ol již lyž se koná v Ríme ("i jinde, Iormuf
lujr: promotor viiv. leptve kdxz jeho namitkv obhájcem zázraků
dle náhledu kongregace tak jasně byly vyvracenv. že více o tom
)odslalne ochybnosti byti nemůže.. smí se \ procese dále po—
kračovali. ďzpracovgíni v tomto směru nutne, látky nebo k zaslu
povarii sebe mimo Rím mívo trvalého pomocníka. někdy i dva,
s tiluleui subpromotor jidci pravem obliájee \iry jest, že mimo
svate ostatky beatilikovanc'ho nebo kanonizovaneho sluhy Božího
dostava ještě v životní velikosti olejovou jeho podobiznu a že po
skončene kanonizaci vyhotovuje kanonizační bulltt anebo alespon

" (.) úkolu obhájce víry po prvé jest řeč za papeže l_va X. při kanoni
zaei sv Vavřinec lustininna, ač tenkra'tc úřad tento jako úřad vedlejší za-
stával toliko konsistorni advokat spolu se svým úřadem zaroveň. Roku 1708
Klement Xl. rozdělil oba úřady a jmenoval vlastniho promotora víry. Lam
bcrtini jako Benedikt XlV. ustanovil. že v budoucnosti úřady tyto nikdy
nesmí se spojovali a že úřad promotora víry má vždy býti úřadem samo
statným. Nicméně však papež vždy přece voli promotora viry ze sboru kon
sistorních advokátů.
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k jejímu formulouiní a znění dohlěcló tak, že do ní nemůže pří
cházeti ničeho k čemu hv promotor \íry nebyl svolil.

Z této příčiny pra\i| jsem že auktorem kanonizační bulh o 5\

lanu Nepomuckém. neli přítn\",m najisto a určitě alespoň nepří
nwm byl obhájce \íiy prosper de lamhertinis.

hle! B\l to právě prospei de |amhertinis jenž s histori
ckými dan v ži\otopise sv lana Nepomuckého až do poslední
chvíle uspokojen nebyl, jenž na neshodu vyschnutí Vltavy při smrti
sv. jana Nepomuckého r. 1383 upozornil a který jen proto š\o|i|
aby \ kanonizačních procesech svatojanských se pokračovalo k(l\ž
bylo konstatmano, že _při veškerém jednání o sv. lanu Nepomu
ckém jde pouze o jeho zazraky a svatý život.

To snad stačí, abychom pochopili. proč v kanonizační
bulle rok 1383 tak byl umístěn. jak právě jest . ..

Názon'nn svrchu uvedenvm (o tom pomžuji také za nutno
blíže se zmíniti) odporují zdanlhč slum ísomtele \dp
lmntíška Štědieho, jenž di. \Rok 1383\ bulle u\eden\' po
kládá se \ůhee. až na nepatrné \ýjímkv. za rok smrtí 5\ětco\\.
Důvody, proč se tak děje, jsou hlavně dva. první jest, že tento
lOl( před i- po kanonizaci za rok úmrtní hyl považovánf Důvod
jen sám o sobe l)\| |)\' slabý. dokud |)\ se nenašel stvrzený
nutenlickv. to jest hud od kongregace ritů anel) od některého
člena snidu jm kanonizaci. Dinod druhý. \zatv z l)\i|l\' same.
má \šuk \.íhu \elikou. NCl)()l tato bulla \ odstmci l\. zní: il laec

príma in \iro l.)ei SLIIK'IÍRNHpraeludia ahsolutain consunnnutio
neni nliunde \\u'epeinnt, uhi pro enstodiendo meramenti poení
tenliae sigíllo . anímatn suam ponei'e non \lubítavít, eteniin
mino domini |383 =5'aLe|\' \\(lxtmec páty \ hulle n\ádí ná
silne xkutk\ \a\la\o\\ \\ umneeni lunoma končí: iin snhjntnm
I'lumen j)!dltlplldltll'lil' Spojka :eteliiln'7 \\5\čtlujc (\ otlumdnujt
\nnčední\t\í |nno\o .) (o přukhaulo před ním a konci \hoze
níin ho do i'ckv \r'havy Ačkoliv rok ISSF) s počátku na'nmť—eni
hudí zdání, jako liy nalezt-l k větě . Václav, zahředlý v nepra
vosti, to způsobil. že królmna hrala útočiště k zpomdníku svému
janmi, a rok \imrtní bychom očekávali spíše na konci odstavce
pcíteho, unel) aspon urc'ilějši \\mezení smrti jeho \ ten smvsl
ieodem anno j)|'oe(*ipitdtur',s' neváháme tento důvod uznati za.

5- l. j |on pnni u muže Božího předehry svatosti obdržely náplň od
jinud. M\ž pro zachomní zpmčdního taiemshi. .nerozpakoval se položiti
ží\ol ..\\'ij. nebot léta páně 1383.

“ T.; :DO řeky dole tekoucí b\l vhozenJ
"'l. Nehot
“T. |. zléhož roku byl vhozen.l
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\
tak vážný, že se nechceme od skoro obecného mínění oddiýliti.
že rokem 1383 rok úmrtní míněn jesus“

Dravím, že s|0va tato jen zdánlivě odponují názonůin \ýše
medeným. Vždyť nejen \elmi případně odmítají často pro
nášenou myšlenku. že rok 1383 u\eden\'\ kanonizační |)ulle.
musí býti míněn jako rok—unutní sv. lana Nepomuckého, poně
\adž l)\l \šcobccně před i po kanonizaci za rok úmrtní našeho
5\ětce p0\'.ažovánale i zcela sprá\ně zdůiazňují že důvod
\zatv z hully samé má \elikou \áhu a dobře iedpokládají, že
spojka :etenim' t.j. nebot. \\světluje a zdůmdl'íuje mučednictví
|ano\o a to, co předcházelo před ním, ač. a v tom jedině se
5 \\'\od\ \ tomto pojednání podanými iozcházejí nesplavně
poznanicnaají ze s ojka ;etcninn vztahuje se ještě ku shození
5\ lana Nepomuckého do řek\ Vlta\\ Zajisté. al)\\h opětně
zno\u nemáděla neupozornmal na kiatičké o|)sah\ edno
t|i\\'\rl\ odstavců bully. jež ovšem. jak již jsem poznamenal \ Šerg—
lidllťl m i, z něhož \'dp. . tědrý čei'pa|,w' k nemalé škodě správ
n\\ h názinů o kanonizační hulle sv. lana Nepomuckého,
\\nn lianv jSou, sluší uvážiti. 7'.\' \irte \ \eletn (\\-neni odstavci
|)ull\. kde rok 1383 st“ naló7a. jedná se toliko \\ Zj)()\'č(lni("l(élll
uřadč Ianm'ě

Mimo to celá gldllldliťlíti (\ syntaktická stmlia tohoto
spoiného místa \ kanonizační liulle svědčí dosli pl'ůZI'dČIlČ' pi'oli
tóni kdož rok HSS. \ hullv piicházejiu. prohlašují za rok
llllll'll \\ Iana. ničeny kanonizační lmllou \/'7d\t spojka leteniin;
je tak i\aná iconiunttio causalis', ! j. spojka příčinná čili ldů
\odnn|\- jedině to, \'o preddiá/elo, ale nikd\ a nikde to. co ná
sleduju proto i \ našem případě. poněvadž uvádí se ihned po
větě CHOCCprima .. praeludia aliunde accepeiunt, ul)i ..
animani suam pom-re non duhitmit'. ! j. ll-le první předchn . .
náplň odjinud ohdržeh' . kde . nerozpakoval se [Clllříll pro
zatlimaní zpovědního tajemsnii. 'l.(lů\0(|ňlljt' \lastnč, proč a kde.
jak jamo ze slova ul)i, ! j. pi'i kteió příležitosti sv jan neroz—
pakmal se ži\ot můj položili pio za\ hmáni l_po\čdniho tajemství

Á pra\č od o\ěd k této otázce \ili zdmodněni jeji podává
\čta :[ítenim ljabente anno |383. t. j 5\. lan byl odhodlán
či mnozpakoml se položiti ži\ot svůj pro zacho\ání zpovědního
tajemsni. plotožc česká klálmna když prchal tok 1383 a kiál
Václm stiemhlm se vrhl v jícen nepravosti, pouze Bohu se vě
nmati si umínila a častěji přiklekati očala k smté soudní stolici

svého zpovědníka. jímž byl —$\'.lan i\lěpomucký.
“' D. c. 55.
'0' Sr. d. c, 88. \\

181



Konečně, kdyby pravdou mělo býti, že rok 1383, v kanonizační
bulle přicházející, značí tam rok smrti sv. lana Nepomuckého,
pak před větou: rEtcnim labentc anno 1383 ...1, t. j. zNebot
v roce 1383...', musila by místo obratu ranimam suam

oner'e non dubitavít' spíše býti slova ranimam suam .posuit'."'
Q/ždyt věta ranimam suam ponere non dubitavitf, jak ze slova
dubitare patrno. ač značí naprostou odhodlanost k smrti, není
ještě výrazem smrti samé. A právě,poněvadž spojka rete
nim' zdůvodňuje pouze to, co předcházelo. čili v našem
případě toliko odhodlanost k smrti u sv. lana pro zachování zpo
vědního tajemství, nemůže rok 1383, hned Ža ní následující.
značíti smrt samu. lest tedy průvodno, že věta rlŽtenimlabente
anno 1383', t. j. rNebot v roce 1383' značí rok odhodlanosti
sv lana podstoupili mučednickou smrt pro zachování zpovědního
tajemství čili rok, kdy sv. jan stal se zpovědníkem královny, jak
dobře naznačuje kratičký obsah Čtvrtéhoodstavce kanonizační
bully slovy: rFít confessarius lohannae re 'naeJ .

ím jsem vysvětlil, proč slova vdp. arářc Štědrého jenom
zdánlivě odporují rnvšlenkánr v tomto pojednání podanvnr 'a
mohu tedy již přistoupiti k zakončení celé statě

listo jest. že důrod, že rok 1383 byl před i po kanonrmrr
považován za unntní rok sv Iana Nepomuckého, sám o sobě
'cst slabý a že důvod. vzaty ! bully sarne', má velikou váhu Á

le, kanonizační bulla & lana dle meho rozdělení \ odstavec.
dle nápisů či rrdání kratičkého obsahu pří jednotlivých orlstr—ncíeh,
dle svého textu, dle autorství a dle více vážných UlíOlllU\U rrka
zuje. že rok 1383 v ní přicházející neznačí tam umrtní rok \\
lana, ale sprše počátek jeho uřadu zpovědniekého u České krá
lovny a tak i nepřímo rok naprosté zhýr'alosti krále \iá
clma, jak ostatně dotvrzují r slova procesních aktů, lulr' již pri
otá7ce. rmá li se ustav-ití korrrixc k projednání záležitosti svatí)
janske', Francbellucci řekl: rpostquam )erduellcs coronac r.)lllllS
subegerat, labente anno 1383. cum \)enceslaus cur'is solntus
dcsidern vitam ageret, ín ornrrenr crudelítatis ac libidinís lícentianr

r'orupit,' t. j. rlakmile zrádce koruny zbraní přemohl, roku 1383,
když Václav zbaven starostí žil líným životem, vrhl se na dráhu
vší krutostí a .vášně . . .5'2



5 O DOMiRU KANONIZACNI BULLY
K DRO( ESNIM AKTÚM.

Nedá se upříti. že poměr kanonizační bully kn kanonizačnímu
procesu či k procesním áktůrn je poměr rozsudku k vyšetřování.
l'o žádných zajisté důkazů nepotřebuje. nebot jest odůvodnčno
a průvodno z věci samé. poněvadž pak dále -\=ýp0vědi svědků
dle rozhodnutí církevních při kanonizačním procesu zkoumají a
oceňují se vždy dle zásad, jako by se jednalo o důkaz zločinu a
uvalení těžkého žaláře,“ můžeme také říci. že poměr kanoni
zační bullv ku kanonizačnítnu procesu jest poměr roz
sudku k přípta\nému'vyšetřmáni v řízení titstním

Á tu o příprmne'tn \yšetřování učí p|á\níei: iÚčelcm pří
pmvného \)šetřování jest podrobiti předběžnému prozkoumání
olninéní. které bylo proti určité osobě vzneseno 7 nějakého činu
trestního a celý \'čcny podklad objasniti' potud, pokud potřebí
jest zjistiti onv momenty, jež způsobilvmi jsou vlivem svým budto
řízení trestní zastaviti nebo připraviti dání ve. stav obžalovaností
a vedení důkazu v přelíčení hlcnnnn. llčelein \všetřování připrav
neho není uplne sebrali materiál potřebnv k rozsonzení ;.n'r'i
ta'-ho případu trestního a tak je pilpl'mili. ze by nebylo lze nee
nadíti se lepšího osvětlení, nýbiz učel onen k tt tu se nese. aby
opatřena byla jen látka k obžalobě dle domněni učinne llt'el
tento mlnnuje \ sobč tudíž shledání |)t)lÍCl)Ilt' ltítkv .\ po
jištění její ku potřebě \ řízení hltnním.'" nebo jak se (ll j.nde.
illt'eletn pííprmného \yhledáváni a vyšetřování jest, aby wbrán
b\l skutkovv materiál svědčící |dl\' obvinění tak i obhájení obvi
neného. tttaterial. podle něhož b\l žalobce mohl se rozhodnoutí.
zda může. proti určite osobě podati formální spis obžalomu Či
má- li od dalšího stíháni upustili lntenti 7ákona jest abv roz-
sah přípimneho „vsetřomní nebyl přes míru rozšiřmán tak ab\
ZusldlU Skutečně iť“ I)" |d\Uu PH) h|d\n| Prc'" Ční. /\'||“é“ó
důkazv nemají již tu zůplha b\"ti ptmáděnv. nýbrž jen pnpra
veny a pro hlavní přelíčení zabezpečenv. litmk by take zcela
proti timvsht zákona těžiště řízení přcšinulo se do tohoto studia
a hlavní přelíčení stalo bv se jen zbytečným předváděním \\“—
sledků, již tam s konečnou platností zjíštěnýc

rozsudku pak platí zásady: iRozsudkj jsou \vrokv sond
covské jimiž rozhoduje se zcela neb 7 části spor sprámí \e

“* Sr. spisek: :O beatifikaci a kanonizuci \'ůbec' na místech. kde se
jedná o svčdcícr.

"' Sr. Dr. Frant. Vescl': Všeobecný slovník právní. Praha 189% \". (:O—Á
“' Sr. Otlův slov. n. )ZX. 700 —-701. .
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směru skutkovém neb právním na základě prostředků útočných
i obranných Spornými stranami uveden'ch . . . Těžiště rozsudku
spočívá ve výroku samém . .. Bří vynášení rozsudku musí
soud hleděli jen k okolnostem, jež v hlavním přelíčení na jevo
vyšly-= ."" nebo, jak uvádí se jinde: 'íRozsudek v trestním pro
cese vynesen býti smí pouze se zřetelem k tomu. co bylo pro
vedeno při hlavním líčení a listin může býti použito jako důkaz
ních prostředků, pokud bylv při hlavním přelíčení přečtený...
Rozsudek tnusí vycházeti ze skutkového základu tak, jak byl
soudním řízením zjištění . . ."“

Konečně o účincích rozsudku či o tak zvané právní moci.
vy lývajici z rozsudku dokládají znalci: tRozsah právní moci je
vemi sporný. Savigny vztahuje právní moc netoliko na vlastní
Soudcovské rozhodnutí (tenor rozsudku). nýbrž i na důvody roz
sudku respektive rozhodnutí. proti tomuto náhledu se )rávem na
mítá. že často souhlasné nálezy ve svých rozhodovacích důvodedí
si odporují. ana každá instance z jiných důvodu ve věci samé
souhlasné rozhodla;'“' pročež Unger tvrdí, že právní moc roz
sudku sahá jenom potud. pokud sahá jeho obsah a že právni
moc může se vztahovati vždy toliko na určitý nárok žalobní. Ně
meckv civilní řád soudní přiznává se v motivech úplně k názoru
llngerovu a ustanovuje. že rozsudkv jenom potud nabývají právní
Illnt'i. pokud jimi rozhodnuto bylo o nároku na soud \znesenéni
žalobou nebo žalobou \rájetnnou; důvodv nikdy právní mou
učastnv nejsou Obecný soudní řád ne'/.í'tstaiuje žádných po
chvbnostt. že \ rozsudku nabývá pravní llltN'l jedine to.
co obsaženo jest \ tenoru rozsudku. lomu nasvědčujíČetné
předpistm'

Nez toinu h o přípravném \všetřova'nt, tozsudku a tičincídt roz
sudku (“i o tak zvané právní moci vyplývající z rozsudku tak.
jak dle právních dokladu uvádím. a kdož by o tom mohl
pochybovali - doufam, že již není třeba více poměrem kanoni
začních prmesů ku kanonizační bulle sv. lana Nepomuckého blíže
sc obitati. Vždyt z dokladů těchto mimo jiné plyne i pravda, že
i kdyby naprosto všude zřejmě a jasně v kanonizačních proce
sech bylo řečeno, že sv. lan Nepomucký zemřel roku 1383, ani
tehdy nesměla a nemohla by se kanonizační bulla vyklá
dati jinak_. než jak slova její zní čili, že ,pro kanonizaci

"i“ Veselý. d. C. N. 135 a 138.
„' Ottův sl. n.. XXll. on 7.

's“ Sr. Veselý, d. c. ||, %85.

'9' Veselý, d_. c. ||. 586.
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sv. lana Nepomuckého platí jenom to. co obsaženo jest
v tenoru ejím. proto plnou pravdu má v(lp. farář Štědrý.
kdvž (|i: GóůVOd vzatý z |)ully samé má váhu velikou . . _,m.

5. ZÁVĚR.

Sv. lan Nepomucký byl kanonizován v době, kdy věřilo se
ve dvojici lánů. proto v procesních aktech udává se, neho aICSpoň
naznačuje za rok jeho mučednické smrti rok 1383. procesní
soudcové s rokem tímto se Spokojovali. |_ sám obhájce vírv Dro—
sper (le lambertinis podlehl \šťobecnc'mu tomuto proudu. ač
neustával po celý proces' upozorňovali na neshodu vyschnutí řeky
Vltavv po smrti sv. lana roku 1383 a tím zřejmě ukazovati
Svou neusjmkojenost s životopisnvmi daty tohoto světce. i\"ž l_dllt
hcrtini dohlížel k sepsání kanonizační bully svatojánské a to při
nejmenším alespon v tom smvslu. že do ni nemohlo nic hýti
iojato. k (“i-mu hv hvl nesvolil. Rok 1383, jenž \ kanonizační

lmllc přichází. je tam tak umístěn. že nemusí nutné a naprosto,
jak a) (losiul \étšinou za to sc mělo, značiti rok inučetlnii'tvi

Ianoxař'“ ježto mnolu'- tli'ivoih. ČCI'|)(\II(" !. rozděleni lnilh \ oil
amu-. z nápisi'i či inlaiii ki'atičkclio olisahu pi'i jetlnotlinth oil
.\|()\('l(ll / textu a / gramatického \pojcní spišc ni|u\i u“ prospčtli
inxšh'nkv. ži- rok tcnto /na("i počátek naprostého “otltlaní sc kia'
lovnx loliam skutki'un kajítiin. počátek uplně /vrh|é||o žiiota
krali- \átlaia a rok otlhorllanosu S\ lana [)UtlSlUllPiÍi mutt-.d
niikou sunt u'o mchinání 7 ovčilního tajcinstií, jcžto sc tclitlv
\Idl /po\fěilniki'|n královny lolicmv V kanonizační l)"llt' nahým
piaxni nioii jctlmč to. co obsaženo jcst \ jejím tcnoin t.j. pro
anonízai—i sv lana Nepomuckého má \áliu jen to, ('o \)l)$aŽCllti

jcsi —.kanonizační hulle. a katolík také pou/i- tím |)e/ jakéhokoln
Zřt'ni k procesním aktůni jest ve svém svědomí vázán.

“[no je postup mvšlcnck. podaných a myslím i ztlůxotlnčných
\ ionno pojednání | jest proto další otázka Á značí tento
postup něco noveho a 'rozhotlujiciho \* otázce siatojanské?

tu pi'thlmí Dostup tento \ otázce svatojánské neznačí nic
noveho, pončmtlž katoličtí dějepisci prav-(lv tuto uvcclcnc již od
více let obhajovali ancho tušili. jak na příslušthh místech uvá

a). Sv. jan Nepomucký. (|. c.. 55.
2" Důvod. že je to jediný rok. který v celé hulle přichází a že tedy

nemůže nic jiného značiti nežli smrt světcovu, jakještčtlne
4. čerVna 1918 bylo mi namítáno mužem jinak vynikajícím, považuji za
tak malicherný, že k němu není třeba ani odpovídali. Tu zajisté sluší se
ta'zati : Kdyby tato zásada měla |)ýli správnou. kam bychom dospěli v ží
votech svatých a v dějinách vůbec?

“135



dím, ale postup tento značí v otázce svatojanské mnoho roz—
hodujícího. Vždt odpůrci sv. lana veškeru la'tku proti jeho
existenci čerpali z kanonizační hully a to z té okolnosti, ze pn
v kanonizační bulle uvádí se jako rok úmrtní tohoto světce rok
1383, ale poněvadž roku toho nižádný pražský kanomík lan
z Domuku umučen nebyl, že tedy Rím prohlásil světcem osobu.
která ani _nežila. Naproti tomu však dle postupu uvedeného jest
jisto, že Rím kanonizační bullou ze dne 19 března roku 1729
prohlásil světcem toho lana, kanovníka pražského. jenž
roku 1383 sjít confessarius johannae reginae'P' t.j stal se
zpovědníkem královny lohany když tato umínila si úplně
Bohu se oddati, poněvadž král Václav střemhlav vrhl se \ pm
past hříchů a toho jana, o němž dí bull: doslova: ílussu reOio
a satellitibus comprehensus alío Clam deportatur, noctuque nia
nibus ct pcdil'ms \'inctus, ad pontcm Moldame progam procter
jluentís, deductus, in subjectum j'lumen piaecepitatm,l t.j. :! roz
kazu kiálmského \ojím zajat jinam tajně byl odveden a \ noci

po svázání na rukou a na nohou dopraven |)yv na most Vltan
tekoucí l)|',ahou sužen jest do rlaekv

22. lak alespoň výslovně se čte '. kratičkém ohsahu u odstavce čtvrtého
v |)ulle, vydané roku l729 v praze.

'1' Sr. |)ullu \c \vda'ní pražském ! r. 1729. na konci udstm \ jan—lm

Zposledních básní Zikm. g(rasinske'ho.
Přeložil líní. Masak.

llVMNUS.

Královnu polska, andělské l\ pani,
jež tolik na /emi jsi přetrpčla,
když Syn lvůj \ udnlí slz sstoupll na ní.
zkrat muka Polsce S\é jež /|)ita (clál
KiaIOvno polská. andělska' ly Paní.
ochranné duhy nad ní rozpni vdčky.
zlom katů koly, k nimž jsme při outa'ni,
bud andělem jí ted i po \še \ěk)'l

Kralovno polska, andělska' ly paní!
Však spolu víš ted, jakým leskem plane
lvůj Syn, \zat v nebe po Svém křižouiní —
dej, at nás peklo \' sít svou nedostane!
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Máš nesmrtelné proti smrti léky -
tož na nás ukaž ii zas. že nic není,
před tváří světa ved nás kc vzkříšení.
bud andělem nam tvd i po \'šc \'ěk\'!

Kralomo polská. andělské l\ pani!
Svět rozpad se a potila ted sebe „
lec“ nikdo z“ těch, kdo tak isou rozenání.
o Maria, již nechce vzývat Tebe.
len od nás, 7. hořících to hranic kruhu,
jdou prosby vstříc li \' prostor předalcký -»
\šnk poznáš. paní, po hlase mých sluhů!
Bud andělem nám t_cd i po vše věky!

Kralomo polska andělska l_v pam.
o H\čzdo |itřní lilie l)(z poskum

„|e|iž srdce scdmen' rncč raní
\íš. co |c kříž i hit,-ln. ran\. trnv.
rn loulalství, iw olowrn \ír“ \ duší
\íš. pozemské ro krw a slz. řeky.
maš umírání hol. jcnž tolik kruší
Hud Kralornou nam tr-d i po \šv \'r"k\l

HM“

\\ )KOLIY l$l|| )|

(;okolh bude, cokolu se stane,
at strach a hrůza smrť zcrni \šudc.
až od osy Svět cch“ Ira.—zlsr“ bude,

at smla Moudrost \lád\ \ydobude
a smíří \'šc i pokoj mh zicdná,
že oddcclme si pod ní 7crnč bčdna
cokoli\ bude, rťí)l(0li\ se stane.

\ím icdno pouze: spravcdlnost-hudc,
\'ím jedno pouze: polska z mrtvých \'stanc,
\ím jedno pouze: \„děiin širém \'ření
náš hrob nam \' žití budovu se změní.
vím jedno ouze: \'zkřikncmc pak vděčně:
:Ty, svatý gožc. budiž chválcn \'ččněl'

1857.
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Sos. giana'k: grancouzská literatura
za světové války.

Francouzská literatura utrpěla během světové války ohromné
ztráty nejen hrdinnou smrtí několika set talentem vynikajících spi-
sovatelů. ale i poklesem literární produkce následkem mobilisace,
jež byla ve Francii v pravém slova smyslu generální. Redaktoři
ispolupracovníci Časopisů spěchali na frontu bránit ohrožené
svobody \lasti, takže vydávání většiny periodických časopisů bylo“

zastaveno. Lledině velke časopisy jako l_a Revue des Deux Mondes,La Revue ebdomadaire. La Revue, La Revue de paris, l.a Mer—
cure de France, Sflllustration, La Vie Darísienne vycházely s velkými
potížemi. politicke deníky pro nedostatek papíru omezovaly se na
nejmenší míru, vycházejíce namnoze jenom o jednom listu.

Spísomtele dlící na frontě vvdávali jen l.e Bulletin des lícní
vains, \ němž podávali krátké zprávy o svých soudruzích, zprávy
nezřídka veltni zarážející jako na příklad. že Hemv Guillmaux
přijal ve Svycárech redigování ententě nepřátelského listu Demain.
že Rene Drěvot, jenž se před válkou vetrel do francouzské spo—
lecnosti, se stal hlavním redaktorem hnusněho casopisu Unzette
des Átdennes, jenž otročil Němcům, obsadivším severní Francii

Nejol)drvultodnějsí Činnost \yvljel za válkv M„ Barres jeho
práce byla úžasná. H\l nejnfznačnějšítu hlasatelem energie, vy
trvalosti. l)v| s Mamasem, l., Daudetem, (Louisem. lordieuem a
Heněem jedním z průkopníků Vítězství. 5 hlediska národního hvln
jeho unce svtcltomným dobrodiním S neumdlévnjící pozorností
n \í'eou láskou zaznamenával vsechny jase nesmírného dramatu.
sbíral zprán při—četných\ojínů. pozoroval. nvažmal, lwl liojov
kem uzadí. o jak pravi N. Beauduin, plným právem sr zasloužl
vovi'inu jako lUClI. Castelnnu. petoin. (jourond o Mangin. jeho
uloha byla ? nejslmnějšich. Knihv llarrěson napsane za války.
budou \ždj bohatým zdrojem. 7 něhož ti. kteří v pozdějších do
l)áCll lnidou ClllÍll studovat duševní sta\ na frontě i \ uzodí,
duševní stav francouzské rodiny za války, ukáznčnost franc0uz
ského národa, situacr parlamentu i tisku, budou čerpati poučení.
jež by tnarně hledali jinde. Z nich poznají pravdivý obraz lu—
dinské Francie. jež byla klidná a hrdá ve chvílích německého
vpádu (\ bojů o Verdun i skromná za vítězného jásotu nad po—
rážkou nepřítele. "

Nejplodnějším z francouzských spisovatelů za války byl paul
Bourget. jenž uveřejnil několik románů, z nichž zvláště jsou po
zoruhodnv Lazarina, právě přeložená Boh. Kyselým, a Nemesis,
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| v nich se jeví „Bour ot jako nesrovnatelný mistr psychologického
románu, jenž ve vol ', sestrojení i provedeni děje, v ostré kresbě
povah jednajících _osob nema soka sobě rovného.

V Lazarínč líčí idealni lásku raněného důstojníka a dcery plu
kovníka na odpočinku, jež dopisy podáva' () ní zprávv provdané
svojí sestře. l,.azarina netuší, proč její ctitel váhá význatí jí tuto
lasku; je ženat. bvl však nucen se svou paní pro její lehkomý
slný život (latí se rozvésti. Tato vede se svým milencem hýřivý
život v opiovvch doupatech v Toulonu. pojednou zatouží se smí
i'iti se se sivm manželem, ale je,í pokus narazí na jeho odpor..
Chtějíc se mu pomstíti, prozradí Lazarinč pravdu o jejím nápad
níku. Tento však chce ji donutili, bv to odvolala, a když se vzpírá
tak učiniti. ji zastřelí. Zůstane sice neprozrazen, ale Lazarina do
myslí se všeho a kouzlem své c'iste laskv působí na něho tak,
že se \ratí k žíve víře a odejde na Irontu. před rozhodným
ulokem se vvzpmídá, jde k \\ přijímání a hrdinnou smrtí odčiní
svůj zločin.

Ne mene napínavý a umělevkv dokonalý je román Nemesis,
jenž pripomina slavný roman ontoíin :osmoiolis. klesle mezi
národní mmm—kouspolecnost \ perspektivě roku 1914 ' jevištěm
jeho jest mrnek nedaleko Sit-nv v ltnlii, \ němž \evodkvnč Roan
nezova porada slavností, \ nichž pojí se bujne vvstí'edností rene
sance s rallínomností moderní doliv Bourget kreslí mezinárodní
společnost ostre a živé, jak dovede jen sám pod lesklým ze
\néjškem piepvehu vidíme kvpetí nizke \.íšnč' všeho druhu. Vč
vodkyně jsoue opuštěna Svým milencem. zlioví se následků tajného
pomřiu. línv její napadnik, jenž marně se snaží jí si nakloniti,
vyhodí ze mstv ztímek do pouštíí. A Ncmese. jež se hrozivě
vznášela nad touto moderní Sodomou, vvkonavší pomstu, vítězně
opouští trosky, jez pohrlnlý všechno to ihýralost

..načnou pozornost vzbudílv dm romankv Kamilv Mavtonove,

\lastnč SaintRene-ln.llontlicro\e. praneteíe ll. lama, jež je W"
dala pod oním pseudonvmem l akademie jim udělilo r 1918
nejvyšší cenu 10.000fr. první z nich, :(iotton Comixtor', byl
původně uveřejněn v Keine des Deux i\londes. Icmný obrazný
sloh, svěží kresha, neunavující proud vypravování a psychologická
prohloubenost hv dělaly čest i Bortrgetoví. Gotton prchla z otcov
ského domu s mužem vášnivě milovaným, jenž opustil ženu a děti.

sadí se v zapadlé vesnici ve Flandrech, domnívajíc se, že zde
zůstane její nezákonný poměr utajen. Brzy však zpozoruje, že jí
její okolí pohrdá. Vypukne válka a. za invase německé jest žena
Gottonina milence dělostřelbou usmrcena. Cotton se ujme osiře
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lých ditek chtějíc jim nahraditi matku, marné však se snaží zí
skati si jejich lásku. To jí trápí tak, že pomýšlí na útěk. Dojed
nou \šak se jí naskytne příležitost, odpykati si trest za hřích.
Když totiž byl jeden německý voják úkladně zavražděn a velitel
hrozí. že. nepřihlásí-li se vrah, bude vesnice zapálena, (jottou
jde k němu, oznámí mu. že zavraždila vojáka, začež je zastře- '
lena. „_ Druhý román tL'Oubliée' (Zapomenutá) má za podklad
)odolme thema Denise Hulcauová, jsouc zasnoubena důstojni
k0\'i._žije se svou matkou v severofrancouzském městě a za ně
meckého vpádu zůstane po 30 měsíců beze zpráv o svém snou
benci. Matka jeji podlehne starostem a u_trapám. Denise však.
šílená láskou, po mnohých obtížích vrátí se Švýcarskem do Francie
po dlouhém pátrání se doví, že její snoubenec byl raněn. za
miloval se do ošetřovatelky a s ní se oženil. Denise myslí nej—
pnc na sebevraždu. Ále její milující duše nemůže zapomenouti
na snoubence. ač se jí stal nevěrný-tn. | nalezne posleze sílu.
přenestí svou lásku na jine; ujme se osiřelých dětí. jímž nahra
zuje matku. lhemata obou románů nejsou utná. jsou však
)odána s tak jemným nměnitn. že zanechávají \ duši čtenáře
hluboký dojem.

fc spisovatelů u nás známějších slusi \žpomeuoutí Marcela
prevosta. jenž v knize iD'un poste. de cointnandetncntf líčí vi—
těznou Ollensivu na Chemin des Dames. Pierra l.ottilío, 'em"
napsal Il.(l Chienne enmgee' (Vzteklá lena) u llenryhu hor
dauva, jenž jsa setnikem u štábu 3. armády. napsal kruhu plnou
nadšení, í|_a Vie heroitjue de (iuínemeí', jež jest začátkem seric
knih. v nichž bude opěvati slávu jrancouzskvch hrdin

[mínítn se ještě o básníku Déricuxovi, jenž za války na )sal
studií o Baudelairovi N. Beauduín jí přirovnává k Bertrandovu
tSí. Augustinovu. jejž právem nazývá nejpotlivuhodnějsím dilem
toho druhu ve l'rancii. '

Největšího hmotného úspěchu dodělal se ve lzrancii Barbussův
;Oheň' (přel. l'l. |c|ínek); prodalo se ho na 400.000 exemplářů,
jako kdysi Zolova sZabijáku', tNany' a iZetně'. Roman jest tež
psán dle vzorce naturalistického.

N. Beauduín o něm správně dí: |Obraz války je. v něm
žkt'eslen. poněvadž Barbusse pozoruje válku jednostranně, ponč
vadž stále popisuje jen lidskou bestii; odporuje pravdě jako
všechny knihy jeho mistra Zoly. Umyslnč pomíjí stránku citovou,
vnitřní život - tento zdroj heroismu, všec'hen ušlechtilý idealismus
francouzského vojína, jenž se jevil tak velkolepě a důstojně v této
válce. A není divu. Batbusse, jcnž jako poručík ztrávil u pluku
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jen několik t\'dnů, nechtěl napsati než novou iZka'zu'. Neznal
nove lrancie neznal psychologie mlad\'ch enerací. po nezdaru
svého románu ;l.l-Ínfer' (peklo) jcjž \'\(lalt190ó, žil mimo
mohutný pioud oblozeni, jenž unášel celý jrancouzsk\ náiod
Utkvčl na staiém stanmísku naturalismu, na pouhém úseku ži\ota
lic'e jen život animální jako Zola a jeho napodobitele'.

/.a četby \Ohně' Často jsme.nuceni zvolati: \lak jest to p|a\divóll
Ovšem, jest to splavné odpozormáno, ale bylo |2e viděti daleko
více — bylo lze pozoro\ati hrdinskou občtavost sebezapřcní, ode
\zdanost \ \itiapach. Na zkmnenc' půdě Francie bylo |7\ \idčti
deŠl0l\"l a hrdin\. A pioto spisomtel, jenž nedovedl chápali
vnitřního života jednotlivců; pohnutek, jež je vedly a učilysna'šeti
nevýslovné strasti, jenž hledí na člověka zrakem malíře zvířat »
neni spisovatelem celým a jeho dílo je nepravdivé. V člověku
není jen zvíře, není jen život zvířecí, nýbrž i život ducha. A \i
kolem praveho talentu jest, o|\j\-.\iti nam tento duševní Ži\ot a
učili nas jej inilovati'

\l. Beaudnin končí můj článek zla production littéraire ji'an—
.nlw' ju-ndanl ln \gnvnc', jehož jsem z velké" části použil k těmto
i.idkínn. touto pozoruhodnou vynou' lÁhy sva/kv mezi svobod—
n\nn (\\liann „ Francii se stdl\ piátclštějšnni n pevnějšírninež
kd\ jíll\l\. pioncscnu'. jeli liho. přání, že nechceme \\: \ýklm
ni\|\ skrinich l\'|lÍlll\'ll|)(f('l(\'Cll\iděti ioztahmat se ony tiskoviny
pih—nu“ poinogialickv \\ hloupí“ hmm-, je), pok|\t\-\k\'N('-|ne\

zalilmn šííil a také překládal, on\ tisko\i,n\ jtž i\pi\se|1ta|\

tiun ljultuiv skýtalv záminku, pinou-ua'mti zkaženou degeneio
\anou Írancii kctnostne IlelCIlNWÍlt'lIIC( lCIllldllil lIdIlCÍÍostatne
iinaginaini, zplozcnou / oha\n\|\o koitu německého piojesoia
\ našimi pomogiah liamii, \7. uoma tak nebyla lrancíi jako
na priklad |oman\ limila Žoh nelnly i|)řll026í10lld sociální
lustrnii' ||an\ouzske iodiny za druhého \ísaisní'

Dmhvhnosti. smutek. lítost hnčv zoujalsni — \šichni tito bč
sme číhají na každcho z nas. Chopí || 5\ člověk chute práce
jakékoliv žádnvz bésů nesmí se k němu přihlížiti; jcn zdaleka
na něho \ičí. (..lovčk se stal člověkem.

Kdo bojoval s nedostatkem a poznal prace pot, jest silnějším
než ten, kdo seděl doma \\ plných mís.

jest v ptáci cosi ušlechtilého a swatého. pokud člověk účinné
a vážně pracuje, potud opra\ňuje \ždy knadějím; jen \ zaha'lce
tk\í příčina \ěčného zoufalství ' (-arlylc
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gab. Qonaj: Credo in unum 9eum.

lá \“ srdce bolu. neklidu
volal k matce zemi:

;Datř, malko, moji na bídu,
le'č mě léky těmi,
o nichž (li se. kdo k nim spědiá,
že mu život, zdraví, lěcha

plyne z I'IÍCll—mluv o Bohu.,

Mai otevřela pokladny,
\“ zlato rukou hrabla.

clen pohled, že isou bezedny.
ly kdybys Čítal po vše dny,
hlava by li zcl1al>la.'

lA ničím je mi stříbra skxost,

|_“ srdce \: bolu, neklidu

opět k matce spěie.
;l'lled, marko, moji na bídu,
co se v nitru rlčie —
o mlm mi více o Bohu.?

A má! mr" vzala za ruku.

\edla k šhym mořím.
Jde lék je každou na muku,
liUl'lCl \sechněm hořím,

lrucl nechci za hor dalavou,
noi \ lázeň mou se modravou.

z vod mých \'yjdeš Čislý
jako Naman jistý.“

vlak do lázně mě vítala,
zničit chtíc, co zhnilé,

s'ůl do vody mi sypala,
chráníc zdrme, milé —
iá úžasem se mocným chvčl,
když v lázeň bezmeznou jsem spěl.

O la'zni hrozná, bez břehu,
lázni teplá, hravá,
192

toho lolik svíra'm,

(: diamantů, perel chvost
ni nerozprostirám. —
lak se mi v lůně rodily,
to ví sám Dan Bůh rozmilý.:

Mě při tom' úžas mocný ialu
uklonil jsem šíji —

však v obrat již mne (label spial
iidášslva mnou šijí,
dřív mysl Bohem plamenná
je touhou zlata zmámena.
a srdce v nepokoii _
kdo zliší ie a zhoji?

co jisker, světel \e žehu
na tvé hlnti \'sta'rá,
ly hasnou, ony \'7niti zas
ruch, živol, iásot, Z\llk a ias!

O \'lnko žhavá, zlacená,
\' líčku čen-en, něhu.

kým krasa na je vznicena
.: břehu zas až k břehu ?

Ziím barvy, co iich země ma
nebe co iich chova,
čím obloha se zažeha.
slunce než se schová.

Kdož by se na tu tajnost ptal
nevím, čím to věru,
že barvu slunka, lesů, skal,
i luny sine cru,
jas jejich že v mé hlati dlí
i nebe modř se zrcadlí.i

len tolik zřím a tolik vím,
moje hlat čím iásá,



že všecko sladkým tajemstvím
s hůrv se mi střásá!

Tu skloním v lázni koleno,
k nebi zvedám ruce,
vše co je ve mně stvořeno,
k výši stoupá prudce;
za krásu s hůry vzpínám dlaň,
at duše ma' je jak ta pláň!

At hoří, plane 'jiskrami.
žhavými žhnc světly,
at zapu2uje nocí tmy
duch můj Sluncem vznětlý,
jak květy skví se moře sad.
tak at duch září plný vnad.

Idu z lázně v srdci pohnutý,
nohu na břeh kladu,

rAch. matku, srdce zraněné

zahoj svému synu.
dej ze svého lék pramene,
podpoi chabou třtinu,
mluv mi více o Bohu!!

lu rnát se příodčla \- plášt
- jaká je to rásal —

jak v celku tak vdrobnostech zvlášť
..vše \“ něm barvou jásá.

rNuž, řekni, synu milený.
nad Čím jsi nejvíc zdivenýř'

rl'o, rnatko, těžký úkol jest,
dít, co nejvíc jímá,
zda květ, jenž ozdobou je cest,
rosa když \- něm dřímá,
a po lukách a v polesí
když 'hýří barev ve směsi!

\ rCi zda víc poutá zahmd květ,
sadů městských zdoba,
když růže zřím se vůní chvět,

v tom písek a prach vzedmutý
- víchor má v něm vládu —

mě třísní šedou špínou,
smetím a hlínou.

. \ll prach sednu, kolem pohlednu:
rný leknín 'eden

zřím růsti z v nek — poblednu,
\' krásy té zře eden —
a srdce divě zatlučc.

chtíc rvát jej do své náruče.

Á starý dravec ostrý spár
\" srdce ryje znova;
Viz vzpětí svého k Bohu zmar,
sýček, \W a sova
hudou starou píseň,
kde byl květ — je plíseň -- kde

bvl květ .. je plíseň

liljl přijde doba. -—
jsem vždycky stejně zmámený
a zpitý krásv pramenyf

lu má! se. rnilc usmíuí.
v blahu tiše šeptá:
rl'en plášt tká ruka zářivá, —
jak? má! se nikdv neptá
a neví, jak plášt osnuje;
důvěra má \“ Bohu je.'

jak slova ta mi padnou v sluch,
na kolena padám.
mně hoří srdce, plane duch,
u vznícení žád'ám
se klanět Bohu, tvůrci krás,
po věky věkův, zas a zas.

Ke snítce lauru odskočim,
vinu ji kol čela,
ve zpěvu sobě poskočím
— duše Slávu zřelal —

V tom smích však její zahledla
a hanbou, studem poblcdla.
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Ach tento smích, ten uštčpek,
o jak srdce svíra'l
lá myslíl, že jsem zpěvu rek
_a ted duše stírá
slinu si s-čela. —
Oh'nívá střela !

iAch, pro ten smích, ten úštěpek,
cosi v tobě zmírá?

Hle, jaký jsi to. synu. rek!
de tvá v Boha víra 3" —

,O matko, s očí mizí mí
'kdes za horami cízímif

t

Však zdusím uštěpekismíchl —
Myslí vzlétnu výše,
hvězd pozeptám se nebeských —
odpovědí spíše,

po čem bolně toužím.již vzhůru kroužím.

píseň hvězd.

My prostorami letíme,
jakož naše mám,
a s výšin dolů hledíme,
jasa sfér nám hudba —
tančíme kolo,
vířivé solo.

\/ svématcc sestru naši znej.
maličká je, malá —
my též 'i vzaly ve svůj rej,

——abynep akala,

tančíme v spěchu
a bez ()(l(lC(l1u.

V tvářjch jenom hoříme.
_ zraky žárem planou,

písně k tanci tvoříme,
širým světem vanou.
V před v tanci jare'm
zimou i jarem!

Zda změříš naši velikost,
rozměr naší dráhy,
zda spočteš naši kolikost?
Oj. synáčku drahý,
od nás zvrat svůj hled,
zavrat tě jme hned.

Však kdo nás reji naučil,
odvět máme dáti?
Kdo jistou dráhu zaručil,
'ak to můžem znáti?

l"l0j, sestry, v rej!
ty dolů spěj !

já na hvězdy si zasednu.
nesestoupím dolů,
sfér píseň zpívati se jmu
konec bude u —
Ted vkořením se v ctnostech,
hosana na výsosteehl
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O neunikne Bůh mi ted

Světla ve přeletu,
jenž skála má a pevná zed,
sladkost mého retu —
Ted vkořením se v ctnostech,
hosana na výsostechl



'řllv 5\čte tmavý, svchravý. Bůh posvítí mi do duše
bolestí w kraje, jasem stcrých světů
ja posílám vám pozdravy a nazpivá má do hlušc
z jasných světů, ráje — hvězdných písní vznětu —
'l'cd vkořcním se v ctnostech, Ted vkořením se \" ctnostech

hosana na \vsostcchl hosana na výsostech! .

Vl.

Co ted se stalo. Bože můj, Mrakotatemuázahalila duši mou,
to já ncvypravím. a přec v ní žehla moc světla,
jen vím, že známý |obův hnůj všakodblesků,jcž hudlybouřlivou

. )lcstolejn je pravým. . _ jak na Sinaji, když se tam přetla
uk ctnym, kdo na nem sedel moc bohů egyptských a zastkvřl
řadu holestuých neděl! lahvého jas —

Bože duši mou s asl
lak hlesk jsem k zemi dopadl, ' , P
jcnž jsem v sférách letěl,
\\ \švcck hanhou )oc'hřa'(".

uírm já syn světe |
\šr kolelu zmlklo, úžas, dčsl
jt'll \ mojem nitru zuřil hés.

Kdvž jsem se třás|,_svíje| jak červ,
\e smrti hledal utčchu,
kd\7'.\ obtíž hlava mi. srdcei nerv,

kdvž řval jsem a zas hyl hc;
dechu —

já picl se s Bohem, válči' s nim. '" \ “5m" blesku boha ISÚ"
huhanv mvšlenek zvedal, _ „. 5.1“ '
(_stavělvhradhusumyslem zlvm u um.—;mne lt'thlll, ztrnul sem.
„ch za ní ochrany hledal. ' “'“"

A kdy orkán odporu houřně vál,
Bůh su mi smái, Bůh se mi smál Bůh se ted uevztýčil !. kvě-mého

' uhu,

\ šak přestal smát sc, jenž v zemi ncxjnořil se z černého moře,
je!—“t. uczxolil za most perlovou duhu.

jenž. letá na moři větrem. nekráčel jasných hvězd po. pro
jcnž nebem svítí v Irsku hvězd stoře;
a zemí ve květu pestrém. \ mém uitl u Se trůn jeho
tcd zastřcl On svou v odporu zvedl,

tvář, na něm on k soudu nade mnou

netryskla z něho paprsku zář. sedl.

lá padl na tvář, nic: se kořc —

V dálce kdes matně zasvitla zoře.
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VII.

Vím, zoře ta že hlásá den, Ze—o deváté hodině

velké světla prouhy, _zavane vítr silný,
že proroků se splní sen jenž odnese mrak — ak jedině
tisícletí dlouhý, Slunce jas zazáří sdílhý
že přichází Hod vznešený, a Ohně že té chvíle
v němž budou hloubky svěceny. snesou se k duši bílé.

pak v tichém vánku poledne
Bůh půjde přes srdce tůně,
a květů kalichy bezedné
vydechnou přesladke' vůně,
a vod zázračných čtvery pramen.
zavlaží srdce ráj. — Amen.

grantišek Qohnal:
froble'm g(rísta v moderní krásné

Iiteratuře.'
KRISTUS POD ZORNÝM ÚHLEM IDEIÍ SOCIÁLNÍCH.

le přirozeno, že. doba sociálně tolik vzrušená, 'soriálnínu' pro
blémy a sociálními ideami tolik prožehnutá, jako je doba naše,
nutně vtiskla své znaky také isončasně krásné literatuře. Objeiil
se sociální ronián. objevilo se sociální drama. Podobně \ lyrice
a epice. Clovek naučil se )ozorovati vše se stanoviska soci
álního. Se stanoviska sociálního pozoroval sebe, svět, život
i náboženství. A to především ovšem náboženství dneška- kře
sťanství A s křesťanstvím i osobu Kristovu.

/\ jak jeví se křesťanství a Kristus v moderní krásné literatnie
těm. kteří patří na ně a pojímají jepod zorným úhlem ideji
sociálních?

Isou ovšem někteří, kteří kráčí mimo křesťanství pyšně a pw
hrdavě a křesťanství chtějí nahraditi všeobecnou, \'šelidskou ino
derní humanitou a moderní morálkou, domnívajíce se, že tak
rozřeší sociální problemy a odstraní sociální bídu a nesrovnalost,
kterých křesťanstvípry odstraniti nedovedlo. Taková Ricarda Huchmá
rekemůh .Z vítězně ulice' rozsívá dobrojivosťa soucit a lásku
mezi růjubožejši z ubohých, mezi vyděděnce“v podzemních brlo
zich, chce je pozvednouťi k sobě, na svoji \ýši, ke svému štěstí
— dilo také daří se skutečně — ale ku podivu: jakmile mire

+ Viz v předešlém ročníku iArchy'.
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kouzlo a zušlechtující vliv oné osobností. která to působila, mizí
i dílo a ubozí vyděděnci upadají v předešlý stav bídy a zou alství . . .

líným zase je křestanství jen takovým Voltaíreovým rpoplašným
Z\onem králů„ aby jim drželi davy na uzdě. Křesťanství dobré
a nutné je pro obyčejný lid — vzdělaný však ho ne otřebuje.
luk hlásá na př. Bedřich Spielhagen a j. a j. Také Bán lens
Peter lacobsen nemluví jinak. Vzpomínám známé jeho novely
n'lor v Bergamu'. Tento záhy zesnulý, kouzlem řeči uchvacující
básnik, vyslovený atheista, který kdvsi v mládí svém napsal:
:Nem zadneho Boha a člověk je jeho rorok', ve zmíněné no

vele madí nás do středověku, \. dobu čagellantů, do ltalíe. kdeprávě zuří mor. Také v horském městeč u rBergamo' řádí strašně
tato rčerná smrt'. A tu v zoufalství. hnáni děsem nejistoty, zda
nejblizsi okamžik nebude také pro ně okamžikem posledním, kdy
i je skláti hrozná, ze všech stran šklebící se smrt, v tom strašném
stmu duševním zachváceni jsou olivvatele Bergamští bizarním
Štlťnshimi jestě jednou před smrtí užíti života v divokém opo
jení a rozpoutání vášní Á péro lacobsenovo slaví orgie Vzduch
(lir-eje se křikem. klenirn a rouhánrm, chvěje se stenánim umi—
Itljltltll (\ kletbamí ješte žijících lu najednou \ tu sílící a
umírající Sodomu přichází průvod Ildgellantů S výhaslvmi
zrak a zpivajíce rMiserere' táhnou uli mi a Bergamšti ustá—
vají náhle ve svem stí'ašnétn ltodu rtílěšeně lí'í na příšerné řady
jlogrllmrtír a jako tajemným jakvmsr poutem tažení plíží se za
lltttn do kostela lam stane se něco hrozného Sílený jlu
gellant \\stoupí no kazatelnu a třikráte mvola' hrozne slovo
r/_ridnv ležíš neumrel za nás na kříži! Zádnv ležíš neumřel za
nás na kříži! Žádný ležiš neumřel zc. nás na kříži! .: Štrašrrá
uzkost zaclna'tí \'šechnv. úzkost o zděšeni Á červený, bři—

(h(lh' rezník. který před tím v tom divokém hodu nejpnstčjr klel
a Inítlml se, tlačí se zděšeně \ před a \ neslýchané úzkosti

kriu no šíleného Uagellantu. tMnichul Mnichul Chceš ho znovu
přibrn *“;J kříž? Lhcešz“ . . . Děsiw'- strach a hrůza nutí je opět
\ěřiti. děsivý strach a hrůza nutí je obno\iti zase klid a po»
řádek. jejž zoufalství porušilo . .. le tedv křesťanství zde pouze
jakymsi prostředkem na ovládání mass a davů lidských, pro—
středkem více zastrašujícím než utěšujícím — a na druhé straně
pro lid je jakousi výspou, jakýmsi útočištěm. které zachraňuje
ze zoufalství . .

Ále naproti tomu jsou jíní, kteří pojímají křestanství vážněji:
ne jako pouhý prosředek k ovládání davů, ne jako pouhé úto
čiště v bídě a zoufalství — ale jako základní kámen dnešní
společnosti a dnešní kultury, jako základní kámen, na němž so
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ciální pořádek dneška je zbudován, s ním stojí a padá. Tak na
př. italský básnik Enrico Buttí, jehož drama íÁtheisté' se sen
sačním úspěchem prošlo téměř všemi scenaníi italskými.

Konečne je skupina těch, kteří přijímají sice křesťanství iovnčž
jako základ dnešní společnosti — ale _chtějí křesťanství ne. jak
jeví se dnes, ne křesťanství církevní, dogmatické. které prý je jiné
než bylo křesťanství ůvodní, křesťanství Kristovo. Sóren Kierke
aard. Lev Tolstoj, gedřich Naumann, Max Kretzer, Hans von

Řahlenberg a j a j. -— ti všichni vidí \elíký rozpor me7i kře
sťanstvím dneška a křesťanstvím e\angelií mezi učením piakti
kovaným dnešní společnosti a učením KristOvým . . . Max Kíetzer
píše v íKázání na hoře': íjsem toho názonu že je nesmíínv
rozdil mezi křesťanským učením a moderní cíík\í jakozto \\ko
namíclkou toho učení. . pohlédněmc kamkolh, \Šude HdIóŽIInt
na tento íoz'por mezr nejjednoduššimi přikázáními kiesťanskrlio
učení a dogmatem církemího učení |)ennč, kazdou hodinu
každou minutu máme lež před očima. pozůstáva \ lom. hdé
dávají si Zdání, jakoby jednali ve smyslu největšího člmeka. ale
ve skutečnosti ani přibližně neplní jeho nauk\ ktuou zpečetil. kní
svou Nepětším zločinem jest, ze z kiesíanského učení lítlřldlipéto
co jeho zakladatel ani nepředpokládal ani nezamýšlel l\í|.\íl|\'
Chtěl ()(lsítdniťi ze měla proťiu. |)íleZťné i lmyskc ptam melo
\\ něho stejnou )latnost; plneni “ých přikázání učinil odm—lvm
od íovností všeeí lidí; neboť \šiehni lide jevili se mu hui-. |l'(l—
noho Boha Moderní prnile ovane křesťansní. zda se. ke ím:
neví o tom. Z\lísto, abv pronikalřo do ltloubkv šířilo se \'/ll\ \u'.
do šířky Vvlnídovalo nádhcme kostelv, \všli / neho \eliei theo
lpgové, pěstomlo e\angelíum llSÍFljazyky, ale přispělo jen k tomu,
že protívv se příostřilv. láska se zmenšila. nenávist métšila .\
stalo se nápomoenvm k tomu. oliv moe několika líiumjw do
nad přirozeným piáwm millionů . *

A na toln'o Íáklddě budlllť Pak Max KrCtZťfl kůlu“ (i\l)l)ll
Kíistmu \ rozporu s prostředím \ románě ílvář Kíisto\a=

V románě ťomťo stmí Kleťleí ježíše do prostřed součaxneho
života moderního \elkoíněsta. . Áolovskou podrobnosti (\ natu
ralisťickou drasťikou vylíčen Ži\oť nizších \ísťe\ na berlínskulí
předměstích; hlad, nouze. nezaměstnanost, pijáctví, neřest. svůd
nictuí a všechno to bída jejich »—ale nade vším tím „\\itne
náhle zářivá postava Tčšitelc. . je to v před\ečer svátku velko
nočního. Bez zaměstnání, marně hledaje práci, v nejhorší bídě
bloudí berlínskými ulicemi ubohý dělník s dvěma hladovými dítkamí.

Náhle pred horečnými zraky dítek zje\í Se Kristus. Také otec

ho spatří. A tak \ soumraku večerním jde Kristus neviděn a198



neslyšen nejbidnějšími. ulicemi berlínskými, viditelný jen těm, kteří
\- tomto světě oclumírající víry staví hlad duše nad hlad těla;
jde na místa, kde nouze je nejhorší, jde na místa, kde vede se
(iporhý boj o kousek toho holého bytí. jde do komůrky. kde
otec-dělník bdí u mrtvoly zemřelého dítěte, sklání se nad mrt
volou, dotýká čelo a mluví otřásající slova: lSPl až po soudný
(len, nebot královstvi mě není z tohoto světa. 'Ti, kteří milují.
mají býti u mne, a ti, kterých nenávidím, uvidí lásku mou. led
již nekřísí se mrtví, aby byli vydáni záhubě a nekoná se již
zázrak abv vztyčen byl nanovo kříž. Droto pra\ini ti, t\ dítě
bídy: Dřímej sladce, nebot uniklo jsi zlům tohoto S\Čld l\ůj
otec \\konal pokání, nebot nyní \ěří \ěří \šemu tomu, co jen
zl)ožn(- duše chápají. Dioto chci ho a jeho domácí \e'sti tímto
životem. alSv neutrpčli škody na duši 5\e'. Chci je pio\ázeti jako
svědomí společnosti, která slova má chová \“ ústech 5\\ch,
\le (ll(- nich se neíídi Nebo! lačnel jsem a stiádal jsem, (hle)
ldllldl jSCIIl plk) jlllČ, '(l j)lC(C lůSÍdl jSČÍll ČlSl na (lUŠl SVČ. \

jsi nminnost a ja jsem utipení, líní čekají nás \ž(ly a \ěčnč . . „'
Kliíltts |(lt \ laloslncm j)|t|\(\(lu \t' kit-“wm()l(( na \()Zlktt \t'lt
na lji'lJit:\ nunolu hladem zemu-lého dítěte [astup plíží \( 7a
mm Ildlttt omámen Nikdo neodváži sv nahlas promlmitt až
najednou ushšet zr, sta hulel: (pán ježíšlf (Pojme stala zemi:
llŠť. (lotknuta šlépějt'mt \'lěčn'e-jt'dnolio. l(lt'l\' |)ÍIŠt“l. alíy \i(lěl.
ala km j(lto jiííut'sla (nou-5 (:líolaktt'mtnki' N(íulnín
(ttk( j(z'í5( „null dni supuitt'nduu ani kustelntk. al( \lll lln
k|(\ jl'ltn (lulkla Nf j|(l| jťltt) bilPlto ((la (*tnu \\Hll \ínu. Nil
\\(lld/(ljl lld de/Állln (l'llHlyIl'l jklll'l l\l(llll\ 'šl\l Í\()l)('\l\'(
jažíš u Kictzua „(má \e zastámem a obhájcem ptoletmíatu

lutez i(lcu jako'\la\ Kntzet |02\á(lí takt“spísomtclka Helene.
\ on. \Vl()llÍl)('lIl, [.Ilťllllťlj)()(l ).seudomntem lldl'lS \' ()ll Kalllt' ll
lic-ig \“ mutant" (('i/inn' l((l(7'to \šak Ktet/ei |iř((l\á(lí nám
Spasitele \ jeho tradicni podobě tak jak máme ho /_ (\angclii.
(! lllltl llťNllČlll. l)ll)ll(.l(0\l PUSld\\l |)l'ťlldŠl \ lll()(lťll\l \\Cl (\ IHCZl
modcmími, dnešními lidmi nachází ho kwičeti a pusobiti. čímž
pi*áu'“dosahuje účinku tak mohutného - naproti tomu Kahletv
berg snaží se \vt\ořiti jakýsi protějšek kpostcnč Kristmč. muž(
ktc1\ ptoži\á řadu událostí podobných událostem \ e\angeliícll. |a
kýsi tesařský pomocník z \Yiirttembeigu je tímto iotějškuu je
oním (Cizimem' jak \ románu je naz\\án. Tento (čizinec' mlu\í
řeči, kteiá napodobuje řeč evangelií; ptonáší tmšlenky, které ježiš
pronášel; objeví se řemeslnickému t0\a|yši na silnici, \ynoií se
v (Budike' ve svahečei vánoční, vidíme ho na schůzi sociálně

demokratické; vznešená dáma s jez(leck\m bičíkem v ruce ba\i199



se s ním, s,;interessantním člověkem' o světobolu; paní radová

pozve ho do svého salonku, kde rozmlouvá s ním 'o Tolsto'ovi,bsenovi, o Suttnerové a antisemitismu; také pan superitendent,
který napsal brožůrku proti l'larnackovi, má s ním učenou'theo
logickou rozpravu —- ale na rosbu, aby kratičce přednesl mu
jádro svých spasitelných pravd, obdrží odpověd : iNemám žádných U
a na otázku :_ iStojíte na půdě vyznání a oštolského', odpovídá
íCizínect: iNeznám ho'... Mluvívá to č k zástupům, když
sejde se někde větší počet lidu, venku v poli. na cestě někde
nebo na trávníku, u rybníka; mluvívá knim o chudobě bohatství
a jak nepatrní jsou ti, kteří vysoko stojí; 0 chudých duchem
mluv-ívá sladká, tajemná sl0va; o dobrotě neučených. kteří mou
dřejší jsou než všecka moudrost a silnější než síla všech ozbro—
jcnců a všech silných . .. Malé dítky stávají při těcl' řečech kol
jeho nohou a hledí na něho velikýma, věřícíma očima, staří lide
překypují v hlubokých rozjímáních .. Cituji ukázkou místo diar
akteristické pro i(;iZÍHCC'í iVidčl muže viseti na kříži. Obličej
jeho spočíval na hrudi a ruce zůstah rozpjaty; nebot tíže těla
byla příliš veliká pro jeho ramena. Trnv věnčily čelo. Krev ka
pala z tunových ran. Vytěkala : otevřeného boku. Hřeby proni
kaly tělem a provazy zařezávalv se \“ hluboké rány. Ále ústa byla
Šiioko zkroucenai Usta křičela \' mukách a volala; (Zizním . . .1

Slzv kanuly mu tychle, řekl: ipanel Ánám 'l-ě Isi krásný a nej

Šlechetpě'Ší ze \Set'h tvotů. Ále já snil jsem o kráse větší než je ,ivojeprosim lě. abvs mně ukázal inou poslední krásu . . .' Ále muž na
křížiztlál se usmívati jeho rány staly se růžemi. a růže padaly milým.
vonný-m deštěm. Tmy kol čela staly se paprsky, které pronikaly
z jeho čela jako zář sluneční. Zlatcm těchto paprsků stal se
svět teplým a zvučicím. Ále hadem byl prmaz. který dolů paill
\“ klubko sc vina .'

V knize jsou mnohá mista působivé nálady a UCllth'lljlt'i
krásy ale take' mista pusté, bezuzdne. fantastické míchanice
A čím dále kniha pokračuje, tím stává se zmatenější. Slova Kri
stova násilně jsou míchána s myšlenkami 'l'olstoje a Nietzscheho.
obrazy stávají se nejasnými (\ nesrozumitelnými a v.druhém díle
již vše zahaleno mystikou a symbolikou. Na konec shledáváme
se s iCízincemf v zemském blázinci. kde ubohý pomatenec je
k obveselení představených, až konečně ho_ dva spolublázni v ná—
valu zuřivosti \' kapli 'blázince ukřižují . . . Tento strašný konec
působí dojmem rozrušujícím - a možno téměř říci — odpu
ZUiÍCÍm . . . (Pokračování)
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garoslav Wovák:
fablesky všedního života.

(Ze zápisků nielancholikovýchd

Dnes, kdv po tolika létech zira'm v dávnou minulost. nezdá
se mi běh života mého faktem, byt faktem smutným byl, ale ja
kvmsi těžkým snem. jehož podmaňujíci .suggescí byl jsem vržen
\ prostředí nadobyčejné, které bylo vlivné na celý můj oSucl až
do okamžiku procitnutí, jež vyvolalv vzpomínky a pestré upo
minkv na minulou skutečnost.

Nuže, navrácen jasnému vědomí a chladné rozvaze, asi jako
spáč probuzeuý z hrozného snu, maje nelíčenou radost nad tim,
že příšerná minulost byla pouhým snem, jenže já s pocity opač
nvmi, nořím pitevní nožik v mrtvolu svě minulosti s lhostejným
velkem klidem. ba bez soucitu. jako lékař v mrtvolu mladého
sebevraha. o němž je přesvědčen že se mu život zhnusil a stal
břemenem

Me řádky maji býti zároveň i jakousi vnitřní zpovědí, jejiž tilía
stale inne znepoko'ovala. jako cosi. co ne ra'vem jsme si přisvo
jlll„ unlezse to kdesi \ ustrani bele svě kin a nakláda'ice mk

< tun zi—elalibovolně. jakoby bez odpovědnosti. Avšak (nes, kdy
povazuji život m zodpovědný nejen sobě, nýbrž i celé společ
„(NH lidske. pokládám za svou povinnost zhostiti se té dáme
vinv aspon jormalni touto zpovědi, lůstavenon na pospas lilitr
\ulnt' kutiu- vší-ili iných přátel n nepřátel

-\ proto bez dalšího uvodu nanašim ske poznatky. sentence
tak. jak ži\ot mě je naučil znáti o zůstavil \ odkaz na stáří
\'mu. že více jlŽ od něho Čekali nemohu. - ,

, l

i\lnozi. s nnniž jsem se \ životě byl setkal, mi častokráte
řekli lak ceníte život, že tak lehkomyslně jej pojímate?

Odpovidal jsem jim bez jakýchkoliv uvahí Myslím. že lehko
mvslnosti dostal jsem se na svět, lehkomvslnosti svého okolí uveden
jsem byl na svou životní (lra'hu jež mé očekávání zklamala a
lehkomvslnosti vrozenou přinucen stali se kotnediantem na jevišti
ŽlVUlú.

Takova byla tehda moje filosofie. Hrál jsem před světem
komedii. ale pro (lomo mea hrál jsem také vážné drama, jehož
tragičnost_ mne jaksi nutkala pak před světem přímo k lehkomy—
slnosti. Ze jsem tudíž tragedii hrál někdy příliš lehkomyslně. je
přirozeno, ale za to jsem se střehl pojímati komedii vážně. Toho
jsem byl dalek, a proto celý ostatní svět mi byl tak cizí a lho
stejný. '
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Každý člověk za'isié narodí se s převážnou většinou zárodků
dobrých a mravních, proto dítě nevinné není schopno ani hřídm
ve Své dobré podstatě ale život —dábel \ člmčku probouzí špatné
\ašně a bouří je proti člměku. Mezi nejlepší vlastnosti čítal jsem
\ždý ideály, které jediné mají tu moc udrželi clměka naad pro
pastí a chrániti jej před zhoubou (\ zkázou Á l)v|\ to \skutku
krásné chvíle, snad nejkrasší chvile mého života, \ nichž \ěřil jsem

evně svým ideálům a s řádal zlatými nitkami nekonečnou sít
budoucnosti, \ níž ukládal) jsem s blahým úsmě\ern vešken 7ařne
naděje. "

Ále drsný ži\-ot přece jen potrhal mou zlatou .sít, a smou'
ideáh' padaly do neznáma . . .

\,

lake jsem měl mládí, ani se příliš nepamatuji Mýsl n\á “Phila
jest k věku, kdy "domnn'al jsem se aspoň něco pro společnost lid—
skou znamenati o uznal jsem sebe již sobě samému zodpw
\rědnýtn.

Tato zodpovědnost připadalo n\i \šak \eltni obtížnou. Nvilr
jsem pokročil krok vpřed. rozmýšlel jsem se Často \clč lllNlllH.
ale konec konců byl už. jako nezkušeného llťl'tc na |c\isti Po
strádal jsem nap0\ěd\ a b_\l jsem jen na seln odkázán -

\' této době Sťlkdl |scm se s prmí ženou \e sněm mou-,
Prmím ženou, nebot neponml jstrn |)Í'ttl tun tčtlito |\\r.\\n'
A začal jsem Ct.l'|)dli t\0\\ zdroj 7m—\od\ pio s\i\j zi\ot \ lltjŽ:
složil jsem \tskeru s\ou důvměru\ těthto llhllitll donmíml \mu
\,b\ti l>lí7ek lidskému štěstí.

Ale není žimta bez zklamáni. nebot nadějí \ \\(ekanini (lo
věkn osud níkd\ \ te n\íře nenaplní. B\l jsem zklaman. \\xsak
ne ženou jako [\'sickou b\tostí. n\brž |\ra\ě jt-ji duši Nestmxin
trkojítí me žízně. (\ \znčtý jťjl l\\*|\ prilis nizke. lnnotnt— a sun
slnc požadavek přírodv byl naplněn, ole duse lwla \\iprahla
přiliš -—

A tak) |)|\ni žena lapadla \ mém 7i\ott jako It)/pólený /l\o\\'
meteor \ hluboké noci do more ledo\\(:l\ kin. \ němž se s\ko
tcm promění se \ kotouč Cpa\eho. dusnelui d\'mu. l ten se \w
plýne a moře jeví opět svou dřívější lcdomu nainost.

pak hledal jsem přítele. Neměl jsem ještě to statečností, obu—h

cestou žimtq d0\edl kráčeti sám a žil jsem \ přes\čdc'cni že
není dobře býti člověku samotnému. Ne snad \e známém snnslu
biblickém, nýbrž více méně z poznatku sobeckého.

Kdo hledá, nalezne. Na neštěstí měl přítel ženu. Duthaplnou.
zajímavou b\tost, která b\la s to žízeň mé duše ukojiti. Nalezl
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jsem přítelkyni. l mé přátelsní' l)\-lo zcela tyzí, čisté. jako ieii
šlechetné \imyslv

Ále l'na tato stala se časem přece |en příliš nebezpečnou
ploč? — Nemohl |sem si tenluáte tuto otázku zodpovčdíti, ale
cítil |sem to

přítel b\l tof přiliš dobrý, a to mne bolelo. Rozhodl isem se.
l tato \ýtečna žena zapadla \ mém ži\otč jako rozžhavený

meteor iasu malého slunce, které však zůstavuie po sobě světlou
sto u a po západu růžové, přnčtivč čen'ónlo'.

louho. dlouho jsem vzpomínal.
Ale bylo to nutno, bylo tak lépe.

!

přišly )otom doby těžké, ale ja \\'tr\al. -—
po žalosti nastaly chvíle zase radostné, ale já zaltolísal.

Bol a utrpení zocelilywně, \'adoninlw a požitky \Šdl\' zmčltčily a
oslabily.

prosil jsem Boha. <\l)\ seslal na mne opět \ažne, plodné
doby. Lépe. \“ nltptnn vydoloval a lmjomt. nežli \ hojnosti 7ntímt.

Dmu- \\ lmi s osudem tot \n'cl lidslušlm z'imtn
\\ tehdá jsem \čřil it'stt'- \ ideál\v

Sl.) \\itlt'tn lůSlíd, Šla kolem IIIIN' „\ dotkla st: n\č lchcc smn

lllf'klu'n něžnou paži Věřil jsem '. idt-\\lv \\ snad prutu l\\l jsem
lolil stnsn'n llonnnml 'st'ln sv ll'll\l(l spalimnti l!("('l zivota \?
slósn ldlt snadno n\t'níc l)\'-t člun-L l)l.-\l\o\'\“!

.le piislo /l\l(]||ldlll přišlo mnamnini pozntl |snn lasku
lnnsl než |)ínltlshi lthlu palm npn ssa|c lnu o ()(lnnná Člmčlul
žtml \iríln, Z( láska n\n7t. l)\l t|s|n|".(ují(| oč mno/í \* ní hle—
(lnlí plamen 7i (,to. (int \sin. -lt\l\ |IlllŽ( být?

tak stndmal |sen\ láslm |al\o vn. obsahujici \ sobe vse,
ži\ot i snnt,

Pal prisla za|ín\a\d ctapa n\clm 7i\0m.
\\hl jsem se do place. lepnc n\ni začal |sen\ chapati plavý

účel Ži\uta (\ poznal jsem sílu iduilu Cítil jsem že isem celým
člmělwm.

l_idst\o ku \nnč hledělo \'Zl'lůlll a ia stal \\-\-ýše\\ nad ním
ialto lmíže cluclm nad su'mi poddanými.

U mých nohou ležela žena. Ona — která mě milovala. ona,
která mě obdnovala, ona, která mě posilovala a podporovala na
nebezpečné, srázné cestě l( n\e' \\fsoké metě.

Byl isem ii za'to vděčen. A snad byla to la'slta, jež mě |< ni
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poutala, nebot snažil jsem se nalézti ten cit, po němž srdce
moje \ ústraní prahlo. — Úspěch hrnul se za úspěchem, mé
jméno stávalo se populárním a slá\a zdála se oble'vati svým
nimbem celou moji bytost. Zlato da\u skládal jsem ženě k no
houm ale duši vyhradil jsem sobě. Ta byla mou nejlepší odměnou

Ale co je sláva? Co je duše (la\u?

Mé sny byly blzy strženy s \ýšin nadzemských a roztříštily
se o tvrdou skutečnost všedního života.

Vanitas vanitatum —-mamost nad marnosti. Začal jsem po
hrdati davem, začal jsem nenáviděti slávy, začal jsem proklinati
ženu. Neb to bez zlata davu chladla jako kámen a nyní 'ako
hrozná přítěž táhla mě s \ýšin do kalu spodních proudů. lmo,
ten cit. to _ co nazýváme láskou, to, co stává se snad časem
železným zvykem, svíral me' hrdlo tím úžeji, čím horečněji jsem
se namáhal vyrknouti ono profanní slum, ktelé by mne zba\ilo
vsech těch dušemích muk.

tak začal jsem ztiáceti \'iry, tak začal jsem pozbývati ideálů.
Světlý den mého Života chylil se k západu. lmani, bezlnčzdná
noc začala se ioditi.

Byh to hlozné ch\íle
první šediny objevily se na sklání. Zdálo se mi. že svůj boj

jsem již dobojoval K (emu b\ousiti ještě otupělý meč a křížiti
jej se swícpy'm osudem.? [daž má \ole nebyla (lohiána. Mou

řenín s\ykonal své poslání, mouícnín může jít.jsem. - Napřed jsem píopustil ženu. Ne 5 nenávisti,
ne s skletbou, ale se slow díků za \š0\hn\ “ světlé. hi'cjnř \hvíle
mého života. Mělat i 5\'on zásluhu.

Donořil jsem se \ samotu.
jako hojný balsám působila na mou \'ozbolnčnou duši, ze

zá\i\lě| jsem mětcům na poušti. kteří ji zasvětili celý svůj žnot
\. ní naučil jsem se znáti modlitbu sne duše. která mě \\kole'bala
\ rajskí klid a přinášela toužebný mii Ona přiblížila mne kn
prahu Vládce všehomiia a odhalila ohiomnou moc i lásku jeho.

Oč. mohutnější, oč slamější. oč žhmčjší byla, nežli \šechny
ty lásky života pozemského, s nimiž jsem se byl setkal .? -——

— ——— — (\ poznal jsem, že \še to, co kdysi bylo, \o zdálo
se mi kdysi \ším, bylo jen pouhou průpravou, pouhým stínem

Světla, klene nyní začalo oblévati mou bytost
da\ se mi smál, že trpím, že zmírám pohrdáním s\ěta a

já zmíral blahem poznání života nového, \ěčného. K tomu všemu
potřeboval jsem celý svůj dlouhý život, všedmu jeho lásku, všedtu
jeho pomíjející'slávu, ono cele pozlátko, abyd1 na prahu nového
života neoslepl leskem pravého ryzího zlata.
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— — Malomocní, nechápajici _, —-!
Lásku jste mi dali a zase vzali, slávou jste mě ověnčili a

zase ji' strhali, váš malícherný rozmar chtěl mě utopiti v bahně
nízkých vášní, ale mě ideály nič chránily a zanesly s okraje
záhuby na práh života nového.

azýváte mě ironicky melancholikem —' směji se vám, a ko
nečně vzkřikl kdosi z vás posměšně: blázeňl _ lituji jej.

Neboť psáno jest: Dal jim Bůh ducha zkormoucení, oči, aby
neviděli, a uši, aby neslyšeli, až do dnešního dne. — — —

- — A zde končily zápisky — melancholikovy.

gulius alois g(oráb: Qěti.
SLEDE DITKY. '

Cit učme bolestí, jež svírá v prsou dech,
rtům slova odnímá, tak často se mne tknul,

ve hluku městských tříd, \ proudících zástupech
kdž. smutný průvod ten se \stiíi mi narnanul.
Mkadičkýi'li slepců řadl O těžko hledět nan,
by srdce nestesklo, by člověk nepovzdych' —
proč, pane, ditkv t' tak krutou platí daň ?
'l'ak zdrcen jsem \'Žlly byl, ln hořkých dojmů Svých,
)ln lruclrlýcli myšlenek, plli \'ážnw ll otázek . ..
l\lez' jednou, \' slunný den - vzduch svěží teple vál 
jsem zřel tak dojemný, tak krásný obta'zek,
ten k jiným pocitům mou dusi upoutal!
před krámkem ovocným, \ ulici tišší kdes,
těch nebožatck voj stísněný v hlouček stál »
a smích a jásání jich slyším, hovor, ples . . |
Co to? la překvapen k nim zrak jsem upíral.
Dv' sester ctihodných tu vešlo mezi ně
z o hůclku, ovoce jim rozdělujic \šem —
to bylo radostí v té skromné družině!
Kdo tudy jda jí zřel — stál v pohnutí a něm . ..
Ten ja'sot nevinný se \'ůkol rozléhal,
jím každý dojat byl, neb každý cítil hned:
to pravá radost jel Snad nejeden si přa
z nás též jí cítit kdy — leč — toho nedoved'l
V mém nitru nebylo již svírajících muk,
pocitů křivdy zlé, jen soucit jím ted vál,
smír, láska vznešená, již Dán svým duším vnuk.
lak rád bych dítkám těm byl očka zulíball
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DĚTSKÉ ,SRDECKO.

Ty dětské srdéčko, tak teplé, útlé, čisté! _
tys poupě lilie, v růžovém jitra kynu
toužící rozvíti své kouzlo stříbrolisté
s důvěrou oddanou vstříc slunci — Hospodihul

Iej clvchtiv vyčkává tep jemný tvůj a sladký
ve zoře blížcní taj. rozkoš divnou citč . ..
jej vzývat učíš se s rtů milující matky,
než v brázdu života den bílý/_postaví tě . ..

Dln slávy vchází On v tvé nitro bez poskvrnv,
jak démant planoucí zážehem jeho světlal.

, kéž mra'z nezmaií. kéž neudusí trny
tu setbu nebeskou. jež v tvoji půdu slétlal

VEKUŠ( ".lÉ.

led chapu la'skv Boží nczměrnost,
když \ očka Tvoje zatlívám se smava.
l'lloul) duše víra zjasňuje mi prava,
že Bůh na'm dal lč. nebes vzácnv skvost!

lé lásce, lze jen s láskou. pochyb prost
se vzdát! Á srdce rádo se jí \zda'vá -—
lvůj něžný zjev nás navždy připoutava
k snu věčné touhv demantný co most.

nas- vede k Bohu z \vspv žití bčdné . ..
Byt duch byl zmdlen, jak zazvoní Ívůj smích,
hnctl k letu v nadšeni on křídla zvedne.

A zpívášlí, náš Skřivánku. jak bývá
nám do pla'čc. jak toncm \' nadčjích:
Měj Bože dik, u, zlaté dítě zpíval . ..

Naše kultura učinila lidi vclicc citlivými vůči každému bolu a
bez—)ráví,aniž by však bol a bezpráví odstranila; dala jednotlivci
na čje, jež v zájmu všeobecného dobra jsou nevyplnitelné, na
druhé straně pak ve prospěch všeobecnosti zapomněla na spra
vcdlivé požadavky jednotlivce, aniž by pomyslela, že společnost
z jednotlivců sestává. ' Roscgger.
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Éra/copg(oly': górsterjako vychovatel.
Od té doby. co Luther popřel svobodnou vůli člověka, tvoři

tento článek víry: u protestantů ve smyslu negativním, \ ato
'liků ve smyslu positivnírn základní stanovisko při reformě trest
ního zákonníku moderního Boj o tento článek vyvolal již záplavu
spisů i Článků (\ zdá se, že záplava ta stále vzrůstá. Daleko
c'innější a plodnější arci jsou protivníci svobodné vůle. A při
tom chovají se už jako dokonalí vítězové. rÁkta ve věcech deter
ruinisrrnt (nesvobody přijednání) proti indeterminismu jsou uzavřena',
xpi'i pohledrr na konec 19. věku nemůže již problém svobodné
vůle" brán býti jako problérn', čili theorie o svobodne vůli rje
toliko zbytek zašlého názoru světového'. -- tak zní to z jejich řad.

Toto tvrzení nenabývá arci pravdivosti ani tím, že p_rouášeno
boa .prsním torrent přesvědčení. Nelze popříti. že determinismus
nalezl četne stou )ence. ale to lze vysvětliti v době. jež ztratila
namnoze \íru \ lŠoha osobního a s nadpřirozeným zhusta za—
\r'lrujc již předem i vše nadsmyslne. Ále prostředky exaktní vědy,
..uv'i velur“ pokročilé, o hlašte |)orm' s včdorrrostnn prámitkynti
u lekrriskvnu nelze r'ozluštiti otázku svobody vůle, jež hýl'lala
*_ltllllj' i velkými již za dob Dlatonových a Aristotelových. a to
r_i-.eru nemálo vášnivé. ani dnes. je to otázka \ prvé řadě jílo
sojivko-theologická. jak přiznávají i rozhodní 'mstanvi deterrui
„i\lllll llr'ojessor lloulsen ve svem spise rNčnrecke unnetsrty o
unuersitui studium? píše na pi.. rlékaři a právníci zůstávají ve
velike většině beze všeho jílosojickeho vzdelání'. a následek toho
dle něho jest, že jiru ive věcech posledních všeobecných otázek
schází pevne zásady a zásadní názorv'. A z juristů ue'znameni-
tějších jedem proj. Rudolf lhering píše v předmluvě díla rUČel
v právu': rUkol prvého dílrr postavil rrrne na pole, kde jsem
dilettanlem. litovalli jsem kdy, že doba mého vývoje padla v ol)
dobí. kde jílosojie mdla v nevážnost, pak je to jistě ři tomto
dile'. Á slavný Viktor Cathrein dodává: r .velky (il laiků i
právníků zůstáva bez jakéhokoli vzdělání jilosojícke'ho'. —

r

/.a tohoto stavu věci pozornosti zasluhují vývody proj-. i\la—
touše Kurze z kláštera Heiligenkreuz ;O paedagogických spisech
For-snových! v Chr. paed. Bl. Co tam vykládá o providencielním
významu spisů těch, má (?) nejblíže význam pro Němce, a ne
budeme se' o tom šířiti. Zaznameuáváme 'en všeobecný úsudek
o Fórstrovi, v němž prof. Kurz praví: r_Éyla arci snad doba,
kdy nadšení pro Fórstra mělo jaksi ráz nekritického obdivu. Tato
doba však ro nás katolíky) minula. My nejen ho obdivujeme,
ale spolu Zkoušíme. ituace je _o to jasnější, že Forster nikdy se
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nepokoušel, aby platil za pacdagoga katolického. Chtějí-li ho
rotestanté čítali k paedagogům křestanským, či ne, můžeme

klidně přenechati jim. Vzdělanému katoliku nemohou býti spis—v
Fórsterovy na škodu, ví-li, že spisovatel je protestant. Forster
sám své protestantské vyznání vícekráte zdůraznil, a jeho posta
vení ke křesťanství bylo rovněž nejednou předmětem kritického
osvětlení. jakmile pak Dr. Kiefel (vlz Árehu r. 1918) s důrazem
u ozorníl na protestantské stanovisko Fórsterovo, lze s větším
kidem zabývati se s otázkou, jaký je prospěšný obsah spisu
jeho._' po té professor Kurz poukazuje na to, že protestantismus
drží se pevně učení Lutherova o ztrátě svobodné vůle, ale |O—
dina Hohenzollernská stala se právě v době před válkou zá
rodkem velkého státního organismu, jehož životním zákonem lulu
školení vůle v každém směru: výchovu vojenských, tiřednickvch—
i politických plánů a cílů. Tak setkaly se v protestantismu nr"—
meckém velmi těsně theologícká nesvoboda vůle a politicko—
hospodářské vyškolení vůle; na straně katolické však ukázalv \Č
rovněž podivně protivy: v kázání a \ katecliesi učení 0 sm
bodě vůle, působící s milostí Boží, v praktickém životě však. ve
vojenství. politice, výrobě slabost vůle, ospalost, polovičatost, které
často budívaly posměch severních bratři, vůlí silných _ -—

e řirozeno, vyvozuje otom Kurz, že statisícové protestantů
cítii rljávm odpor, jenž vládl mezi učením církevním () vůli ne
svobodné a požadavky praktického života, ba i nejvyššími idealv
politickými (\ národními. V ohnisku tohoto sporu stáli arci učitele
a vychovatelé lidu. proto s živelním jásotem pozdraveny paeda—
gogické spisy Fórsterovy, poněvadž ulomíl oslen lutherskému učení
o vůli. a na tomto poli uvedl theorii i praxi v lepší souhlas
Bedřich Naumann, pastor a vynika'ící politik. praví ve svém spisu
iUmčni řečniti'. rCo je vůle? Měi bychom ji znáti, abychom na
ni mohli působiti. Ále kdož ji zná? . .. je to tvůrce nebo \\“hnl
představ, jež se střídají v prázdném prostoru našeho vědomi?
Ci je obojím? Nevím o tom nic více než jiní smrtelni lide -
ale to vím, že řečník musí míti víru, že na vůli jiných může
míti vliv.! Lze si tedy omysliti, co znamenají spisy Fórsteroxy
pro takového politika ja o je Naumann. Nelze upřiti, že zvláště
spis: rpohlavní ethika a paedagogikaí v kruzích protestantskvch
otřásl silně zrezivělýrni předsudky proti cirkvi katolické.

Spisy Fórsterovy jsou tedy protestantům vědecké ospravedlnění
jich školení vůle, ale spolu, pokud zabíhají až ve rdrill' (icepo—
vání'), mravní a náboženské její prohloubení. Toto relativní pro
hloubení, jež arci nikdy se nevyrovná a vyrovnati nemůže kato
lickému učení o vůli a milosti a jež patrně upomíná na pela
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gianismus, je přece jen jakýmsi přiblížením k učení katolickému.
o však znamená Forster ro nás katolíky? A co by mohl

pro nás znamenati? Lehkomyslhý Heine ve své iCestč po Harzu'
napsal, že katolíci připadají mu jako kupec, který ani neví, co
\šccko má, a proto majetku svého nikdy neuží'e. Slovo toto platí
zvláště o způsobu, jak zanedbávány jsou pokla y katolické mravo
uky, zvláště poklady theologie asketické od našich homiletických
a katechetických spisovatelů. Od doby katechesí Mayových se
zlepšilo leccos, od dekretu Dia X 0 sv. přijímání mnoho. Ale při
použití \ýsledků moderni zkusne' paedagogiky o ceně školení vůle
dítek a zvláště při použití moderní kultury vůle v našem vycho
vatelství, či správněji, v proniknutí moderního učení o vůlí kato
lickými názory o svobodě vůle a nadpřirozené milosti musí se
\vkonati ještě veliký kus prácel

V tomto ohledu má Forster pro nás nesmírný význam, -
nikoli jako náš “vůdce, ale 'ako vůdce naších protivníků, jemuž
lllllžnl jsme jak v jeho omylech, tak v jeho přednostech svrdto
mnou pozornost. ,

le mnoho katolických učitelů d vychovatelů, kteří jsou mu za
\(vani m \clccenné podněty leho spisy jSou způsobilé. aby nám
iiiponměh odpovědnost. kteíá spojena je'se svobodou vůle i mi

lthílní (\(l Boha nám |mskytovanýmí a hodně mocné takove při

ptilllt'illlllt nt'íním' \ěru právě učitelům a vvi'líovntclům ŠkO-litil

Gugen g(laudíus g(letus: á'větlo.

lllcdárne světlo. nebot tma zabíjí radost. _

(_)Či touží po světle a duše vzhůru. Vše pozemské nestačí.
..ibv ukojilo i.izen níternélío života. '

Isou králově. mezi žebráky a žebráci mezi králi. Není zapotřebí
marného přepychu, aby člověk mohl žítí vyšším životem.

Rozkošníctví otupuje srdce a zabíjí lepší vznčty.
Pohádka o štastlívcich bez košile je věčně mladá a nová.

O kráse .svatých oddaností pravé víry nemohou mluvití ti.
kteří ohněm víry nejsou prosvíceni.

.lak může chápatí onen, který nepociťuje a neprožívá?
Kristus je Světlo a sladký Cíl.



Čima.

Vice lásky ke katolickým literálůml V jednom ?. novějších
ročníků něm. časopisu rGral' viděl jsem "vkusnou o významnou
vígnetu. Známý sýček s brkem — kol něho ovinut trnový věnec.
A z pera cosi kane — snad krev. Nevím, zda hlubší myšlenka
dala tuto \ignetu do časopisu, ale pro naše katol. písemnictví
má hluboký symbol. Kolikráte 'rozjímal jsem již o případnosti
srovnání křížové cesty našeho jasného Mistra a cesty: jíž se vleče
katol. literát. Ode všech štván a pohrdán, jde na smrt a ti,
pro které krvácí a trpí, jdou lhostejně kolem něho —- jen né
kolik nábožných žen ho následuje a -- lituje. Á'právě i jim
hodí se říci: rNeplačte nade mnou, ale nad sebou a nad svými
syny“ Odsuzují je a ničí protivníci, kteří bud nemají o umění
ani zdání a chápají se každé chybičky. jíž samozřejmě též nejsme
prosti, co vítězného trumfu. aby nás mohli u mladých nemr
slících hlav pošlapati a v opovržení uvésti. A daří se jim to!
Opravdu! pokud jsem byl gymnasijním studentem. vždy“ inne
vosí, ne jako hrůza,.ale jako nepříjemný pocit, pojalo, když jsem
měl vruce knihu od katol. spisovatele, a pravidelně "sem
'i nečetl. ještě dnes si. vzpomínám, jak jsem s klidem zastrčí do
knihovníčky Verdaguerovn ilÍucharistii', aniž bych si aspon obsah
prohlédl. |)nes, kdy skoro každodenně ročítám toto rozkošné
dilo horouci viry a lásky, před níž blerlíie vše. čemu jsem se
dříve kořil, nechcu lomu oni věřili. lak to bylo možné:) Ba, bvl-i
A ještě. k tomu pokládal jsem se za dobrého, uvědoměleho ka
tolíka. Soustavně vsug erovalí mi (a všem) přesvědčení, že se kat
náboženství dnes ho i ouze do kostela, do privátního. rodin
mého života, nanejvýš tak 'eštč do rCecha', ale pro uměleckou
tvorbu že jest již dnes vysíleno, vvžito. Á druzí, kteří hledají Cll
umění v něm samem, ti berou nám zase naše prvky a kdvž
jich chceme sami, dle svého svědomí užíti, te'ž bijí katol. literátv
jako pochopy krásné myšlenky, jako žalářníky lidského ducha.

pravda, ty rány bolí. Vždyť katol. literát není v 99'990/0 chle
bařem. lemu není pero motykou, že by se neuměl lepe uživili.
není mu ani mečem, nikoliv, ničeho se tak nebojí jako rřeznictvi'.
jeho čistá, plamenná duše chce ukázali nezkalené studánky. jež
vyvěrají z katol. náboženství a za to — kopancel Tu se ČJSle
dme hrud a v uších slyší ozvěnu slov; rBouří lid, „bráni platiti
daně .císařoví...!' Áno, brání klaněti se mod. mocnáři, zla
tému teleti, molochu veře'ného mínění! při této myšlence chápe
se zase pera, jímž mršti někam pod stůl. píše dále. Všechno
nadšení, svou veškerou vřelost přelévá do páchnoucí černi a s ra
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dosti klade řádku za řádkou. Snad to pohne spícími, snad to
vyburcuje naše šiky.

Nemýlil se. Ále - to není děkovný hlas: rÁch, již je čas?
Tos hodný, žes nás vzbudillt Ne, jaksi zlobivě to zevšad za
znívá a nad neštastnou hlavou nadšencovou sypají se výčitky:
tlak krásně se nám spalo, stále musíš nás svými nápady vy
rušovatíl proč nás nenecháš na pokoji? Nedá-li ti to stále. tak
si piš něco ;O věčném od očinutí' a dobře. Svými fantasemi
uřipravíš nás i o svatý klid.) lak ostře se nesmí vystupovati.
lled, s jakou láskou přesvědčoval Kristus své protivníky. Tvé

útočení není křestanskýml' Pomalu aby ubohý literát musil ještě
odvolati a na kolenou odprositi ubohé nevěrce, že se opovážil
ozvali se na jejich milostivě štulcc, jež byly jistě míněny dobře.
ze samé lásky .. Nedivte se, jestliže mu pak přichází na mysl
něco () jarisejství a jestli vezme uzlovaté důtky a švihá jimi ohavnost
spuštění na místě svatém. Bolí rány protivníků, ale tyto ránv cítí
každý dvojnásob ve hloubi své duše. přátelé, uvažtel Máme
mlčeti, když. hoií nad hlavou, když praskají již smolne věnce na
nasith chrámech, nad svatyni rodiny a náíolis1 lo bychom byli
\ašimi vrahv. Nemožno mlčetil A dále., se smolou nepracuje se
\ inkmričkácli lo bvcli prosil též si zapamatovatil Není \ašim
piaxvm přítelem kdo vás npokojuje, že rbránv pekelné jí nepřc
mohouÍ lo mv též víme, al(—kolik duší mii/Že zahynouti. kolik

národu muže bytí vyvráceno a to pouze liknnvnstí a věčnou
ospalosti Ovsem. | potom bude dál církev, stále. až do sko
nání světa, ale, probůh. vám nezáleží na tisících spolubratříclr"

t,.: rlitjemc od vás? Nic jiného, než trochu hřejive lásky
k těm, kteří to s vámi nejlépe myslí. Nepoc'ítame na vděk a od
měnu, te. dostane se nám až za hrobem, ale žádáme vás aspoň
o ten paprsek láskv. jenž bv nám osvítil další práci (lo chceme 9
lrochu důvěry \ln-říkejte. papír jako po )ír, ten všecko snese. Lže
pokrokmý literát, lže židovský a sociaístický,_lže i katolicky. A
u tohoto posledního bývá to míněno inejupřímnějif. Drazí! Věc.
již hájíme, je tak svatá, že nepotřebuje klamu, tak vznešená, že
ji i pouhý stín nepravdy nejen nepovýší, ale strhne. zhanobí. Ze
se třeba do novin, psaných ve spěchu, 0 němž málokdo má
zdání, vloudí nesprávná, třeba i vymyšlená, ale od redakce ne
vědomky za pravdu přijatá zpráva, to přece nemůže nikdy opráv
niti zmíněnou výtku. Katol. rodiny, proč nepopřejcte ve svých
příbytcích místa svému 'edinému příteli, katol. časo isu, katol.
líterátu. jenž ještě — jedliný — hájí váš posvátný krb -— vaše
štěstí! Katol. mladíci a panny! Kdo to myslí opravdověji s vámi.
aby vás poučil, vzdělal a uchránil před záhubou, již byste snad
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později krvavými slzami oplakávali? Rozhlédněte se kolem na
spoustu špinavého a níčícího písemnictví! jest v ni jediný spi
sovatel, žurnalista našeho tábora? — Neodhazujte, prosím, našich
věci. ale čtěte jen jsem přesvědčen, že si je zamilujete. Rodiče!
podkopáváme snad tny čtvrté přikázání? proč se raději nevarujete
tiskovin a knílt, jež mají přímo za účel podvrátíti vaší úctu u
dítek a vyrvati je vám z obětí? Kněží | proč i vy chováte se
chladně ke katol. literát'n-P proč berete na každý básnický obrat
hned přísně měřítko a častujete ho kacířstvím a podob. něžnostmi.
zatím co až s nesmírnou shovívavosti. posuzujete díla travičů
našeho lidu? Máme—li desertétv ve vlastních prořídlých řadách.
to je již k_zoufání. %.

Kdy se to vše napraví? Více porozumění„ více lásky k těm
kteří jdou za vás tt'nitou cestou česk. katol. literáta. Nc ÚsměH
nevěstek, ale přátelské, mužně stisknutí rukou, podání inužně pta
vice. lo od vás očekáiátne. psal jsem nadarmo tato slova?

| S. Bořita.

Umělecká neomylnost. Neomylnost ve vědě neexistuje. \" u
tnění teprve nikoliv. Život a lidská vdělanost s každým dnem
přinášejí nové a nové názory a zkušenosti. Co bylo vědeckým
na př. středoiěku, je nám dnes ve mnohem velmi směšným.

Však poinvslcme si jen. jak asi se budou naši potomci na
naši vzdělanost (lÍ\dll za nějakých dva a tři tisíce let!? UlllČlCt
podléhá liud osobnímu názoru nebo náhledům okoli. Možnost
omylu jeví se všude. Ání nejlepši vůle po dosažení naprosté pocti
vosti neotnluvi omyl. Omyl však může vésti k po.znání chyby a

nápravě. Kritika tone. u veliké většině obyčejně v otnvlcrli
Mnohdy jsou tvto omyly násilně chtěné, zlovolně již předem ay
mýšlene. To jest uklad oproti ntnění i proti tvořícímu utnčlttt
Poslání kritiky však spočívá v tom, aby vzdělanosti a umění na
pomáhala, a nikoliv, aby pokrok zatěžovala, nebo dokonce umění
a vědě škodila. V totn případě mění se kritika v zákeřnost rů7nytzlt
klik. spolků, stran a společků

Chce-li býti umělec ve svém díle vychovatelem a učitelem.
musí býti velmi svědomitý. niterně vyrovnaný a duševně í SI'(lCL'Ill
dobře při roven. Zneužije-li však umělec za jakýkoliv prospěch
svého na ání k dílu zlovolnému, je to hřích oproti zákonům umčii
alidskosti. je lépe pro umělce, pakli se poctivě snaží prožít, pro
zářit a oživit svou uměleckou látku, nežli když se snaží býti po
krokem za každou cenu, aniž by vycitoval v sobě k dílu a k věci
o ravdového niterného poslání. Lze dělat cihly, syrečky a boty,
alě nelze dělat umění.
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Umění musí býti tvořeno, tvorba je pak posvěcena duchem a
nese stopy nadšení nitrem prožhaveného. podlehli-líjsníe
pics .to jakémukoliv omylu, bude to s>íše tragickou vinou osudu
dila, nežli naším hříchem na umění. le zrnka vědění a ušlechti
losti, jež jsme nalovíli ze svého ducha a ze svého srdce, jistě
nebudou marnou setbou. Lidstvo vvlovi si je z našeho ivěřím'
i tehdy, až platnost naších názorů a našeho cítění uměleckého
bude dalším pokrokem myšlenkv a lidské vzdělaností dávno pře
konána. Neboť dobré zůstane dobrým pro vždy, právě tak jako
se zlato nikdy nezmění ve své podstatě. Tvůrce pak omlouvá
poctivá vůle jeho tvorby. Umění v jeho díle zůstane vždv
uměním. Tvůrce svůj schůdek v lidském snažení po další vzděla-,
nosti přece byl postavil. Zásluha nezahyne.

_ Na l_vu l'olstém. na .Havlíčku Borovskem atd. se shledáváme
se skutečností, že podlehli omylu a že tyto sve omyly svědomitě
doznali jako pochvbení ideove. Umělec nesmí nikdv zarputile
vvtrvávati na svem názoru, akli ho život přesvědčil. že se zmylíl.
pakli by tak piece činil. nelivlo bv to znakem snad pevně po
\;lll\. ale zkostnatělostí jeho druha

Stále hledáme nové pravdv a (lllŠt'HiP I.lelllt' tak
dlouho. pokud jsme schopni nadšení. Doklípíinozenýtnro!
'.t'jt'll'. idcí a větí přijdeme k novému náhledu. .:ajste to není
luírhem nn zasadí—lcnost dm hn jest nejxétsím ncpíítelem
vzdělanosti Nikdo Ill'llí\ umeni ncomvlnv Omylům uměletkvm
podlelmjí | tt nejvetsi gcniovó Rozkvět umění o lidského ducha
vima'ší stálr nov—Ša nove dtahv. nová prostredí a nove zájmv
)olívb jest zákonem zivota lake lidská myšlenka musí neustále

platí k nOvvm olmum o k novym zableskům. Ilam. kde. jcsl klid,
tam bvvá obyčejně tlení, větrání .: hniloba. .Čdravá činnost jest
podmínkou k uměleckému úspěšnému se snažení. poznanými
omvlv sr: chráníme oproti thvbám dosud nás nepostíh
ntnsím. |. E. Sequardt.

Dvacet pět let své básnické a literární činnosti dovršil letos
nas milý redakční druh a spolupracovník, básník Karel Dostál
lutínm, farář prostějovský. pětadvacet let už stojí na vy'spč
naší katolické moderny, pětadvacet let už jako vůdce náš bojuje
na všech frontách, které nás. katolické literátv, obklopují a na
nás dorážejíf Co podnětů, co stkvčlých mvšlenck, co zářivých
idei vzešlo už za čtvrt století z jeho neunavného péra, dovede
posouditi pouze ten, kdo sledoval po delší čas jeho neúmornou
činnost a byl s ním déle v přátelském styku. Mnohé plány
ovšem už v počátku zahynuly, mnohé na poloviční cestě zklamaly,
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ončvadž LutinOvnamnoze nedostatkem pochopení zůstal osamělý'
[eč přes to význam Lutinovův dnes neupře nikdo. Bvl od prvo
počátku povahou bojovnou, výbojnou, která ho svedla na pole
politické. A politická píseň je ošklivá píseň. A také nevděčná
píseň. Lutínov se tříštil, utápěl své nadání a svou bohatou
literární erudici v bojích osobních i stranických sice pro dobrou
věc, ale na úkor své tvorbě, svému básnickému poslání. l_utínovíi
bil a ubijel kde kdo. Velcí mužové í literární zrůdy, politikové i
žurnalističtí zmetkové a nedochůdčata, která svou inteligencí ne
sahala mu ani pod kotníky. Ále přece Dostála neubili. Stojí
dosud pevně v čele našich semknutých řad, aby (lále bojoval
proti drakům a saním. l_utinov sám s trpkou ironií vzpomíná ve
svých hovorech literárních a uměleckých ve ;Dnif svého jubilea.
Vzpomíná tam na svou činnost básnickou, na boje poetv —
politika. Nesmíme však zapomenouti na jeho činnost jako fetlí'o
\atele výtvarných umění a uměleckého vkusu, hlavně v oboru
uíííční církevního, kteréžto Činnosti by se měla věnovati zvláštní
kapitola. l_utinm byl a jest též vzácným causeristou a literárním
kritikem. Naše obec čtenářská se zájmem čítá jeho Hovorv \C.
íDni', kamž se s nimi přestěhoval 'z íNašince'. lež \“ našem
íOlnoru .rodínném' přispívá ku zvýšení úrovně licloveho mě
sír'níku svými iKulturními rozhled ,: a uveřejňuje ve svem ilečmínku'
:Kulturni listv'. Za jeho příkladem členové družiny pokračují \
pražském ll_l£lu' (lano) a zahajuji novou cinnost kritickou \
íNašincí' |)Utl názmm iLiterární ovzduší'. l;)ouláme, že se tak stane
i\ jiných listech, až naše mládež, náš katolický inteligentní
tlorost chopí se péra. — pravě se mi dostal do rukou epigram
lutinmův. před nedávnem psaný, na němž stěží oschl inkoust
Neohrožeuý bojovník. snad ani nevzpomenm na 5\é )ětadvacítí
leté jubileum, projevil \ něm tiché přání. a tohoto přání
eho použivám dues, abych je )o tolika bojích, zklamáních a
bolestech pětadvacíti let přednesl jemu pro další jeho tvorbu,
pro příští čtvrtstoletí, které necht jest pro něj dobou pokoje i
tlobou uznání:

Přání.
(Třeba do památníku).

O, být jak destiček májový!
len zlatem a vůní vše skropí,
jen zašusti, zaperlí, osvěží
a nenechá blátivé stopy . l)í. |. R.

Umělci a umění. Umění ředchází vždy širšímu se snažení
ve vzdělanosti. Onen národ, který kaceřuje své umělce, podvra
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cuje též svou vzdělanost v jejich základech. Pohližclo—liby lidstxo
na umělce jako na zbytečné přiživniký, zajisté by muselo zůstat
barbarským. Umění jest právě tak zapotřebí lidstvu jako chleba,
soli a vody. Umělci jsou přední stráží národní vzdělanosti. Bohat
ství národa může se propadnout, i on sám, ale nikdy nikdo ne
vyhladi stoliy jeho umění a jeho vzdělanosti, po nichž půjde
lidské plémě z popudu žízně vlastniho ducha i tehdy, když v
z celého národa nezůstalo ani jednoho jedince, ba snad
ani jednoho bastarda. proto umění a vzdělanostnároda mu
síme klásti výše, mnohem výš, nežli jeho bohatství pozemských
statků. Zákonodárství musí upraviti správný poměr občanstva
kumění a povinnost státu k umělcům. Musejí minout dobv.
kdy plane. na př. vojáčkování pohlcovalo miliardy, co zatím
vzdělanost se krčila v hladu po koutech a umění umíralo na
lrnojišti. proto zahynulo Rakousko. i\ly ale žádáme. aby naše repu
blika žila věčně. lidu našemu musí býti učiněno umění a jeho
plody přístupnými a dosažitelnými, nebot umění jako složka sebe
rvtzhovv jest nepotlcenitelne' a nedoccnitelne Cirkei katolická
rntí nesmrtelné zásluhv o umi-ni všeho směru Chrámy
katolické církve l)vl\ rnnolrvnr milionům lídr jedinou pir
lc-žrtosti. kde urnění do sebe ssáli \Št'tni takoi'lm srnvslv
a kde se uměním povznášeli a sílíli. ] l Scrjtldrtll

O slovinské literatuře napsal několik zojnnmýtlr ntvšltrnt'k
lh lvun prcgťlj psal jc in rnargrne (halenaurovy rKr'utkezgo
(lovine slovenskega sloistva' a uveřejnil je v posledním 5. a 6.
čísle lublanskelro i(,asn' Sprmnč zdůrnzmije, Žt“ dějiny sloiinské
literatury mají d\ě období, z nichž jedno pracuje usilovně o vývoj
a rozvoj literárního jazyka, druhe má pak heslem umělecký po
krok slovinského písemnictví. Dregeij upozorňuje na řadu problémů,
kterými se bude teprve slovinským literárním historikům obírati »
problem národního svérázu, otázky metrické, nedostatky slovin
ských pokusů o velký román. nedostatky dosavadní produkce
dramatické — a zachycuje nekolika smělo vrženýrni rysy celkový
obraz vývoje krásného písemnictví na Slovinsku. Bystré (\ zaji
mavé své poznámky Izakončuje těmito dvěma odstavci:

iKráčímc, \stí'íc nmé době slovinského literárního umění. Kdy
spadnou první zralé plody? Možná, že už brzo. Možná, že
strhla světová vichřice i velice kulturní národy v desítiletí, v pacie—
sátiletí ú adktt a podlomila i náš kulturní růst. Doba není při
zniva osliiivému rozvoji umění. Bude nám přetrpěti svoji i světovou
krisi a bude nám vlastní silou vstáti k nové hodnotě, k vlastní

hodnotě. Nacionálně-politická jednota není totiž také ještě zá—
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, \
rukou mocného uměleckého vzrůstu. Italie a Německo živořily
ubožeji než kdykoliv dříve pod cizími vlivy, ačkoliv politicky ze
sílily. Goethe je ještě stále Goethe a Dante je Dante. Á snad
zůstane i Drešeren ještě prešeren a Cankar nějakým slovinským
Manzonim: Shlédl sjednocení a zemřel! Dále píše:

tlenom ještě několik poznámek k budoucnosti katolické sl0\in<
ské moderny. poznal jsem jasně, že katolická moderna usiluje
výrazněji, důkladněji, vědomě umělecky po plnější a dokonalejší
formě í obsahu než slovinský dorost, který se sdružuje kolem
íLjuhljanského Zvonu'. Tradice formy je v rLjuhljanském Zvonuf
silnější než v iDomu in Svetu'. Ale já bych tě formální tradíc'
nosti nehaněl. S íše bých pokáral upřílišnčnou honbu po umě
leckosti. již se o dávají spisovatelé v ;Domu in Svetu'. Katoli
cke'ho umělce, umělce, který dává jaksi stále tušiti vznešenost
katoliké estetiky, nemohu si představiti v šatu dneška, mody a
s výrazem kosmopolitickeho vkusu, sensace. Naši kritikové spě

(__—hajítak divně rozřešjti Mahničů\ problém \“ slminské literatuře
Reknu pouze tolik: („lověk, který tak hluboce pochopil (nepor
c'ičovu báseň tOlivě' jako Mahnič. zasluhuje, ahv se k němu
sáhlo a po něm pak k studiu katolických este'tův a katolických
klasiků. především Danteho. Ále nyní je nám čísti artism evpic
sionistův vedle Danteho \“ t' ž listu. Expresionism je moda, snad
jenom nový nsm', ale Uanťjc genij všech časů a zemí A zdra
\ého silného katolického umění bude Slovincům treba. Katoli

ckd-mu umělci pak není umění samo schon uc'elem a není mu
)onhou snahou po nové, individualni Iormč a vlastním \\"íazu
Slovinská literatura byla dosud socialni, i budoucí katolická musí
jí zůstati. Služme národu _Še jménu Krásna a Dohra a nepě
stujme romantiky suhjektivisnni! Nedej Bůh. ahychom dokoncc
kokctomli pro pochvalu a uznání komilitonů druhého :zvčtm-eho
názoru l' Mirko.

Kontessa Lara. l_iterárni črta.

liž bez ducha je tělo, z vosku takřka zdá se
líc ostrých rysů — krve rudá stužka
táhne se od srdce a mizí v štíhlém pase
černého šatu -—vedle kouří puška.

\ _ <

Bez lásky jak ten Satan, Chiméra jak zrádná
šla prostřed víny. zoufalství již blízká, '
trhala srdce láskou žhoucí, sama chladná,

výbojné chvíli, prodejna i nízká.

Než po zradě a lži, když zapomenout hledá
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genia nitro, ozve se hlas divných znění.
jenž v noci bez snu srdci, čelu usnout neda.
neb sám Bůh káže; Ii\'1CZje překročena
a pro ni — ženu podlou odpuštění není.!

Zabij ji — musíš — had je ona žena!

iTrest' nadepsola básnířka tuto, znělku, kterou si předpověděla
svou smrt, nejvýše tragickou. Večer 30. listopadu roku I896 ozval
se v jednom domě římském výstřel a v krvi ležela na zemi l)(is
nířka. která v jedné své básni nazývá se sjingou.

Zastřelil ji její milenec. |enž odporně a netvorskv illustroval
její román :" romanzo della bambolal (Dívčí román).

lragický skon si přivodila svým jednáníin./svýni životem mil
kovaní. nevěry a zrady. Kontesa Lara je. téměř ojedinělým zjevem
v italské poesii, ona je meteorem na nebi zbloudilé literární
tvorbv. ktera originálnosti vvžilelio srdce ženv jednv odpuzuje,
drnlie dojinia. V roce 1883 \\šla \ Kime knilm :Veršel. v nirliž
ulovena byla _la'ska. Autorem jejnn byla žena, klt'la skivvdlu se za
p.sctnlonvmem ICOnlt'SSd Lara' V literární olx'i italske \'\\Uldlr1
živý zájem (\ debatu (.o je to za ženu a odkud je? Našlo
se, že mladou básnířkou je žena, která nalodilo “' \ (ianni's
/ otro Angličana (| mutkv l\'uslrv chlmrmm l)\ltl \. iŠtnie
( oein' \ Dai'izi a jmenuje xt' lva Katti'imol i\llodicka kraska
vala si za muže důstojníka liersaglicrii llnžena Manrnn, kterv
jednoho dne. přistihl ji \ ukryto se Mým přítelem. kteri-ho potom
\ sonlini )řijnavil o Ži\ot„ pozdeji tílllČl se mladv básnik pro ni
zastřelit. l\ lada básnířka cítila 'st' vinnou a odešla do lrlorrncic.

kde chtěla žíti v ústraní lani \vdola prvou svou knihu veršů
ipísně a guírlandy1 v šestnátti letech jsouc již delší čas vdaná
\i'i- Florenci psala též do časopisů potom přesídlila do l\'íina.
kde \vdala onu [amos-.in kniliu veršů Rok na to \\dala \ lurini—
knilN hrubých novel pod titulem til-dh to jc'. 1392 román .-/.a
milovanó', 1895 illistorie laskv i bolesti' a I896 iRoman dE—v

c'etc'. po její tragické smrti sebrali přátelé její i zbožňovatele
posmrtné její verše. \ nichž. uveřejněna byla i znělka iTrest' a
které objasnily vnitřní, rozbouřený a demonický život talentomnc
ženy, která žila však jenom svým nízkým choutkáni, náklonno
stem a tužbám. Sama ve s'vé básni iSfinx' ukazuje, že oňa byla
světu krutým dítětem a zvláště mužům; dítětem rozmaru, které
nemilosrdně trhalo květv keřů i květin, aby po nich šlapalo, kt=ré
nelítostně trhalo bělostné i pestrá křídelka chycených motýlů, aby
se na jejich „bolestech páslo i těšilo se jimi. —
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Co na tom — kdo mne svádí,

at je to ďábel nebo anděl.

Dnes polibků dlouhých .požáry
(: zítra snad již prokletí,
když zlomeny sliby nevěrné
a zbyla nuda objetí. —
Dolituj, soustrasti třeba mi,
jen nelaj ženě — děvčeti -- !

Al. St. Novák.

Ruskinovy názory o umění obsahuje přednáškový cyklus lO sta
vitelství a malbě', jejž konal na podzim r. 1853 v Edinburku.

e vývoji vzdělanosti a tedy také umění jsou podle Ruskina tři
velká období: 1. doba klasická, která začala zároveň s pohan
stvím; 2. doba středověká, která se počíná vyznáváním Krista
a 3. doba novověká, jejíž počáteční je popírání Kristavsedmo
staré umění bylo náboženské v tom smvsln. že jeho hlavním
účelem bylo náboženství, kdežto přepych a požitek byly mu věcr
druhotnou, Naproti tomu všechno moderní umění je světské, po
něvadž hlavním cílem jeho je soukromv přepych a ožitek. kdežto
náboženství v něm ustupuje do )ozadí Kdo učiní náboženství svým
hlavním cílem, učiní je svým veškerým cilem: mcmá jiného díla na
světě než dilo Boží'. Kdo však nabidne Bohu místo druhé, nenabídne
mu místa vůbec. Mezi starým uměním náboženským a novým umě
ním nenáboženským je také takový rozdíl-jako mezi světlem a temno
tou Ve třináctém století umění bylo veliké, protože. bylo oddano ná
boženství, jaké tehdy bylo -- i když náboženství to nebylo kře
stanství pravé, křestanstvi čisté. Ále kolem r. 1500 umělci začali
misto života Kristom malovati život Venušín a Bakchův; a pokud
H'CllCÍinistři', jak se jim říká. malovali tu a tam svatou rodinu
malovali ji k vůli krásným dětem nebo krásné ženě; většinou
však v obrazárnách nena'deme z té dob leda Flory, pontonv.
Satyry. Gracie, Bakchanály a Bandity. Pokud bylo účelem umění
učiti mravnosti, pravda byla mu věcí hlavní a radost z krásv
věcí podružnou; jakmile se přestalo učiti mravnosti, pravda ht“
mu stala věcí vedlejší a krása věcí hlavní. F. Chudoba.

Z pražských jarních výstav. Umělecko-výtvarný ruch v praze
od prohlášení svobodné republiky se zmnohonásobnil Ku starým
výstavním sálům přirůstají různě isalony' jako houby po dešti,
vystavuje se i v improvisovaných místnostech. Kvantitou tedy rostcm.
ale kvalita nevykazuje dosud žádné značnější lus ve výtvarně
tvorbě. Z vysoce zajímavých výstav byla —bohužel) už posmrtná —
výstava preislerova v Rudolfině. Podán tu byl přehled jeho
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t\orb\ sesta\en\" píetně od nejmladších let. Dech se přímo c'lo
\ěku zatajoval před jeho haremými visemi a pohádkami. mezi
nimiž i ty nejjednodušší náčrt\ prozrazovaly l\i dráp. Ohrazv
jeho nepředstavují hlavně \ poslední tvorbě nic realního, jsou to
jen poetické abstraktní h\*mn\- na krásu, půvab a jemnou barví
tost lidského těla, postawne'ho do pohádkového okolí. V Preis
lero\í nám odešel \eliký mistr. kráčející po stopách jr't'a(\(ouzsk\'d1
\zorů. o\šem ale 5\ou českou, originelní notou. jemně uměleck\
(ítící duše budou jeho předčasného skonu vždy želeti —\! reje
któří Klementina \'ysta\uje (\e ptos čch (-eského srdce) náš mo
ra\sky rodák a jeden 7 nejlepších českých (lekorateurů mistr
Alfons Mucha t_řiobrmské- obtazy z C\klu (Slomnská (*po
peje'. kterou umělec po jejím ukončení (má obsahomtí d\acet
gigantickvch pláten) daruje městu Draze. Mucha pmtujc na \elc
(líle už od roku IQH (\ má dosud hoto\ých 11 obrazů z dějin
\šeho Slovansna. leho m(“t((nášem jc Američan ( harles Kichcud
( ,mne Měl jsem o Muchmi názm že příliš se utápí už \e s\(=
dekorační (naše, že. se opnkujc. že \lastně už nekráči \»pí((|
„\\—ponjeho poslední (hohní'jší \\'t\o|\, zejmena n(\\|h\ na lir/nc
(lckomce, poštmní znamk\* (N(l. mne \ tom domnění posnlmah
Nez \\stmfcnn' lři plátna \ Klementinu můj ná7oí ku mc \chlu
mdosti 7 kořene \vvratílu .\luc|m zjc\íl se mi \ now geniálm
kraso. jak pojetí nátodnostmho. tak i koncepu— \\'t\*(nn('- :(Šlcnnosl
\\(mtm'ítom' (rplhljit se o |not|\\ 7 hájí )ostra-lo jtstc rmlnoslí
(\ soustředěnosti /.('r to ah t|\ )t\(hon íléáhíní llustno' i.\lilu'
7 KioměřížU(\ ($(hů7kn na Kíiskách' jou \\t\(u\ pnoíadé spo
jující \ sobě historickou \(likost í (lekorutnní nádheru Nejpuso
)í\ě'ěí|n \šc obrazem jest .ealis.í(k\ pojaté (Zrušení n(:\o|ní(t\í

na liuší', Ol)le kolos swu \(zlíkostí i \elkolepostí (\ uměleckou
krásou. Naturalistické pojetí ruského lrdu \ zimní stnáži přul
mrnlžcnýln Klwemíenlpodnmln \ ntlnotnč mjilnau letulmin stit
ka(í působí na nás dojmem 7( \še(hn\ t\ zohlazuie poslan
žijí a dýchají před námi. Získal jsun před Muchou no\_\' op|(í\

něn\\ respekt.//;l>. R. D' (pražském obecním domě) \\stav0\a|a lednotu
umělců \ýtvamých. Ojicielní klitika pražká staví se obvykle na
zamítcne stanmisko oproti jednotě a mnohdy prá\em Umělci
tam seskupení t\oří sice solidně \ ustálených octných tradicích,
ale zřídka kdy přinášejí něco nmého, originalniho, co b\ obzdáště
zaujalo. Toho rázu byla i letošní jarní výstava. pro omezenost

prostoru nebudu se šíře o jednotlivcích zmíňovati. Nej\ětší početděl vystavoval ]akubO r0\ sky, člen Sdružení výtvarných umělců
moravských, v nějž své o času když se otevíral umělecký dům
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v Hodoníně, kladly se velké naděje. jeho obrazy letos vystavené
však nás sklamaly. Nevidime v nich žádný krok vpřed. jsou to
tytéž nudity s (lraperiemi a barvitou scenerií, jako před letv.
technicky, leckde virtuosně, leckde zase ledabyle provedené. lid
ske maso, dávané na umělecký trh za přemrštěnou cenu. Obrov
ský se utopil ve své-dřívedobyté slávě a vyrábí za peníze po
továrnicku. překvapením měly býti jeho plastiky. Áč spřízněná kri
tika je jimi nadšena, nedovedly mne pohnouti k většímu obdivu.
jsou to. pouze dobré, konvenční práce. Ání mladí adepti v led
notě nepodávají nic význačného, naopak mnozí. z nich 'eví ještě
značný ráz výtvarné nedospělosti. líní zase kráčejí ve vyšlapanýdt
cestách Obrovského. — V Topičově Saloně vystavovalo po ev
posíci francouzských válečných plakatistů. kteří nám ve svém oboru
ukázali mnoho za'ímavého a originelniho, sdružení českých umělců
grafiků rHollar'. h/ýstava byla dobrá. Můžeme si směle přiznali,
7'e gralika dneška stoji na vyšším stupni, než ostatní výtvarnictví.
Konůpkův cyklus rDon luan' svou smčluu'koneepcí dává tušiti
vysoke umělecké cítění autora. Šimon, Stretti, Stretti-Zamponi,
Braunerová, Silovský a Dreissig svými díly dokazují svou osvěd—
čenou zdatnost. l'itíž umělci. sdružení v rllollaru', vystavovali
nedávno v Drostějovč. Současně jest otevřena výstava malel) a
kresel) zesnulého kreslíře Emila Holárka. autom sžíravýeh rRejlexi
z Katedíismu', () níž budeme referovati příště. -—n.

Doznáváme. Ženam dosud v našem
časopise chybi opravdova literární
kritika. Ie to trpkč sice, ale pravdive
doznání. Mnoho naších členů i při
znivců zajímá se o novinky na našem
literárním trhu, plni jimi svc' knihovny,
ale. ku kritice„ která by jistě zpestřila
obsah naši revue a vzbudila lajem
čtenářstva, jevi ani ne tak odpor, jako
naprostou indolenci. Druhá část členů
Družiny a našich přispivatelů omlouvá
s\é mlčení zase nedostatkem jinanč
ních prostředků, za něž by si mohla
dnes tak draltč'literárni novinky opa
třiti.llž totižuplynula ona murea aetas= .
kdy nakladatele si cenili literární kri
tiky a zasílali soustavně casopisům
novinky k pesouzení. Dnes obecenstvo
často bez výběru skupuje knihy. Každý
bezcenný škvár je rozebrán. Nakladatel
nepotřebuje kritika. Tím však se cenná
literatura zakopává. Proto Družina se
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usnesla, že zajistí st hnaném prostretlkv,
aby mohla literární novinkv kupovat
a o nich pak ve s\ýeh edieieh dle
)mvdy a zásluhy referovat. (.im dříve
)ude onen záměr proveden, tim lip.
l'lora mil! a

Pro osvobození české knihy l'Urlt
některé noviny a pravi: ikajt to
znalci v mm. v mě, v Olomouci.
všude: česká kniha nebyla osvobozena.
Zapomněli jsme na ni. ořad se
prodává \ privilegovaných obchodech
jako šafrán a drahé koření, zatím
co by u nás dávno mčlv býti pornčrv
zcela jiné. Kniha přestala už davno
)ýti luxusním výrobkem, dá,.yno už
není lékem a opiem, dávno stala se.
všeobecnou, potřebnou věcí. kterou
by si mohl koupiti každý takřka za
každým rohem. Snad by se potom
i jinak rozhoupal na'š knihkupecký



trh. který je v zajetí několika opravdu
kapitalistických podniků a všelijakých
jireni. kterým na rozšíření knih celkem
nezáleží. Uvolněte knižní trh! Dustte

plný proud amerického podnikatelstvi
do tohoto shnilého života! jsme nio—
derní lidé. Chceme býti kdykoliv a
kdekoliv rychle a bohatě obsloužení.
Otevřte krámky antikvářů, aby naše
mládež zmčňovala čiperně přečtenevčci
ya doplatek za nové! České knih
kupccké poměry volají opravdu po
nápravě. Zdravého v nich není )ramc
A musí se napravit. Mladé Arno a
mladá orava nepustí to se zřetele

Uvidíme! Ale myslíme, že jen
swf-pomoc může přinésti nápravu

Petr Bezruč ve slovinském pře
kladu. právě tak jako je \ naši bo
halc' překladové literatuře zastoupeno
»lovinskó bdsnit'tvl honze dvěma, třemi
slnrkann. ina slovinsky Čtenář jenom
nekolik knižeček pieložené česke poe
sie lrančišck lcvstik. kterýsi
itiitlČIl (eski hlavně jako olomoucky
l-U!It):iltl\'t1t',přeložii Slovincům Kra
lvu„edx „„la R nkop is. ln'dlivv'
sli-dmalrl noví—jšínaší literalniv !van
! a h obslaml sv'm krajanům překlad
Má. luna :!Vřáje' a olná My
členka vydala vřed několika lvlv
lla\ !ičků v :!ářest sv. Vladi
míia'. lot téměř vše, co mohl Slo
\lnec i—ístíve své mateřštině, nebo!

jeho časopisy nepřinášely těmH ani
nahodilýrh ukázek našeho liasnn'tvi.

eprve v poslední dobi- upoutalo
několik našich Spisovatelů nozornost
slovinských básníků a překladateln
je to především Otaka r ře zi na.
z něhož uveřejnil několik ukázek Dr.
F. (irivee, a etr ezruč, jímž
se obiral Otou Župančič a bran
Albrecht.

Albrecht poznal Bezručovy básně
kolem roku 19|O, kdy studoval ve

ídni práva a psa! první novely a
verše. iSlezské písně.l působily naň
neobyčejně mocným ojmem a již
tehdy se obíra! Albrecht myšlenkOu,

že je přeloží. Ale teprve po několika
letech se ozval a uveřejnil několik
básní a letos konečně vyda! náklar

em lov. soc. atice Bezručovy
=Šlezkc pesmil, jimiž si zavázal stejně
.ilovin;e i nás. imo tri básně, které
otiskuje v' mistrných překladech nej
většího slovinského básnika Župančiče.
přeložil :Slezske' písně: Albrecht sam.
A nutno doznali. Že je jeho překlad
dobrý. Místy ulpívá sice příliš pasivně
na slově i slohu originálu na úkor
měkkosti i hudebností slovinštiny, ale
celkem vystihuje šťastně ducha i ráz.
nesmrtelné Bezručovy knížky. která se
těší na Slovínsku zasloužené pozornosti.
Dobrý in|ormační úvod z péra )r.
\". Martinka vvkona' take jistě sxc
poslani irko.

Zajímavou podrobnost sděluje
\“ paderbornske rmui :Das heilige
l'euer' !|. “en. '.ije mnoho let ve
šuihske kiajinč. ktera je na rozhrani
živlu katolického a protestantského

tn vypozoroval je li \ kalolivke
obci na prodej nejaký pozemek nebo
statek. koupi jej protestant /t' snim-dui
vesnice (lpakdosudlie/jisti! lakovyrn
lpůsobern \zniklv \ Čistě kalolirki-m
šváliskc'm kraji hotové protestanlske
distriktní jarnosli /.akon )il li se pro
testant v katolické obcí. dochazi zpia
vidla ktomu, že brzy se dostane do
obecního zastupitelstva. Katoličti used
líci, prodavše svůj majetek, odstěhují
se s tou hrstkou peněz do pro
myslových krajů a bud již sami nebo
v dětech splynou s vlnou proletariátu
Herz dokonce dospívá kuza'včrn. že
řady proletariátu rozmnožují katolíci.
kdežto protestanti zmocňují se kdysi
katolické půdy! — emohl by nám
některý náš čtenář sdělili, zda podobný
zjev, o jakém píše se v |Das heilige
!:eucr', lze pozorovali i u nás tam,

kde se katolíci stýkají s protgtalnty?

Psal Shakespeare svá dramata?
Francouzský histori e ranc
vydal roku loňského dvousvazková
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dílo, v němž dokazuje, že některá
dramata (na př. rMarné lásky sna
žení'. iBouře' a j.) Shakespearoxa

sal \Villiam Stanley, syn knížete
Baby, pozdější b. hra ' er y.
Tlupa Shakespearova hrávala u Stan—
leyových a Stanley. vášnivý milovník
divadla. o němž i tajná policie zjistila,
že se zabývá výhradně psaním kusů
vro herce ! povolání, dle mínění

lefrancova dělal téměř úplně dnes
.ihakespearovi připisované kusv. dával
je herci, poneclrávaje mu na starosti
toliko vyostření určitého rysu neho
určite ;osy, což je specialitou herco
vou. llrahč Dcrhy psal dramata po
celý svůj život, ale nikrl' nemčl tolik
autorské ješitnosti. ahy (lol na ně své
jméno. vo ovšem nt-snarhtost pro?
blómu znesnadňuje a proto i l_elran
voví. jenž sva tvr/ení veš-měs přiléhavé
rloklárlá, nepodařilo se zajímavý lite
i.irní prohlénr rozřešití (lejiuitivnč.

..Cesta". zálmvnč-pouůný literární
týdeník. který loňského roku po za
stava-ru Národních lisrů' rakouskou

policii počal \plavatn redakční shot
tohoto tleníkn a který \ velení svém
pnóm ročníku vycházel na hrubém.
nevzhledne'm uoviuoxem papíře, ohlekl
se clo druhého ročníku v lepší roucho
Má obálku s pěknou tvjmprajivkou
úpravou i slušný papir. i(,estai. která
vznikla jako podnik nouzmý, narychlo
a skoro hel. programu. vykonala to
musime uznali i přes to, že stojíme
\ jiném támíe po stránce literární
notný kus práce. lie to posourhti
už rllc pouhých jmen autorů, jivhž
příspěvky. at básnické či halletristivkó.
byly do listu přijaty. Dobré (lva tucty
mladých adeptů literárního umeni tu
rlehutovalo. Celkem vystřídalo se v
'.Ccstč' za první rok 70 hásníků. tedy
počet značn'. V próse uplatnil se
předevšímIČ M. Čapek-Chod,
jenž uveřejnil tu delší románek rDee
ruška lairova'. V ". ročníku začíná

rvní díl pražského románu rlindrové'.
edakčnt kolega Čapkův Igna't Her—
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mann otiskl v |. ročníku rvni díl

rFelíčkova románu', jehož diuhý díl
vyjde v ročníku letošním. Vedle nidt

jiných ještě 50 autorit přispělo do
i(.esty= hellctrií. Bohatou však byla
hlavně část článková, v níž prohrána
opravdu spousta témat. Besídka vv
nikala zejména Macharovými rVírleň
sk'rmi profily'. Neméně hohaty byly
ruliriky referálove' a drohnosti. Ovšem
nesmí se zapomenouti, že rCestat
bohatosti a rozmanitostí obsahovou
vynikali mohla, iežto první její ročník
má na 1500 stran dosti velkého
formátu a písma poměrně drobného.
lyp časopisecký. jaký rCcsta' vyho—
iila, se mi velice zalíhil a proto lake
o ní rcl—eruii. Myslim. že by ze vzoru.
:(;cstou' daného, mohli l rerlakloři

našich časopisů (losti poučení v—.
čerpati pro svou vlastní praxi.

Pítkrýposudek o dramatech Jiřího
ahena pronáší v |l.ípčl (řirlíRůžena

Šoborlowál kritik “. praví: Když
v/niká drama. v časných svých stadiích
nehornvostí lrývrí často k irc—.po'unnu,
oskivč jako tvor ještě nenarozený,
podivné zrostlc' a netvarne. že ln, se
uiktlo ncrlolhítlal přišli krasv a sou
méruusti, řatu a souladu v něm.
lií'í Mahen příliš často nechaxa .lm
mala sui \ tomto starhu, l—uil h

uvma lrpčlíuhlí k" vrárn neho že (lah
nemůže. Zda tomu tak či onak, nv
lo/somlís i\lc |isto ji', žít \)ll alarmšíka'
až k rlhsrn inom? vesta jeho pokuta
jest takovými mrtvolami. jež všcclnn

a tot jediné, co na tom tlurlneho
hynou týmiž uhytčmi, totiž autom-.mn
mrtjatostí, týmiž škorlnými prostřcrlkv,
týmž pohotllírn, týmž |lCthlt|tt"lCt|ílrl.
A ony odhalují Mahena jako talent
bez, vývoje, ulpělý na zvycích. jichž
kdysi nabyl, a ohnihčjíci hel prornčnv
nejrůznější náměty touž neúčinnou.
levnou. povrchní methodou. eho )ráce
proto netvoří nijaké dráhy. iři Nlalren
stojí._ protož jest nejvýše na čase
hledčtí, aby nepádl. — | když snarl
přísný D(elta) ve \šem úplně pravdy



nemá. tož jistě ve výtce nedonoše
nosti je pravdivý. Touto přepodivnou
vlastností trpí i mnohé básně Mahe
novy. Iscu vnitřně i zevnějškem bez
tvaré, kus nezhnčtcné hmoty, suroviny.

-laudius.

dlois Zábranský (Baltazar Pe
lyněk): Břehule. čili poslední Hastr—
man na dně. rilogíc. Knihovna
:Zvonm. Nákladem rUnic' v praze.
(Žena 11 K. aříká se stále na
moravský separatisrnus, ale je velmi
málo knih moravských autorů, které
hv byly Qdány v echách. ednou
[ takovýchto bílých vran jc .-a'l)ran»
ského rBřehule', 7. části pohádka.
z části sžíravá kritika přckotného
;rm-ětové o' a moderního země

děl:—"kého rpokroku= na naší drahé
llané. Autor je hystrý pozorovatel.
ku-rý 1. vlastní zkušenosti prodělal
rclrm tu cru lvclcmvacít'lt akci a

agrárních u rací na llané, jež pod
mlmjc ncmilfsrdné, ale místně. kritice
jeho péro ostře. se. zařezává i do
politického agrárníctví, ktere \yku
ristováním půdy a mamunařslvím
\rčínila / poctirlu- llané morlcrní
poušť. [áln'anský mista. právní |
humnnsta, ponechal přes své lca
listické partic v knize své fantasií
aalné polc. mlrociv i do historic,
takže svou knilnr poněkud roztříštil

řes to ale jcj upřímně vítáme a
)řáli bychom si, aby s Byslřinon.
h/vlílidalem a ostatními hanáckýnn
autory nezapoměl, Žt' :me snu-„ eščr
aky' tade . . „' (|.

Ze slovenské literatury. Slovenský
hásník Martin azus, evangelický
kněz. vydal novou knihu svých básni
Jo je vojnal' Básně tyto vznikly
v letech 1914»- ib a nesou znak
smutku a bolu. jaký tehdy na duši
slovenské ležel. — yšla i nira
dosud málo známého slovenského
pocty Kov-alilea Ustianského.
Vyšla hned jako l. svazek sebraných
spisů. rBásně' obsahují 4 cykly“
Balady a pověsti, Z pút k slobode,

Kainovo dielo a Krb. Kovalik je
profesorem už na odpočinku, muž
ve věku a jen maďarský teror (byl
totiž na maďarské škole) mu bránil
vystoupiti veřejně už dříve. Verše
Kovalikovy jsou plynné a jednají o
)rosrých tematech. -— Básník lanko
l_cscns ý terý sc nedávno jao
lcgionářský nadporučík vrátil 7.Ruska
a je nyní županem Gemerské župy.
vydal v liltI'Č. sv. Martině sbírku veršů
:Áo zajatia'. lcscnský patří lltC'lÍ
nejlepší básníky mladší slovenské ge
nerace. On vlastně stvořil moderní
slovenský verš, Ílaudíus.

Pamálnt'k na I. pracovní s'czd
studentských sociálních sdružení v lu
mouci na květnou neděli 1919.'V ldal
redakční kroužek v lomoucí. i\lán
kladcm ústředí katolického studentstva
čcskoslomnskélm \ rare (Ícna nc
udana. Milá knížka. lrm mílcjsí,
ic sc \ ní hlasí tak cnergrckv k žimtu
a k práci na |)Ull osvčtmém, sociálním
a náhožcnskčrn :rašc mladá, hlavně
laická katolická intelligence-, ktcré 'srnc
dosurl měli vr—lkvnedostali-k ()ilšrl wm

knížky jrfslzajínmxv rotokol osrhiiiír'h
v olomouckém katolickém domě, kde
na dvě stě mladých, nadšcných hlav
se ozvalo a proje-.in své stanovi—kn
k našim snahám dosavadním a vy
týčtlo sve cíle další, na nichž mínl
hudovati svůj příští ohrorlný a reformní
program. Kéž jen nadšeni tak spon
tannč projevená ncuhasnc. llž řadu
let sc organisujc naše sludcntstvo.
alt—.praktické výsledky jsou dosud nc

atrné. po vvstudování nám většína

liývalých pracovníků mizí, za \adá hc!
ohlasu. Kdo je víncn? Z a sc. Žr“
my sami, kteří dosud studentstva \č
nujcmc málo pozornosti lavnč po
stránce rnatcrielní. Zde třeha nápi'avv !

.
—r_'l.

Klub řáiel umění wOlomouci
uspořádá jarní \ýstavu svých členů
0 hostů v místnostech rKunstvereinu'.

Až na několik málo rací nebyli jsme
s výstavou spokojeni. Š'lěli jsme dojem,



iako by nás umělci chtěli odhývat
podružnými pracemi od „nichž chtěli
<\ě atcier\ očistití. prodeiní cena
vý-t\orů hyla \zhledem kiich ceně
přemrštěné. přáli bychom si, aby i\-'c
venkovskýchvýstavách bylo více dbáno
autokritiky. zejména pak aby výstavní
iury byla aspoň o sto procent přís
nější. S iednotlivostmi se nebudeme
dnes zabývali, poněvadž polovina
ani za to nestoií. . —a.

Sdružení výtvarných umělců mo
ravských vystavuje zase oprvc po
\alcc \c s\e'm domč\ l' odoninč.
O zdařile \ýstavč přineseme \ příštím
čísle rc|er\it. a.

Kar'el Wellner: |. album čes.
Olomouce. 9 leptů \\ b původních
lit\)gra|ií. Nákladem autora. Cena
200 korun. Akademický malíř, pro

[csor ceské rcálk\' \ Olomoucí, Karel\'cllncr předkládá naši \'eieiností
\huhnu svou zaiímavon a iunčlcckv
\'cnnou e_dici .<\ých p_mlickvch prací
lcho \\klns .Ololnouc \\ <něhn'
\zhudil .<\c'ho\'asn nemalou pozornmt
litogralu \ \huhé \\|i\i. kure .<\\n|
\\.<p\-lou technikou prozmzuií další
poktokvautormw na tomto poli, zdait
.<\ třní předčili ieho lepty. ač ani tyto
\\eposhádap \cnn\'\h \\li\h kmht
\\tmrnwh \\ ellnrt \\st nn—tr\ po
\la'ni poclnnurn\'\h nalad lttttttítl.,

líčení zasněžených domů a \nclu'
tektur, výtvarný pocta podvečerních
„<0umraki't n nočních zákoutí. mdlc

oniřcnýcll hliknvým svitetn lamp. leho
\lcnní nálady působí poněkud tvrde.
HCV)slíhujíw ostrý s\it slunka \\ přesné
oltraničení vržcnch stínů. Ceský dms
Olomouc.. starohyle' město moravské,
našel ve Wellnemví nadšeného oly

\li\o\atclc 5\ých ntchitcklonických krás.

l\te'ž moti\\' podává už několikrátvžd\
z jiné stránkv a obicvuie nove' zastřené

_napomáhala.

ůvahy, patrné pouze oku umělce.
lřěšímc se na ieho edice další. lest
pouze na naší veřeinosti. aby ma
tcrielnípodporou autoru viich \\davání

„ a.

Soutěž. Redakce |Dorostuf vypisuic
timto soutěž na krátkou povídku. jejíž
rozsah by nepřesahoval (: stránek
formatu |Dor0stu' a obsah b\' byl
vzat zc ži\ota mládeže. Konkurovatí

mohou práce umělecky cenné, dosud
neuveřeiněné, původní. Konkursní
lhůta končí dnem 15. giří l$l—7.
práce zaslán) budtcž doporuceni
na redakci \Dorostu' Praha ll., Spa'»
l\na ul. 15. a označeny heslem. do
zalepene olnilkvbudíž připojeno pněno
a adresu autorova. Pio neilcpši pra'cc
určeny isou tři cenv ICO. 50 .\ Z'i
korun, kromě obvyklého _lltttlttrv'lřt—

O soutěži rozhodne porota, sestá
\aiící z předních mladých litcratii
katolických.

Spolek českých spisovatelů bel
Ietrislů ..má|' \) Praze nam <alčh||c
Ncnt pravda. že scriostn instituce
Českých spisunttclli lrcllctt'islů :Mdi'
\\'\lala sensacní, n\ravné _<cha'tml\ .;
pcn'crsní intnan nčmcckúho \h-kadcntn
H l.“vcrsc :Ahaune'. nlc ic<l pravda.
Že román tcnto \'\\|\tl\\ iinc \ikviou
družsho nakladatel.—kc n\l <pnlkn
\ch: nap|o<to odlišné. ink tu \ n\r
\|n\ich \tž l>\-'/p.\\'—tuk|\it\-kon<tnt\v\.\nn
Neni praula Žc dalsim |)\nl\)lut\n\
kulturním c'in\m ir<t proslulv lnopm!
\.Ma|ak' na Siní\ho\č. taktéž na \\ul
spolku \e< <pisouttelů připiso\an\'. ah
icst pravda. že řečený liiogral ic<t nm
ietkcm a ve správě téhož akciového
nakladntelskóho )odniku. s nímž spi
sovatelský spolek \Mói' není v nijak:
souvislostí. 'lním odpadaií i další
dedukce te'že zprávy o českém spi
sovatelstvu.

Nákladem'Družiny. Odpovědný redaktor Lad. Zamykal. Tilkem ler. Stroiila v Přerově



Z básni g(arla Qostála .Cutínova.
SEN..,

Spím hluboce — Noc* Michel-Ángelova —
leč slyším vše, co kolem mne se děic.
Změt hlasů tvorstva \'c sluch můj se leje,
checht rouhání i zoufalosti slova.

lá vidím vše: lak lest své léčky snové,
nevinnost pláče, ncřcsl jak se směje,
ink dernago lid táhne ve své reie
a pod škranškou lyran pouta kowj

Vše vidím, slyším. Obrovské mé nudy
však ve smrt spia'ly spánku slrnulosli,
tu leží jako kámen, jak kus hrourly.

Leč jednou zahrmí trouba Ánclčlovo

a bleskem vstanou vzšvružcnč mé kostia třeskemzerdíla atanova.

KDYŽ ISEM BYL HOCHEM. ČASTO ISEM Sl DRÁVÁL..

Dstl —-Ííchol — Nekřičl — Nehulákeil Uč se|
to stále slyšels — doma — na ulici — —

Všude náš výskol zdravých plic a srdcí
zarorousslví rušil. staré podagristy.

.... lověk si nemoh' z plné síly výskoout,
by neutržil si pár notných štulců
q špatné mravy, horší konduitu . ..

. - .r

,* Socha ve Florencii.
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A tu jsem často přával sobě vyjít
ven z města, v luka, v dálku šírošírou,
kde nerušil bych morousů těch' starých —
a tam si vysknout, výsknout z plných ňader
a zavolat až na druhý kraj světa.

]a' cítil jsem, že v prsou zvon mám zvučný,
že lví ma'm hlas, že překřičím i hromy!

Á jednou vyšel jsem si s druhem v luka
a odstoupil jsem, dlaně zdvihl k ústům
a zakřik' ze vší síly — — Cekam — čekám,

jak hlas můj zahřmí přese vsi a města,
přes ho , měsíc, přes pouště a srazy
a jak serkolem země z druhé strany vratí —
pobouřiv svět, jenž zvědavě se zdvihá ..

* Á zatím — hlásek můj se sotva zatřas'

nad lučinou, že zaslech jej můj soudruh
a nikdo jiný v celém širém světě —
ni víska nejbližší, co dohodil bysl

Zklaman se vracím. Nuže, nemám síly,
bych svojím hlasem probudil svět celý?

A od té doby častěji jsem zkoušel
hlas s\eho ducha »- do světa jej pouštěl . ..

přes vsi a města, přes hranice \lasti
můj letí hlas, ma píseň třepota se.

Zda kolem světa jednou se mi vratí?

MLADÁ RVBÁRKA.

Tu stojíš nad udici 0, jen se nClIl('l(|li,
jak růže před květem -- zříc v křištalový chvat,

půl pannou luznych líci, až uzřiš na utlici
a půl jsi dítětem. se srdce tiepotatl

Á nevíš, jak si krásná 'l' ,? ko, kvčte štíhlý,

jak jaro v rozpuku — ' ' Uriš přeludem —
hle, motýl pomatený qu pak asi budeš
ti sedá na ruku! ty jednou osudem?



DROVISORIUM.

styž přijdeš domů z potulky,
roč na olo jen se svlékáš?

Broč hůl> na rámě zavěsíš?

Což někoho ještě čekášřf

l čekám. Čekám kohosi,
je daleka moje cesta,
já jsem jen chvatným poutnikem
do dalekého města.

'Když přijdeš domů z práce své,
roč na půl jen židle sedáš?

Broč pohodlně nesedneš?
proč pokoje si nedaš Pí

Odpustitr, drazí, odpustíte:
Mne nestoji to za to,
já musím hrzo dále jít,
než štěstí mi bude vzato.

,7an9(arník:

rKdyž za stůl tebe voláme,

Broč nezasedneš v klidu?roč jenorh stoje pojída'š,
jak při východu Židůři

já, řátelé, jsem také Židi
Egypta cos mně žene,

ven z ciziny, ven z otroctví
do země zaslíbené.

Zde všechno nazpět ubíhá
a stárne — jen si všimnil
Celý ten život na světě
jest jenom prozatímní.

len dal, až tam hůl odhodit
i roucho zaprášené
a bez břemene, volný žít
v te zemi zaslíbené!

cVespere...

Skunává den . .. pod příkrov soumraku ho kladou;
vykrvácel pmhcdnut tcmnych mocí zradou.
Z bezdných hlubin blankytu černá noc již v klínu
ncsc kalich tajemný, kalich snů a stínů.

Vzplaly hvězdy nad lesem ve stříbrném svitu,
mlčeliva družina věčných eremitů. .
patře \ jejich znamení, vzpinám k nebi ruce.
prosbu šeptám pozornou za ty, kteří v muee
skončí dnes svou krátkou pout a před tváří BOŽI
poklesků svých břemeno třesouce se složí.

Kam, ach, dojdou na nocleh, starost zlá je kruši . ..
Popřej, Dane, dobrou noc zabloudilých duši,
z čel, jež vinou schýlená, vyhlad hříchů vra'skv,
popřej synům ztraceným usnout v klínu lásky!
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$. g(onařik-áBeč'van:
.L'egenda o velikém utrpení.

l

Když Opat rovedl nově přibylého kněze Augustina klášterem
a pozemky jeho a když mu představil kněze a ukázal bratra
oráče i zahradníka, bratra hospodáře, mlynáře i kuchaře, stoláře
i tesaře, pravil: '

— Zbývají nám ještě bratr voskař a bratr včelař. Zásluho
vali, abych ti je přede všemi představil, ale živil bych tím jenom
zbytečně žárlivost bratří. pracují až na konci sadu, sami, jsouce
obdivuhodnými květy duchovní zahrady našeho řádu. Nepochy
buji, že se ti zahbí. —

Opat vedl kněze předlouhou zahradou ovocnou. Léto chi
lílo se ke konci a jablka zráld. Augustin bral nejkrásnější, jež padřo
do trávy, do rukou, ssál jejich vůni a prohlížel si zálibně jejich
barvu. dar dobrothého slunce.

»- Doufám, že se ti bude libíti v mém klášteře, — pravil
opat, ozoruje tiché nadšení knězovo.

Flernýlíš se, otče opatel — přisvědčil mladý mnich. -—|sem
vděčen generálu řádu, že mně poslal sem. Libí se mi kraj, líbí
se mi i dům tvůj, i podivně rázovité postavy mnichů v něm.
l_ahodi mi klid lesů i zahrad tvych. Doufám, že se upevní zde
moje nevalné zdraví a že budu moci se oddati službě Boží i
svému umění nerušeně. -

Když vyšli z vlahého Stínu starych jabloní, usmála se na ně
v plné záři sluneční klášterní idylla.

a šedesát úlů stálo na konci zahrady ve dvou řadách za
sebou. Byly to objemné klóty se stříškami, pomalované roztodivně.
Tu se šklcbilo veliké, žluté slunce, tam hvězdy se skvely, jinde
bylv obrazy zvířat, k\ětů, lidí.

_)o rozesmátych list slunce, do středu třpytných hvězd. do
kalichů květinových, do očí nebo do huby zvířat hnaly se se
všech stran dělnice, spokojeně si bručíce a jasajíce nad bohat
stvím pelu.

Několik úlů ve středu bylo jen obíleno a ncslo jméno ležiše,
Marie, otce Benedikta a několika oblíbených světců řádu. Byly
jako čisté, cudně svatyňky uprostřed rozhýřcného světa.

Augustin byl nadšen tou podívanou. — Otče o ate, to nej
krásnější překvapení jsi mi nechal naposled. Tento koutek dovedl
vytvóřiti jenom veliký umělec. Tot drahokam tvého kláštera. 

pat se usmíval, jsa potěšen nadšením knězovým. Mezi úly
228



pobíhal malý, suchý mužik v mnišském rouchu. Byl asi hodně
star, vlasy i vousy měl bílé jako květ jabloně. Zahlédnuv pří
chozí, jak stojí v rozpacích, volal z daleka:

— Nebojte se příliš. Sedne-li vam včelka na čelo, jenom se
divoce neohánějte. jsou všechny dobré a plny lásky a neublíží vám.
Oženete-li se, budete-li rukama divoce a zoufale do vzduchu se
rozháněti, řeknou si: Aha, tu je náš nepřítel! a bodnou. Ne
z nenávisti, včelka neumí nenávidět, ale z pudu sebeobrany va's
bodne! —

Vida, že hosté nedají se vlídným jeho slovem zlákati, aby
přistoupili blíže, šel jim sa'm vstříc.

—- Ach, bojíte se přece! Nebojte se! jsou laskavé, zabzučí
vám sladkou píseň do uši. jsou dobré, starají se nám o zlatý
med. Dečují () světlo oltářů“ našich. jsou dobroditelky naše, po
máhají nás živit. -

pat srdečně. se pozdravil se starcem a představil mu no
veho kněze.

——Bud vítán, otče Augustine. Zdraví té jeden z nejmenších
luntii. llokoj Kristin hud s tebou. [ubude-li i smutno, piijd se
potěšit nejkrásnější hudbou, jakou má země lŠoži Vekrade—li se
ti do srdce ropucha nudy a nečinnosti, přijd kleslou duši po
hledem na moje dělnice pozvednout —

llo růž0\6m Čelo. a po lnlyfh vlasech stanových pobilialy
v(clkv ledna lunet-la v dlouhe hradě. Brali je něžně sehr-a,
piitnlouvnl jim sladce jako matka dítěti, až dojaty jeho láskou
\'lllCSly SC (lU h()|il(éll0 \'Ztlllťl'lu.

Augustin nes ouštčl oči 5 malebne postavy slarcovy a s jeho
království Nlniclí zatím se chválil:

,- Otče opate, třeba je sklonek leta, přece ještč některé včelky
)o druhé se rojí. l_ilie, litrenkn, Beran i l_ev se po druhé rojily.
)nes čekam, že vyjde druhy roj ze Slunce. Dohled jenom na

ně. prmé zatmění |C tam. Cen-na se to jako noc a hučí to
jako bouře z dálky. —

pot se rozesmál: _
— Pojd, otče Augustine, raději prchneme. Ani zatmění. ani

bouře nemiluji. A lasce tvojích _včeliček, staty brachu, také nevě—
řím. Doprovod na's kousek, navštívíme bratra voskaře. —

-- Běžte. ihned vás dohonim. lenom si nachystám troud a
křesadlo ku rojení. —

pat šel zvolna s knězem dále. Oba se usmívalí
—-Na toho že žárlí bratři? — ptal se s podivem Augustin.
— Ano, pro jeho lásku ku včelám. Do Bohu nemá jiné lásky.

Hovoří stále o nich, ano již při snídaní vypravuje svoje spy o



královnách, dělnícíeh a trubcích. Nenalézá dosti ochotných uší.
je bratřím obtížný svým zájmem, nechápají jeho vřelosti, nazý
vajíce ji bláznovstvím. —

Už tu byl stařec. Švjtořil neunavně:
— ještě bratra Marina jdete navštívit! jsme nejlepší přátelé,

já nejstarší, on nejmladší. Naše řemeslo nás spialo k sobě. On
svého panis Marci bez mého medu, ani voskovic bez mého
vosku nedokáže. je odkázán na mě, na moje včelky. Mezi námi
nesmí býti nelásky. Nad naším hněvem by věru ani jednou slunce
nezapadlo. —

Zamířili všichni tři ku kamennému nízkému domku ve druhém

rohu zahrady.
Stařec otevřel dveře a vpouštčje hosty dovnitř volal:
— Maríně, vzácní hosté přicházejí. Chystej Markův chléb i

ná oj medový, abys je uctil. —
Šla pozdrav příchozích zazněla sladká odpověd stříbrného

hlasu:

— pokoj vám, pokoj vám všem. —
Mdlá vůně vosku ovanula hosty. V rohu jizby byl krb s ohněm,

nad ním visel měděný kotel. Na stole bylo plno vosku a krásných
žlutých svěc. Na mísádi cínových bylo žluté zboží medové. a
jiném stole dřevěné formy na Markův sladký chléb Odevšad
vanula dojemná čistota a pořádek.

Od ohniště vyšel hostům vstříc mladiěký mnich, bezvousé, rů
žové tváře, modrých očí, plavých, kučcravých vlasů, Štílrlc', ohebné
postavy. Zrak mlmil o nebeské Čistotě a jemně \ykiojenv ret o
usnlěvnčm klidu duše.

Opat hovořil:
arine, přívádím tí nového kněze. Át jej dobře obláčíš

k oltáři Božímu. Át pečuješ o jeho lněná roucha. At l)(líš nad
jeho posvátnými nádobamíu Át svítí na jeho oltáři dobré svíce.
Otec Au ustin jest z cechu svatého lukáše. Bude unás zdobit
svaté kniEy. Budeš-lí někdy potřebovat rady, jak vyzdobiti svíce
na hod Boží, jakou podobu dáti svému sladkěmu zboží, obrat
se s důvěrou na otce Augustina. —

Mladí mniši na sebe pohlédli a ve zraku obou jako by se
zatřpytila nekonečnost. Oči i úsměvy jejich jako by si vzpomí
naly, v kterém životě a na které hvězdě se líbaly.

Bratr včelař neměl rád ticha.

_ — Marine, nestůj v rozpacích. Krístusktobě zavítalvhostech
tvých, nuže, přijmi je a uctí, jak křesťanský mrav káže. Cínové
mísy prolamují se pod tvým sladkým zbožím a ty bys nás ne
chal, lakomče, odejíti s prázdnou. —
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Marin s sebou tíhl a již snášel lahůdky, sladké chleby nažloutlé
na cínovém talíři, a nabízel je s rozkošn'm úsměvem hostům.

Brali si a okoušeli a chválili výrobky h/larínovy.
Tento se vracel ku praci. Blíže krbu měl postaveno na dře

věném sto'anu řadu trubic, do nichž byly provlečeny bílé, lněné
pr0vazce. ldabral z kotlíku cínovou nabčračkou roztavený vosk a
naléva'l jej do forem.

Ruce se mu třásly. Dvakráte přelil vosk a s němou výčitkou
podíval se na opata.

představený porozumčl.
— Nebudeme tě baviti, Marine. Bůh bud stebou a požehnej

tvé praci. -—

Bratr včelař zůstal u Marína, a hosté brali se stínem jabloní
ke klášteru. Opat pozoroval divný zmatek na Augustinovi a pře—
dešel jeho otázku;

——Diviš se, že i Marin je nemilován, a ptáš se, kdo nemůže
milovati milého, plachého děcka Bratr včelař, atsi, je to stařec
povídavý. stále má jenom svoje \čeličky na rtech, dovede býti
snad obtížný; leč nevtiraiy' hoch —komu může thi břemenem?
Ále nebylo vždy tak. leště nedávno byl miláčkem celého kláštera,
a dnes, numo kněze a mimo bratra včelaře, \idim ve všech

OČICl'l špatné tajcnou žárlivost a nenaxist k Marinovi. A přece
ho nijak nevvznamenávám l'čšil jsem se z prvu, že vše jest
pouze nevinné škiidleni, ale piesxčdčil jsem se ku mému žalu,
že jest tu (usi llllll)ŠÍllU. Do jiného kláštera Malina poslali
nechci Nemohu ani. Ma tu hiol) svého otce.

Aulustin stanul v užnse

llak, Marin ditetem mnicha?
Mnicha a kněze k tomu, - dčl opat. -- před lety zakle

pal na dveře našeho klaštera ýiiotem zničený muž. Zemřela mu
milovaná žena, a on nemohl nalézti uklidnění ve světě a v jeho
radostech Myslil si. že ten klid nalezne bezpečně ve zdech
klášter—nich.\'ida jeho velikou pokoru a také touhu po dokona—
losti, nezamitl jsem prosebnika. přijal klášterní jmeno líugcnius,
oddal se studiu theolo ie s veškerou píli a nadšením a projevil
i touhu po kněžstxí. lJboporučil jsem jej biskupovi ku svěcení.
Brzo se stal Eugen ozdobou našeho domu pro svoji přísnost
mravů, pro svou učenost a horlivost v kazatelském úřadě. Občas
mě však zarážela u něho chvilková zadumčhost. ze které se
těžko probouzel. l udeřil jsem na Eugenia, žádaje ho při svaté
poslušnosti, _aby se mi svěřil se svým bolem. Neváhal, nevz iral
se, ba, bylo patrno, že jest vděčen mému rozkazu. — Nllim,
otče opate, — pravil, — ve světě svoje dítě. Svěřil jsem je sice
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dobrému, zbožnému příteli ale jsem přece jenom znepokojen o
blaho a s ásu vlastní kne. — potěšil jsem Eugenia. Vysmál jsem se
mu, tou bolestí že nebylo mu třeba tak dlouho se trápiti. Do
\olil jsem mu, aby. jel bez otálení pro 5\ě dítě, jež si může
vychovati v klášteře. Eu enius k mému podi\u hlasité zaplakal.
Ále najednou se vztýčll, usušil slze a radostně a odhodlaně
přijal moji nabídku. Vydal se neprodleně na cestu a přivedl po
třech týdnech má dítě, Marina. Vychmal si jej ve své celle, na
učil ej čísti i psáti, latině i filosojii.. . \le svém dětství byl
miláčkem všech bratří, kteří se předstihovali \ něžnostech k dí
těti jakmile však 7 dítěte. vyrostl mladík, jenž přijal naše kláštení
roucho, ustoupily něžností škádlení a po smrti Eugeniově hru
hostem a nenávisti. Snad dokonalost jeho andělské bytosti je
dráždí k odporu Ostatně bratři sami nejsou si vědomi, proč
na Marina neuaži. Kára'm-li je, jsou na rozpacích a mlčí. —

- Ále m-(hápu. pIOČ se nestal Malin knězem? — podivilse
Augustm

— Sám jsem měl l;ngenia k tomu aby Manna poslal na
další \zděláni kněžské. Ále otec da\a| mi stále \\h\ba\é odpo
\ědi pietle dvěma lety náhle zemřel. Malin jej nalezl ztuhlého
kleěeti pied Ukřižomným \ celle Bol mladého mnicha byl ne
změnu" až jsem se bál \) 5\čtlo jeho \ozrrmu. pokoušel jsem
se Marina samého přemluviti, ab\ se dal na kněžshi ale od
pou'dal tak \\h\l)a\č, jako otec Konecnč myslim si že ještě
není nic zrncškano

Docházcli p|á\č k lmspotlaíslo'm l)u(lo\árn. Áugustmonr r\o\ou
otázku zaplasily hlozm kletby a nadá\l\\'- lež \\cházel\ ze stájí.

těch \\lazil \clik\' Čemý kou—l,lac-\\ jal se skákali po roz
sáhlém d\oie. Za ním lmal se 5\i\ll\mi \\fsolq' ramcnaty mmd\
s rozjezcr\\mi reza\\mi \lns\ a \oUS\ Ma'ml \idlcmi hroulmč,
jako b\ chtěl poděšcne Z\íře pwbotlnouti.

Vykiikoval. apage, sat\re, apage, satyrc-I
Neunikneš rni, naberu tě na svoje vidle a zanesu do dalekých

černých hor. Ohavo, poslední z )ohanských bohů, zmetku, proč
se tlačíš k obydlím lidským? čo hledáš \ pOSvátných zdech
kláštera? ——

Kozel úzkostlivě mečel. Zelené jeho oči Svítily jako smaragd,
brada jeho se třásla. Vzpínal sc, poskakoval a zase v kruhu
pobíhal kolem zuřivého mnicha.

Opat \ztáhl ruku a zvolal:
— Marcele, bratře Marcele, drahý bratře Marcele, ustaňl —

Teprve když třikla't opat zavolal, stanul Marcel, ale ruka jeho
hrozila stále vidlerni jako stroj.
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— Cim ti ublížilo, Marcele, zvíře? Mluvl —

Marcel udýchán a Zpocen vysvětloval v krátkých, trhaných
větách:

— Otče, nevěř svému zraku. To není kozel, tot satyr. Kde se
tu nabral, nevim vyložili. Snad šel z dálky za našími kněžími,
když se vraceli od pohanů, a vloudil se sem, aby nadrobil tu
něco zlého. Vešel jsem před chvíli do stáje a zahlédl jsem, jak
tancuje, kopýtky si poclupává a píská na jakýsi nástroj omnoho
kratších i delších píštalkách. Div mu břicho neprasklo, tak se
nadouval. Hlavu měl jako dábel snědou, ploskýl nos, růžky na
hlavě, točil se, _nafukoval, pískal a pískal. Zvolal jsem na svatá
jména, v očích se mi zatmělo. ale než jsem sehnal vidle, letěl
ze stáje kozel. jistě se vtělíl satvr do něho. Otče opate, dobré
naše zvíře páchlo sice, ale nyní tu vše páchne peklem. Otče
odeC, necítiš zápach pekla? -—

oze, potěšen, že není již pronásledován, zalezl do koutu
dvora a svítil zlýma. zelenýma očima na svého nepřítele.

Opat napomínal vlídně horlivce:
Moret-li, (o n'- to jenom napadlo zase. Nedej se Jndllllli

přťllulv. Nelnlt-dej všude débla a zlo. Kdo s Boltem se t)l)l|'á,
nevidi všude zlého. Radim ti. abys šel na hřbitm a pomodlil
se za klid své duše. Ne, neodmlmivt-j pri svate poslušnosti ti
poroučím, běž ke hrobu _

i\latccl opřel \itllt; ku Ali stáje, [.clltlo/tl jcšli' jednou jii's'li
kozlu, udělal tři kříže ve vztlutilm, a odcházel Aolua '

Dln dětského ostvtthu vešel bratr \oskar do pokojika Augus
tina kněze.

pokoj Kristin stebou, otče. Nahnincfj sc, pakli tě vyrušuji
z práce Prosím tě, abys mi namaloval pro velikonoční svíci
obrázeček Krista-Vítěze. Bratr včelař stále mne k tobě posilát
Běž jenom směle — pravi. — Svěcení škálu je oslavou naší práce.
Naše včelka je tam jmeno áua a ve ebena ve chmlozpěvu světce
Áu iuslind. Včelky-daji vosk, my práci, a otec Augustin na počest
Svého patrona namaluje obrázeček. Budeme míti paškál, jakého
nemá biskup, jakého nemá ani otec papež — 

Kněz se usmál Odložil štětec a barvy a vyšel vstříc nesmě
lčmu mnichovi. '

— Budiž pokoj i tobě, milý Marine. Vše namaluji, čeho si budeš
piáti. Budu přemýšleti, jak ne'lépe ozclobiti tvoje dílo. V několika
dnech ti přinesu náčrtek. Nebude-li se ti zamlouvati, namaluji
jiný. —
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— Vše bude krásné, co namaluješ, otče. jak by mohl neu—
mčlý bratr voskař rozhodovati o tvém umění. Maluj, otče, dále,
jenom přes rámě se podívám na tvoji ráci. Odejdu, co bvna

'počítal deset, abych tě nerušil a o drahý čas neokráclal.
Malíř vlídně zval Marina ke stolu, na němž ležel rituál, jejž

právě ozdoboval. Na pergamenu skvěla se zlatem a miniem
iniciála, do níž vmalován byl oltář s knězem, pozdvihujícím Tělo

ánč. _

Marin zářivým zrakem prohlížel si míníaturu a pravil s ob
divem:

— ]si velkým umělcem. jaké to květy září na rouchu knězově.
jaký jas line se z voskovíc na oltářní krucifix. Á světlo deroucí
se z venku chrámovými okny jak zápasí se světlem svěc. Obrázek
zvící vajíčka pěnkavy a co v něm života, pohybu, krásy, něhy.
Zlaté prsty tvoje, požehnaná ruka, která umí vyiádřiti tolik krásy.
jak velice Závidím všem, kteří budou kdysi čísti z této knihy při
svatých obřadech. —

Augustin ukazoval bratrovi jiné obrázky, 'iž hotové.
— Ach, tady apoštol jidáš, celý bratr arcel. a zde Zvěsto

vání Marie. Anděl (iabiiel — —

Marin se zapýřil. příliš byl Galgiel podoben jemu, Marinovi,než aby mnich si toho nevšiml. “tál tu \fšecek zmaten. Znal
svou podobu z odlesku v zahradní studánce a v lesklých cmovýd'i
misách \e své dílně

Augustin nepozoroval rozpaků mladého druha.
-—Marine, záridíš těm, kteří budou z mé knihy čísti. Kéž jsou

to lidé, kteří ocení moje umění, jako ty, a kteří si vzpomcnou
při svaté obětí na malíře. Ale jsou, Marine, i takmí. již 'sou
slepí pro \šechno krasne Á nejsou ku podiru ? nejhoršíth. sou
slepci pro pravdu. jsou i slepci krásy. —

Matin měl se. k odchodu.

Neodcházej, bratře! před chvílí jsi mluvil se závistí o kně
žích. Nuže, proč nechceš býti sám knězem? Dokud jsem slyšel
od opata, není s jeho stranv žádné překážky. Dostalo se ti od
otce vzdělání, máš lásku ke kněžství, stačí, abys jenom projevil
svoji vůli, a v krátkém čase budeš sluhou Božím'. —

Marin sesmutněl.

— Nemýlil jsi se, otče, v mých slovech byla o ravdu závist.
Vždyť není krásnější služby nad onu, držeti denně llzrista ve svýdt
rukou. Chápu omamující slast toho, jenž pije sladkou Kristovu
krev. prožívám ji s tebou, když ti přisluhuji při oltáři a duchovně
s tebou nebeský nápoj pijí. Až se někdy lekám, že-páši duchovní
loupež, když s tebou z téhož kalicha přijímám, třeba jenom du—
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ševně, a že tě okrádám o milosti, náležející jedině tobě. Nemám
hříchu, otčc Augustine, pověz pravdu, nemám hříchu? —

Když kněz upokojil mladého druha, že by si každý blahopřáti
mohl, kdo by neměl větších vin, pokračoval Marin ve svém
chvabzpěvu :

— A jaké štěstí pro otce, kteří vvhledávají v lesích a pustinách
poslední pohany a získávají je Kristu. Bývalý to pro mne vždy
svátky duše, když vraceli se otcové z dalekých cest, když vy

rávěli, kolik pokřtili pohanů, jak museli bojovati s pohanskými
thy zoufalý, poslední zápas. lake to hrůzy jest jim prožití, ale
jake sladké vědomi vykonaného díla si odnášejí. Áno, závidím
jim, ale sám nemohu býti knězem, otčc Augustine. Á netaž se
mne, otče, proč nemohu býti nikdy knězem. —

Po chvíli ticha šeptal Marin:
-- Víš, otče. co se stalo dnes v noci? Zmizel tajemně ze

stájí kozel. Bratr Marcel zvěstoval to před chvíli opatovi, ten
však se jenom zakalmnil.. je to pravda, že v něm byl satyr za
klet? Marcel se zaklínal, že vždy na noc bral kozel na sebe
podobu satvra, o ten že rcjdil celou noc po zahradě po dvoře,
po chodbách kláštera

Augustin se rozesmál. Uklidnil mnicha, že kozel jc kozel a
satyr že je sotyr, a že bratr Marcel dobře asi vr, kam zvíře
zmizelo potom uchopil Marino za rncet

— lake něžnc, detske Illl'tf más, Marine Neviděl jsem takovýdr
rukou ještě. Přijdu někdy k tobě. o nakreslím si tve ruce.. Ne—
červenej se. nemám v úmyslu ti ltchotit. Velebím ře tvých rukou
jejich Stmiitclc Ále, Marine, nedomluvili jsme, O tve'rn kněžství
jsme nedomluvili (Ío ti jenom může překážeti, abys kněžství do—
sáhl? jsi přece ] počestného lože, jsi synem světce, tve tělo ne
mluví o žádné \adč. rnrc i nohy tvé jsou 7.(lrá\y a krásny, a
duše tvoje bez \iny, jež by bylo překážkou!

ož ví? _. povzdychl si mnich.
„ -— Droč ncxvznáváš, proč nevysvětlíš? Otevři duši svou. Snad

jědinvm slovem bvch nn'tičky rozehnal. Ne, nevěřím v nějakou
tvoji \inn, jsi pouze tvrdohlavč, urníněné děcko) _

Marin se rozplakal. Z modrých očí valily se proudy slz, ale
tvář se nešklebila bolem, byla ještě krásnější než“ v úsměvu. Do
d'ivíli usušil slzy a prosil:

— Slib mi, otčc, že už nikdy nezačneš o mém kněžství. Stra
choval bych se tě. Vyhnul bych se ti z daleka. —

Augustin d1|ád1olil mnid'ta. Sušil mu vlhká, hebká líce, hladil
jej po lavém vlasu. .

Sobře, Marine, nebudu již o tom hovořiti. Nezačneš-li sám,
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.
já nezačnu. Á přijd, když budeš míti pokdy. Chceš-li, imalovati
tebe naučím. Kdož ví, není-li v tobě zaklet veliký umělec? —

arín znova se zadíval na rozmalovanou iniciálu.

— Této oběti svaté nikdy nepřinesu, otče. Ále jinou oběť bych
rád přinesl, velikou, krásnou obět, veliké utrpení. Nejsem hoden
trpěti pro Krista, rád bych tedy tr ěl aspoň z lásky k'němu.
Snívám někdy celé dny 0 velikém kalichu utrpení, o kalichu hlu
bokém jako noc, 0 kalichu tajemném a plne'm hvězdných slz.
Modlivám se za takovou číši bolesti, která by omámila moje
smysly, která by moje mládí zkrušíla a sladkým svým jedem
tělo otrávila, jedem lásky ke Kristu. —

u.

( V převečer velikého trhu podzimního, na nějž každého roku
vypravili se bratři, aby za výrobky kláštera omtřilí jiné potřeby

ro dům, trrčoval opat. kd _,máMbratřt do města. Poněvadž
Eratr voskař clmraiěl. bylo vůdcovství svěřeno Marce'leí, a u
rčení mu una pomoc jiní Čtyři.

Z hloučku mnichů ozial se hlasitý repot.
— Kdo je nespokojen? _ ptal se přísně představený.

Vystoupil Marcel.
— Otče opate. jedeme radí, ale pověz, proč této povinnosti

chceš ušetřiti Marina? Dokud byl mlade, neinknlí jsme ničeho,
ale dnes už jest dosti stár. Rádi se vlečeme prachem silnic,
radí sneseme nadavky a posměšek lnzy, ale vzpomínka, že někdo
z nás stále je této povinnosti zbavován, nam posily nedoda.
ChCCŠ-ll zabránítí nespokojeností (\ zbytečnému roztrpčení, netrp
nikomu výsad. Bratr \oskar, třeba elitnavy, zastane Marína
v kostele, a Marin at si jenom vybere osla a \vprtrví se s nami. -—

Opat obrátil se laskavě na Marína.
-- Otče opate, co naporučíš, učinínr. Ále dovol, abych se

obraníl. Nevymykal jsem se 7. lenosti výpravě do města. Draco
val jsem, možno-li tak říci, za všechny. kteří jeli na trh. Bratr
kuchař i zahradník tní dosvědčí. Bratři drazí, necháte-li mě doma,
zase za vás', za všechny pracovatí budu. Dodívíte se, až se vrá—
títe, co dovedou moje ruce. Á budu se modlití za vás. —

Marcel zle se rozesmál.

—-Nam, Marine, není třeba, bys nás zastával. Neosiři klášter,
svou práci dohoníme. Ba, ani tvé modlitby nam netřeba, sami
se za svou hříšnou duší pomodlíme. 

Repot mnichů byl hlasitější. '
Opat boje se výtky, že straní Marinovi a chtěje zabraniti
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dalším hříchům. rozkázal mu, aby se s ostatními vypravil na
trh.

— Vždyt se sluší, abys svoje svíce a své sladké chleby sám
si rozprodal. Snad budeš jako výrobce šťastnější, a nepřivezcš
ničeho nazpět. Lépe dovedeš svoje zboží pochválit, běž jenom.
Marine, nebyl jsi beztoho od svého vstupu do kláštera mimo
jeho území. '—

Marcel dodal:
— Osla si můžeš zvoliti po své chuti-. Tu výsadu ti popře

icme. —

Smích mnichů byl Marcelovi pochvalou.
Na večer rozloučil se Marin s bratrem voskařem, jenž už

několik dnů neopouštčl cely, (] rano dal s Bohem otci Augusti
novi, jenž' sloužil za úsvitu mši pro poutníky.

Smuten bral se Marin do neznámého sveta. Vedl osla, na
němž měl naložen naklad svěc a sladkého zboží. Též jiní bratři
meli naloženy na svých zvířatech jeho výrobky. Bratr Marcel a
_bratr zahradník vezli nejkrásnější ovoce zahrady klášterní a med.

Marin jr'l poslední a div se nvrozplakal, když si zvíře někdy
umínilo. že se nehne 5 místa Bití osla, jak mu radil bratr za
hradník, bylo mu líto Zkusil to po dobrém. llladil tvrdohlavce;

_, (')slíčkn, nedělej mi ostudy. Zažiješ \ýsměchu a já nadá
vek. lloitl jenom. pojrl, prosnn těl

Zašimml osla mezi ušima. /.\íír' se podívalo na Marina 7va
tmě a rjupalo ochotně dal.

Marinovi bylo vše nové. llčkal zrakem po širé rovině, na níž
se trhaly noční mlhy, podivil se velikým povětrným mlýnům, je
jichž křídla Ícnivč se otáčela Nebylo tu kiiku ptactva, jako v
klášterní zahradě, jediný skřivan si pozpěvoval. Na křižovatce
klátil sr- na šibenici občšenec, Marin se mchvčl hrůzou a od
vrátil se

Z rvu bratři pokiikomli na sebe, jak jenom dnes se klášter
bez Kladna obejde, co si počne bratr kuchai' (\ co zahrada
bez Marina, kdo že se bude za ně za všechny doma modliti,
když Marin jede do města.

Marin pochopil narážky a naříkal si svému oslu:
— l'lled, brachu, když jsem byl dítětem, všichni mě milovali.

První květy jarní, první jahody a první jablíčka byla moje. Bratr
Marcel, když se vylíhlo prvá kuřata a kachničky, mi prvnímu je
donesl ukázat v řešetě, plném teplého peří a měl radost,
když jsem jásal a tiskl ptáčata do svých dlaní. Předstihoval
druh druha v něžnostech, ač je otec, Bůh mu tam dej slávu
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věčnou. prositi musil, aby mne svojí láskou nerozmazlovali. A
dnes kde jsou všechny ty projevy lásky a něhy? —

Ušák pokyvovol hlavou, jako by soustrastně přisvědčoval, čímž
se Marin rozveselil. (Pokračování)

adam cÝtodor:Síle, tak jsme přišli...
Z polštiny přeložil Em. Masák.

Hle, tak jsme přišli k Tobě čtyři spolu:
má žena a dvě děti moje mladé
a já, Maria, s duší chorou v bolu . ..

Hled, ti tři nevinní již k|ečí_v řadě
a k Tobě patří, modlitbu lvou sladkou
ti šeptajíce tichém ve soulodč . ..

Ách. ony vědí, že jsi dobrou Matkou
všem, kteří k Tobě s pevnou včrou chodí,
že moc Tvá nad vši lidskou sílu vratkou.

Hled: v očích drahé mě se perly rodi,
perly slz čistých, jež jen v nitru klíči

v .._ v.. a
a k Tobe llC||lSlC| zas srdce vodt -

a s matkou deti, duše hnlubiči,
netknuté životem, jenž — lstivy zrádce —
jen srdce otravuje, tísni, nic'i —

se zrakem krásným jako polní svlačce
andělsk hledí jako u videni
jen k obc, ježíška jich svaté Matce . ..

A za nimi pak v extatickém snění
zahledčn v úst Tvých úsměv sladce tichý,
pln tajemného v duši rozechvění,

pokorně stojím já se svými hříchy . ..

Z cyklu íPíešni grzeszníka'- WI !.
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$(. $. Č.: 9Vostradamus.
Kultu'rně historická kuriosita.

lméno starofrancouzského jasnovidce je ve světové literatuře
známo. Mnozí básníci se osoby jeho dotkli. Též náš Vrchlický.
Ale. pokud vim, není u nás o něm více psáno, leda že uváděn
bývá jako příklad šarlatána. Dodávám v tomto článku několik
bližších zpráv o zajímavé této osobnosti.

Michael Nostradamus, nazýván tak dle latinisovaného jména
ide Notre-Dame', narodil se v St. Remy dne 14. prosince 1503.
Rodina jeho byla původem kdysi židovská. Otec jeho byl osob—
ním lékařem krále Rene—ho. jeho děd po matce, lan ze St. Remy,
byl osobním lékařem vévody z Kalabrie a vychovával mladého
Michala. po snrrti dové oddal se Michal studiu humanistickému
a» filosofickému v Avgnoně, pak studoval lékařství v Montpellieru
a dostihl doktorského titulu. Lékařskou praxi vykonával v Ágenu
kde se též oženil, smrtí však byla mu \'yrvána chol i dve dítky.
Aby poněkud zapomněl, ccstovď deset let po Francii a halii.
R. I544 usadil se v Salonu a pojal za (:hot Annu Dontiu (]emellu.
(lCt'Ill tamějšího patricia. při velkém moru 1546 tak se vyztu
mcnal, že mu jako zdatnémit lékaři město Salon určilo roční
důchod. pozdeji byl pmolarr do Lyonu, kde rovněž vypukla rno
rová epidemii-. Po mém návratu do Salonu vzdal se vší lékařské
prax—'. protože byl pode/.ííxan ?. kalvinismu. Uzavřel se úplně
\'nejsínm s\ětu a mčal St" mlryvati studii-m knih. které zdědil

po židowkvch pi'edrit'li. Byly to asi knihv maurské (arabské),
dle nichž konal své \ýpočty V pokojíku. který podnes se \' Salonu
ukazuje, pozoroval hvězdy a na “zváni Kateřiny h'lediccjské a
Karla X. sestavoval horoskop-; astrologické pro královskou rodinu
a jiné vynikající osoby, ale nikterak se neproslavil vtomtoolmm.
O jeho smrti sděluje lan Aime Chavigni, že naposled 5 mm
rrrlmil pozdě \' noci 1. července 1566. Nostradamus trpěl již
30 delší dobu dnou, učinil posledni pořízení a přijal sv. svatosti.
l(d\'ž Chmí ni při rozchodu ujištoval Nostrodama, že zase ráno
přijde, dos—tallza odpověd: JV\ClIóZCiÍCÍ slunce mne již nenajde
mezi živými.$ Á skutečné byl nalezen ra'rp na lavici u lůžka
mrtev, jak sám předpověděl. Mezi jeho pa íry bylo čtyřverší,
které napsal po návratu z Arles, kamž jej Řarcl X. r. 1564
povolal. ?.

De retour d'Ambassadc, don de Roi mis au |ieu;
plus n'en fera: sera alle & íeu:
Parans plus proches, amis, frcres du sang —
Trouvé tout mort prčs du lict et du banc.



Volně přeloženo zni toto čtyřverší:

.; po návratu a vyřízeném úkolu uložil jsem králův dar,
“déle již nebudu žití, půjdu k Bohu.

Blíží se ke mně příbuzní, přátelé a pokrevní bratři —
Nalezen budu mrtvý u lůžka na lavici.

Král Karel udělill mu titul osobního lékaře a dal mu darem

200 zlatých tolarů, k nimž Kateřina přidala ještě sto. Tot onen
dar královský. Dne 2. července 1566 byl Nostradamus pohřben
v minoritském kostele v Salonu ve výklenku na levé straně u
hlavního vchodu.

proslulost Nostradamovu založily jeho řcdpovědi budoucích
událostí. lak již nahoře zmíněno, studoval? staré řecko-arabské
knihy a oddával se, jak se přiznává, vrozené náklonnosti, která
se čas od časů sama dostavovala. Nostradamus ji jmenuje
rfureur poetiqne', básnické nadšení. Obrazy, které viděl, popisoval
ve frančtině, ale. v temných \ýrazech a v neuspořádaných větách.
Toto první zpracování se nám nedochovalo, ač je přítel jeho
Chavigni sestavil do dvanácti knih. Známo je druhé zpracování
ve verších. Nostradamus totiž pokládal věty v řeči nevázané za
příliš 'asné, a hově choutce svélro věku, oděl své předpovědi
v rouclro mnohem temnější, aby znemožnil piesný \ýklad, dokud
události se nedostaví. Sám praví, že jeho čtyřverší jsou tak zrno
taná, že lide. nedovedou jich vyložit, ale že kdyby chtěl, mohl
by ke každému přidati letopočet. Uplnou pravdu prý však nemohl
říci. aby se vyhnul zneužití svých předpovědí. a také proto, rt|uod
de futuris non est determinata omnino veritas' (— protože o
budoucnosti není pravda zcela jistá). Když r 1555 vydal v l_yoně
první část svých předpovědi, podal \' předmluvě, adresované sy—
náčkovi Caesarovi \ysvětleni o planetárních cyklech, 'ichž používal
ku 5\ým výpočtům, ale toto \ysvětlení je pro nás úplně bezcenné,
protože nám k nim schází klíč, jenž bl asi v oněch zděděných
starých knihách, které Nostradamus pr d svou smrtí spálil, aby
se nedostaly do nepovolaných rukou. Předpovědi Nostradamovy
známe ve formě čtyřverší (Ouatrains), která jsou seřaděna po
stovkách (Centuries) Áby znemožnil falšování, označil jednotlivá
čtyřverší čísly poř _ovými, dle 0“ však je tak s řeházel, že
chronologický postup je úplně z n R. 1555 d)al první tři
stovky, v následujících letech pak další stovky. Cel cm se počítá
asi 1000 čtyřverší. Když čtyřverší vyšla byl autor terčem po
směchu. Když však událostmi byla d tvrzena. stal se Nostra
damus rázem slavným a lidé, žádbstiví zvěděti své osudy, se
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k němu hrnuli tak, že stálo ho to mnoho námahy, aby si za
choval klid.

Reč, v níž jsou čtyí'verší složena, je starofrancouzská, ale úmy
slně promísená provincíalismy, zkornoleninami a nově utvořenými
slovv z latiny a řečtiny. Také užívá často anagramů a píše na
příkad místo Lorrains—Norlarís, ze slova ;roi' utvoří přídavkem
písmeny n anagram moirt atd. Nesmíme se tomu diviti, nebot
tehdejší doba měla v podobných hříčkách velkou zálibu.

odávám v následujících řádcích výňatky z Nostradamových
centurií. Označují stovku římskou číslicí a čtyřverší číslicí arabskou.
Ke každému čtyřverší kladu volný překlad, nebot doslovný je
skoro nemožný, protože každé slovo. zdánlivě nahodile do textu
vhozené, má Svůj význam a stojí Často místo celé věty.

*

Le grand pillot par Kov sera mandé,
Laisser la classe pour plus haut lieu atteindre:
Sept ans aprěs sera contrehandě,
Barlíarc armčc viendra Vcnise _uáindre. Vl. 75,

Velký íidit' (lodě:) od krále líudc pověřen úřadem,
opusti loilstvo. aby došel ještě vyššího místa,
sedm let na to lmde protivníkem (zákonné mocí),
líarlíarská armáda, (která) j)Íljtlt', nažcnc Slfdt lm Benátkám.

Události zde předpověděne vyplnily se z Částí již za života
Nostradatnova Gaspard de (;ohgny, jeden z čelných Hugcnotů,
byl od krále líndřicha || jmenmán admirálem. po smrti králově
r. l559 \l(ldl se svého úřadu a prevzal vojenské velení nad
vojskem hugenotským. R. 1562 byl jmenován prvním generálem
poruříkcm. Za sedm let po svém odchodu od lodstva stál na
výši své moci jako organisátoí lu'annelio odporu hugenotskeho
proti zákonné mocí královské. Do té doby (1 562 1569) spa—
dají tři \elkó liitvy protestanty Sicdcne u Saint Denis, lamacu
a Moncontouru. Skoro v téže době Sultán Selím ll. (1566 —1574)
odňal Benátčanům ostrov Cvpr (r. 1570) a ohrožoval jejich
panství. e čtyřverší skutečně jedna o těchto událostech, vysvítá
z toho, že Coligny je jediným francouzským admirálem,
o němž se může říci. že se stal vůdcem vzbouřenců. Také těžko

lze najíti v dějinách Benátek rok. na nějž by se dal poslední
verš applikovati a spojiti se současnými dějinami francouzskými.

Z originálu lze poznati,_ jak Nostradamus tvořil nová slova.
;pillot' je odvozeno z latinského pillotare (řidití), rmandé' 2 man
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dare (kázati, úřadem pověřiti), rcontrebandéi pak dobře nazna
čuje spikleneckou činnost.

|.e lyon jeune le víeux surmontera
En champ bellique par singulier duelle:
Dans cage d'or les yeux luv crcvera,

eux clases une, puis mourir, mort cruelle. |. 35.

Mladý lev starého přemůže
na poli válečném v souboji jednoho proti jednomu,
ve zlaté kleci oči mu vypíchne, “
- ze dvou neštěstí jedno — potom umře krvavou smrtí.

Asi za čtyři léta, co toto čtyřverší bylo vydáno v Lyoně, sla
vily dvě dcery francouzského krále líndřícha ". najednou svatbu.
Bylo to v červnu r. 1559. při té příležitosti byly pořádány rytíř
ské hry. Král lindřich, ač byl na předpověd upozorněn, potýkal
se na ostro s hrabětem Montgomerym. Byl již večer, a král
— starý lev -- doposud každého protivníka vyhodil ze sedla. Když

sou eři proti sobě se hnali, roztříštilo se kopí mladého Skota na
pozlbceném hledí — zlatá klec — krále |indřicha, jemuž štěpina
vnikla do oka. | odnesen bez vědomí a 10. července podlehl
svému zranění. (Šíleiss, Weltgeschichte Vlll., str. 153) Způsob
rytířského souboje, v jakém se král potýkal, nazýval se rtjost', na
rozdíl od turna'e, kde se více rytířů potýkalo tupými zbraněmi.
proto nazývá Nostradamus místo souboje | olem válci-nynil a
užívá výrazu rsinguher duelle'. Smrt králova byl; prvním neštěstím
-— slovo clases je utvořeno z řeckého adding, porážka, neštěstí —-,
které zavinilo vymření královského rodu Valois. Druhé neštěstí
byla pozdější 'vražda králi: líndřicha |||. Ctvřverší toto,„ jež tak
překvapujícím způsobem se \yplnílo, založilo Nostradamoví slávu
jako jasnovidce.

ř." l'an qu'un Oťll ť" I.l'dnCC regnera,
LC COUI' SCI'd en un bien deClICUX erllblCZ
l_e (Jrand de Blois son amy tuera;
Le regne mis cn mal et toute double. |||. 55.

V roce, kdy jednooký bude ve |:rancíi vládnouti,
octne se dvůr v nesnázi velmi nepříjemné.
Veliký z Blois-u zabije svého přítele.
Království bude v nejistém postavení a celé dvojakéf

jednookým králem dlužno rozuměti jindřicha ||., o něm jednalo
čtyřverší předešlé. Oko ztratil ve zmíněném souboji. jeho smrtí,
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poněvadž nástupcové jeho byli neschopni, dostala se královská
rodina do postavení velmi smutného. František ". byl skrofulosní,
Karel IX. měl žloutenku, a tak má pravdu Weiss, jenž píše ve
svých dějinách: iVšicbni čtyři synové lindřicbovi jsou mužové
slabí a špatná krev matčina, iak se zdá, řešla na ně. Kateřina
Mediceiská byla jak panovačná, tak svárljiváf Za Františka ll.
došlo ku spiknutí v Ámbois (v březnu 1560), které přes 1200 bu—
genotů zaplatilo životem. Za Karla |X. došlo k noci bartoloměi—
ské (1572), země drásána byla válkami náboženskými. Těchto
zmatků využili Guisove, aby se dostali na trůn. |indřicb lll. - ve—
liký nazván proto. že byl polským králem, dříve než dosedl na

trůn írancouzský, —,chtěl se Guisů a jejich strany zbaviti vraždou.Svola stavy do Bloisu, aby našel u nich podpory. Nenašed ii,
dal r. 1588 zavražditi ve své komnatě lindřicha Guise a za ne
dlouho iebo bratra kardinála lotrinského. Katolíci francouzští roz—
dělili se na přívržence královy » royalisty — a přívržence Guisů —
li isty. Věru bylo pak království cele dvojaké. Upozorňuji, že
břostradamus udává přesně misto vraždy.

l_e Roy-Roy n'cstre du |)oux la pernicie,
L'an pestilcnt, les csnicns nubileux.
lien', qui tiendra. des grandes non letitiet
lít passeia terme dc ravilleux. 111.58.

Dvoiiltu krale není, zhouba (to) prijemnym,
v roce zbouby plneni, strůicoie ve starostedí.
který bude držeti, drž |, \'elkydi (to) není radost
a přeskočí cil |)t)SlllČ\áČků.

]índřicb lll., napred polský, pak francouzský, tedv dvojí král
byl zavražděn při obléhání pařižc doininikáncm lakubein Cle
rnentem 1. srpna 1589, Nostradamus udává i jméno vraliovo
a to synonymem. Clemens : značí příjemný, milý, líbezný jako
idoux : sladký'. proti lindi'icliovi lV. nastala válka. paříž něko—
likrát byla v nebezpečí dobytí. Nostradamus vyzývá tobo, iicnž
bude držeti' korunu královskou, totiž lindřipha lV., aby neustu
poval. Měl sice protivníky kardinála z Bourbonu, vévodu
z Maycnne, Filipa ||. — ale konečně, přestoupiv ke katolické
církvi. byl všeobecně „uznán a zubožené Francii vrátil pořádek.

předpověd byla vytištěna 34 let (před před událostmi oněmi.

|_e lys Dau ois'portera dans Nanci

hsques en landres electeur de l'Empire;eusve obturée au grand Montmorency,
Hors lieux prouve's delivré & clere peyne. lX. 18.
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Lilije Daufinova (přijde) do Nancy,
až ve Flandrech podporovati bude voliče říše;
nové vězení pro velkého Montmorencyho,
mimo místo (k tomu určené) bude vyda'n slavnému trestu.

Ctyřverší toto týká se udáktí zběhlých za krále Ludvíka Xlll.
(1610—1643) Kral ten byl od doby Nostradamovy prvním

korunním princem, jenž nosil titul rdauphi—n'. CDGUEOÍS'je staženina z rdauphinois'. Lilije byly ve znaku rodu bour on
ského. Na pomoc táhlo vojsko francouzské kurfirstovi ,_ tedy
voliči říše německé —vtrevírskemu, jenž byl paněly zajat a odvlečen
do Bruselu. Na výpravě do Lothrinska dobyto Nancy 24. září
1633, tedy po 57 letech, kdy předpověd vyšla. Ve Flandřích
oblchana Lovaň. Skoro v tutéž dobu — 30. října 1632 - zemřel
na popravišti lindřich ". z Montmorency, poslední mužský potomek
tak slavného rodu. iVelkým5 jej nazývá Nostradamus prax-cm. Ve
čtrnáctém svém roce byl místodržitelem v Languedot'u. v sednr
nácte'rn stal se velkoadmirálem francouzským, 1630 dostal mar
šálskou hůl. Bojoval proti- Richelieuovi ve pros )čch královny-matky
Marie Medicejské. Opuštčn přátely, kteři jej k odboji svedli, byl
roku 1632 jat a odsouzen k smrti. Vliuiá jeho rodina mu \y—
mohla, že nebyl aspon popraven ma místě k tomu určcnem',
na sprosté-m popravišti, nýbrž na dvoře radnice v Toulousu. 'l'am
také byl před smrtí vězněn v pravé dostmčném vězení. Ve slovech
lClCl'Cpeyne' :- Clara pocno : je skryto jmeno popra\'čiho._N<-byl
'im kat, nýbrž \ojín, jenž dle současného spisovatele liticnne
louberta jmenoval se (,:lerepeýne. V předpovědi Nostradamoxč

sprdxnč tedy označena jménaoosob. Dmrphina, německého kur
Iirsta, Monunorencyho o jeho kata, jim-no mist: Nancy o Handl-y,

_nehledc'- ani k“ význačný-rn okolnostem mělnění a popmvv Mont
mort-ncyho.

Na \ysvětlenou podotýkám, že iporterol nutno Čísti isup ortďraf.
i()bturéc' je utvořeno z latinského :obtumre', mvříti. ; romés'
užito misto mpprouvés', určené.

(hand le fourchu sera sostenu de deux paux,
Avec six dernit'orps et six sireaux ouvers,
l_c tres uissant Deigncur, herilier des crapaux,
Álors subjugera sons soy tout l'univcrs. X. přídavek.

Áž vidlice bude podepřena dvěma kůly,
se šesti polorohy a šesti otevřenými nůžkami,

_potom velmi mocný pa'n, dědic želv,

podmaní sobě celou zemi. ' /244



Ctyřvcrší toto jest otištěno jako přídavek k desáté stovce ve
vydání z roku 1605. ipaux' je množné číslo od rpal', rcorpsf
vlastně má zníti icors', lovecký roh. Na ponejprv působí verše
ty jako holý nesmysl, ale dle souvislosti měly by první dva řádky
obsahovati skrytý letopočet, kdy měl onen panovník ujati se vlády.
Uvažujme! l_etopočet býval za doby Nostradamovy psán latin
skými velkými písmeny. Vidlice může býti latinské V, kůl písmeno_ l.
podepřcme-li V s každé strany velkým l, povstane pismeno M,
které značí 1000. Lovecký roh 'e nástroj zatočený do kruhu,
polovic rohu bude asi pismeno &, otevřené nůžky podobají se
asi písmenu X. Napišme tedy;_M + CCCCCC + XXXXXX

“ a dostaneme letopočet 1660. Zelva byla znakem prvních králů

[ranecuzskýclr Meroveoxců, tedy ldČdiC želví je král francouzskýudvik XIV., který začátkem roku 1661 po smrti kardinála Ma—
zarina ujal se vlády. Rekl o sobě sebevědomě: iStát jsem já“
Weiss o něm píše: tludvík byl stár 22 let, když vyřkl ona pa
mětibodná slova, kterými začal nový způsob vlády ve Francii,
absolutni monarchie. Kdo uviděl mladého krále, jeho krásnou,
mužnou postavu. panoinické vzezření, takže jakýsi důsto'ník
\ykoktal: |Sll't', před vašimi nepřáteli se tak netřesu' a Scu<ery
napsala, že i při hře na kulečníku pozná člověk r něm pána
světa » nemobl popi'íti. že tato osoba je celý králi Dalších po
znamek netřeba

De nuict \'ientlra par la forest de Rcines
Deux pars, vanltorte, llerne la pierre' blanche,
la movm- noir en gris, dedans Varennes:
Eslen Cap. cause tempeste, feu, sang. tranche. lX. ZO.

\

noci půjdou dveřmi královninými
dva manželé, bludná (to) cesta, královna drahokam bílý,
osamocený král v šedi, budou ve Varennes:
Volba Kapetovce příčina bouře, ohen. krev, sekáč.

Napřed několik \'ysvčtlirek. IFOI'CS“ je utvořeno z latinského
ijores' : dveře. ;Dars' starofrancouzský název pro manžela. iVaul
torte' staženina ze dvou slov: vaulx-cesta a dctorte-zkroucená,
ne rava'. :Herne' anagram slova ireinet, kde místo i psáno
iNlbyne' je z řeckého monos, sa'm. iNoir' anagram slova roi
s přídavkem n. Ctyřverší je dokladem, jak je těžko předpovědi
Nostradamovy vyložili, dokud události nenastaly.

Předpověd jedná o útěku královských manželů Ludvíka XVl.
a Marie Ántoinetty dne 20. června 1791. Dle zprávy časopisu
sGazette ,Nazionale' ze dne 14. července 1791, odešel král i
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královna tainými dvířky v appartementu královnině. Král byl
oblečen v šedý šat, královna v bílý. V hrozné té noci zbělely
královně vlasy, takže měla vzezření stařeny. princezně de Lam
balle dala prsten, v němž bylo několik jeiích bílých vlasů. Na
prstenu byl nápis: Blanchis par le malheur—zbčlené neštěstím.
Utěk ten byl pochybeným. Měl se státi spíš, pak by byla bý
vala královská rodina zachráněna. Ve Varennes došlo k zatčení

krále i královny a ieiich útěk posuzován jako zradaf na národu
učiněná. po návratu přísahal král Ludvík na ústavu (1 6. září
1791) a stal se tak z panovníka absolutního králem konstitučním.
Nostradamus píše se stanoviska royalistického a svolení královo
ke konstituci pokládá za příčinu revoluce. Kdož ví. zda by král
podobný Ludvíku XIV. nebl revoluci ráznými opatřeními v zá
rodku udusil. Ze pak po Francii vzplály požáry zámků “šlech
tických, proudem tekla krev pod sekáčem guilotiny, netřeba do
kazovati.

Uvažme, že Nostradamus koncem šestnáctého století. tedy
o dvě stě let “napřed, znal děj útěku samého, barvu šatů sú
častněných osol), žalostný cil jejich cesty, který jmenuic určitým
(Varennes) a popisuie nástroj popravčí teprve republikou zave
dený (guilotinu)

le part soluz mary sera mitrč
Retour: conllict passeia sur le thuillc
Dar cinqcens: un trahyr sera tiltrc'
Narhon': et Saulce par coutaux avous

d'ltuille lX. 3_4. "

Manžel osamocený a skličenv bude ornitrorán

po návratu: utok se stane na l'huille .
od pěti set (mužů): ieden zrádce bude otitulmaný
Narbon a (druhý) Saulce z téhož stavu iako

(ieho) předci, hlídači oleje.

ipart :: pars' : manžel. iSoluz' vlastně latinské solus : sám,
osamocený. iMary1 znamená totéž co v nové frančtinč marri:
sklíčený. iMitrélzjemuž na hlavu nasazena mitra, špičatá če
pice. iTiltré' :s mnohými tituly. ;DarÍ ie zkrácenina z parmi:
au milieu de=z téhož druhu nebo stavu. '

Manželem je nešťastný král Ludvík XVI. Dne 20, června
1792 — tedy rávč rok po návratu s nezdařeného útěku —
vtrhla luza do uilerií. Král byl od královny odloučen () v kon
ferenčním sále ministerském vystaven různým říkořím. Byl do
nucen, aby si na hlavu posadil špičatou jakobínskou čapku. —
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Útok na Tuilerie podniklo pak 500 mužů přístavníchatry marseillské(fé
derés marseillais) v nod z 9. na 10. srpna 1792. Švýcarská
garda byla ovražděna a královská rodina stala se zajatcem
vzbouřenců. hfostradamus jmenuje místo, kde se útok stati měl,
ač'za jeho doby tam byly cihelny (thuille). Když r. 1566 byla
tato předpověd tištěna, zámku vůbec nebylo. Čtyři roky před
smrtí Nostradamovou začala Kateřina Medicejská tam stavčti
alác. Obyčejnou residenci králů francouzských byl zámek ve

hl/ersaillích a jen z donucení přesídlil Ludvík XVI. 5. října 1789
do zámku pařížského. Dovážíme-li, že nejstarším palácem kra
lovským byl pařížský Louvre, je shoda tim podivnější. — Zrádce
královy jmenuje Nostradamus jmény. Prvním dle jeho mínění
byl hrabě Louis Narbonne-Lara (1755-1813), jenž byl tehdy
ministrem války. Nedá se sice dokázati přímá zrada hraběte,
ale Nostradamus počíta mu podle všeho ve zlé, že celým snim
\livem nezasadil se o posílení králoxstvi a kolísal mezi oběma
stranami. Ze jeho počínání vzbuzovalo nedůvěru, dokazuje jeho
náhle propuštění“ 10. března 1792 ;Otitulovaný' nazván proto,
že pocházel od nemanželské. dcery Ludvíka XV, byl vychován
pii dvoře královském a zahrnován přízni. jako ňóletý muž byl
již ministrem O jeho )ovaze možno si učiniti úsudek, zxime—li,
že dal se do služeb i\lapoletmmýath a liyl jeho vyslamfem ve
Vídni. l.)ruhv zrádce, maire Šance ve Varennes. kramář.
dostal za to, že překazil utek královské rodiny, na základě usne-
svni národního shromáždění re dne 18. srpna 1791 c.)dmčmt
20.000 lirů pocházel od předků uhlídačů oleje'. kterýmžto po—
směšným na'zxcm chce Nostradamus vyjádřiti totéž, jako my
žertcm jmenujeme vetešníka rsbč—ratelemstarožitnostíi.

Un lfmpereur naistra pres d'ltalíe,
Qui a l'lzmpire sera vendu bien cher:
Díront avec quels gen.—;il se ralie,
()u'on trouvera moins prince que lmucher. l 60

leden císař narodí se blízko ltalie,
který císařství příjde hodně draho:

lidech, s nimiž se Spojí, budou říkati.
že mezi nimi možno nalézti méně princů

než řezníků.

Miněn Napoleon Bonaparte, narozeným na ostrOvě Korsice u
Italie. Ríši ustil žilou, dávaje krváceti svým vojínům na různých
bojištích. ísto rodové šlechty se obklopil povýšenci. kteří po
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cházeli ze stavu zcela prostého, ano byli lazebníky a řezníky, než
se stali Napoleonovými generály.

De la Cité marine et tríbutaire

La teste raze rendra la satrapie:
Chasser sordkle qui puis sera contraire,
Dar quatorre ans tiendra la tyrannie. V". 13.

Nad městem přímořským a porobcným
ostříhaná hlava zmocní se panství,
sprostotu zažene, která od té doby bude proti němu,
po čtrnáct let bude míti vládu.

;Ostříhanou hlavou' nazývá Nostradamus Napoleona proto,
že nenosíl dlouhých vlasů ani paruky, jak bývalo zvykem dříve
na dvoře bourbonském Byl při dobytí města Toulonu (r. 1794),
které se přidalo k Angličanům a Španělům. lako dělostřelecký
důstojník položil tam základy k sve pototnní vojenské slávě.
Dne 9. listopadu 1799 vyhnal výstřední re )ul)|ikány ze zákono
dárných sborů a provedl státní převrat. konsula stal se (ti-
sařem, republikány nenáviděným. Moc; jakožto první osoba ve
Francii, měl skutečné 14 let, od listo )ndu 1799 do dubna 1814.

ezapomeňme, že toto čtyřverší vyšlo tiskem koncem Šestnácteho
století. (pokračování.)

Guten g(laudius g(letus: Jladká bolest.

Všem nabízel isem srdce své, ale vysmáli se mně a naplili
v tnon tvář. A přece mtluii ie. Nebot, Kriste, tak učil lsi nás.

Nc ochopili mne, ale já jsem nežaloval, ani neproklínal. Dal
isem ásku svou a zlou odměnu vzal. Však milost Tvá, Dane.,
oblažila mne.

Nesplácel jsem násilí násilím, nebot kdo miluje, nezná hněvu.
Za to' klid dal lsi duši mé, Dane, a nepoznal isem trp
kosti výčitek.

Bláznem nazvali mne dnes a zítra se mi kořili. Z přátel stá
vali se nepřáteli mými a nepřátelé mí nabídli mi přátelství své
a já jsem se usmíval na všechny s láskou u i'ímnou. '

Kdybych neměl míti Tebe, Kriste, jistě bycl: neměl rovnováhy.
Ale Ty |si Světlo a Síla má!
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ŠZknihy cVáclava jedličky:
„gf'vězda a růže.“

TESKNOTA.

já ani prosit nemohu Tě: jen v dudwu rucc své v mých nech,
své malé ruce v mojich ncchl tam \' dáli stouhou bilou samal
Ty daleko jsi za horama, Vše krásnější je v zrcadlech
leč blízko, blízko \' mojich snech. a \' dalavach a krásy snech.

DRÁNI.

Chci býti modrým kosatccm Obrázkcm smyslů hlubokydi,
ve váze útlé, skleněné — jímž sny vé stůl Tvůj zdobily -—
až pohlédncš naň, čeka něm už pohlédncš naň, čekam tich
— ve volné chvíli své. 7—své volné \c cln-ili

Á jsem—li ptákem \- jasmincdi,
jenž tobě zpíxá t'clý (len.
tož posledmi leč zpimt nedr

jej volné \ dn'lli jcnl

ZDOZIÍ)II.\' BÁSNIK

Zasněny l)lUU(lÍlll \ aleji, lit domů. poztlnídr llutllll tón
koruny stromy sklánčjí tak slcdcc volá, ale on
v niž dumy hloul; a' hlouběji jsa básnik tudi, šer, věčna clon —

jdu —-stíntidrzmizetvnóručtmám jdc naslouchat, co kvóty sní
a nevím sám a nevim sám, v nejhlubší chvíli půlnoční.
své v duši o Čem přemítám kouzelná zář když měsíční

skvrn modrých, zlatých nastí'ika,
samotář slavík zavzlyká
jde \' zaníceni básnika.

ač příliš pozdě, pozdě již —

SMUTEK BÁSNÍKÚ.

Když čcrvánkami v duši hoři, Když hvězdami se tcskni v duši
v snách fialami smráká se. a stmivá modrem nebeským.
já zahledím se záhad k moři já sklopím zrak i před světluškou,
a k hvězdě nad ním — ku kráse. byd1 zůstal sám jen s šcrem svým.
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Z kalidm měsíce když kane já prosím, v době úhorů mýdr
v hloub sladký nápoj zoufání, úhorů nutn'ch ke žním, žel,
já v okory plášt skryji čelo, nasejte máku zapomnění,
jež Nrěznámu se ukláni, bych radostí nach všem žati směli

O lásko má mé světlo Slávo V .Zdhmdááfd '0 Čemýd' "Od
- . . '. ' bdrm bez hvezd, bez snů,vse nadal Cítím se vsemi —

by tajných stesků spodní proudy
čar nenesly mně písněmi,

s tragickým
osudem básnik pokorný, jenž
za všecky v dno žal vypíjím.

VELIKÝ ÚKOL.

Zlatníku perel, démantů. a já jsem sám
o poshov trochu, dozpivám a velký, svatý úkol mám
svou píseň růží o slávě za všecky, kteří pracují
hvězd rosy -- červánkůmatmám. se pokloniti záhadám

Tys sám tys sám i za ty, již to nezvědí.' \ |

já velký svatý úkol mám. Rybáři ZIGÍÝClT\' “'"“ Wl),
že za všecky, již oněrnli, 'VČ kahY <" Vl" nezkali,
\'C \'esjnjr PÍSCň vyzpivcim "CŽ ('lOl'IlČdnU, CO ZI'CdCllÍ

a za ty, již to nezvědi. 2 hvězd nad ohlakv tůně qum.

Tvs sám, tys sám,
jó velký, svatý úkol mám.
za všecky ty. již žitím mdli
vyloudit tajc hlubinárn

i těm,

l'v družky máš již o tom nikdy nezvčdi —

O žncčko zlatých klasů slyš.
jen chvíli domyslit mne nech,
co motyl nese na křídlech,
když k modrým leti vvšinám.

Gugen g(laudius g(letus: Odvaha života.
Nechluhte se nikdy s tim, co jste chtěli dokázati.
Lenoši mají plná ústa divástavosti a i odporného podílebenstvi.
Kdo miluje prácí, slouží Bohu a i lidem
Neboť modlitba má posvěcovati dílo a práce potvrzuje šle

dretnost srdce.

ož mravenec nenamóhó se z údělu sveho poslání v přírodě?
A co jsou roje dělnic v nle včelím?
Ie-li vaše duše zdrávo, musíte míti radostnou chut k práci.

| tělesni mrzáci vynořují díla překvapující jemnosti a píle.
Kdo poráží dřevo, má právě takovou zásluhu, jako umělec z po

lraženého dřeva sochy tvořící.
Dracujmel Budme k užitku na světě!
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alois Jian. 9Vo'vák: cVýročnz ceny.
(pokračování.)

iMusim děj volit ze svého prostředí. ze svých nálad, musí
být ve všech částech a odstínech promítnut nitrem mým. Veškerá
moje nálada, všechny myšlenky mé točí se kolem výroční ceny,
kterou bych tedy právem zvoliti měl za děj novelly, jenž, aby
bavil a uchvátil, musí být zabarven melancholickou sentimentalitou
a poeticky tragickou bolestí a smutkem hodně dramatickým, jímž
má novela končit! polohlasitě uvažoval básník. Najednou, zdálo
se mu, že zvláštní tvůrčí světlo rozlilo se jeho mozkem, jeho
čelem, že srdce prudčeji zabušilo. Byla to elektrická jiskra tvůrčího
talentu a inspirace, která pracuje v nitru básníkově rychle, ne
čekaně. Kalina našel kostru děje, vytáhl papír, chopil se pera, a
stenograj'ickou rychlostí píše, odkládal stranou jeden půlarch za
druhým. Myšlenky ncrvosnč předbíhaly péro, které sotva stačilo
prohýbajíc se a skřípajíc na špatném válečném papíře. —

Za hlavní osobu děje novelly zvolil sám sebe a za osu dějovou
výroční cenu, na kterou s jistotou a s hoiCČnvrn napjetím čekal.
Zvláštní lliCl'ltHInaprosté jistoty očekával, že se mu ceny dostane;
pochvbnost byla vůbec vvloučena, než přece uměle vžíval se ve
vlastní náladu a situaci, v níž by se octl, kdyliv (ÍCIIYnedostal.
Ztlrrujici a_ ohromující zklamáni básníkovo, jenž čeká na cenu
vyroťni z (ieske Akademie, bylo motivem novelly. Lidská touha
po sebt'lrjznčni vedla jeho pero zvláštní rozkoš (,Ílll při dráždivé

' vzpomínce, že by přece cena mohla inu uniknouti. Kostra novellety
byla asi tato.

iMladý, nadaný básník ocitl se následkem poměrů válečných
v hrozne bídě a nesnesitelné situaci, která jej dohnala kzoufalé
myšlence, že ukončí bidný život svůj sebevraždou. Věře však
v nesmrtelnost duše, nemohl se dlouho odhodlali ksnirtíci ráně
a proto všemožné se pokoušel o to. aby' kocábku svého života
vyvezl z moře bezútěšnosti a zdrcujícího zoufalství, namloumje si—
stále. ke sebevražda je nedůsto'ným zbabělstvím. Rval se s životem
a boj ten chvilemi jej těšil, cl'tvílemi ksmrti unavoval. Když však
osud se. nele )šil a Sll'l'tOle jej balvanem hladu a bídy stále hloub
a hlouběji do trudnomyslnosti, do propasti zoufalství, uminil si,
že se s tímto nehostinným světem přece násilně rozloučí. Áby
zbabělost sebevraždy zmírnil a pozlátkem vemluvené a sebou"
samým vsugerované nutnOSti zaretušoval, hledal dlouho bizarní
způsob smrti, hodný básníkovy fantasie. Vzpomínal na všechny
možné druhy sebevražd, o nichž četl tak často v denních listech;
než nelíbila se mu oprátka, skok do Vltavy nebo na dlažbu,
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rána do spánku nebo do srdce, nezamlouvala se srňrt plynem,
elektrickým proudem, smrt na kolejích ani starořímské otevření
žil nebo krůpěj jedu ani euthanatické k smrti uspání v deliriu
opojených. Vzpomněl si, že by se mohl dáti uštknout, kdyby byl
v jižních zemích, obrovským pavoukem tarantelou, jehož jed nutí
oběť do šíleného křepčení a tance, v němž vysilením zmírá,
vzpomněl i pověstného harakiri; než ani to jej nevábilo. Smrt
hladem a mrazem mu již téměř hrozila, než básnik hledal stále
druh smrti nejneslýchanější, nejoriginelnější. Vzpominal na ty,
kteří se ksmrti umluvili, umyslili, uhádali, utančili, ustudovali,
usmáli, než nemohl se rozhodnouti pro to ani ono. Několikrát
našla se v jeho čele i myšlenka, že by mohl tajemně zmizet
s povrchu zemského jako dramatik Bozděch. o němž se praví,
že utonul v šumavských rašeliništích nebo odešel na horu Áthos.

zpomněl si, že nedávno četl v (lenních listech, kterak český
důstojník objevil na hoře Monte Casino stařičkého kmeta, v němž

o rozmluvě poznal, že je to český malíř, který před čtyřiceti
l::ty odešel z vlasti a nikdo nevěděl kam. Zamlouvala se mu
tato poetická myšlenka, trochu poustevnická. než po delší úvaze
poznal, že je ve válce nepriweditelná.

Mvslil si, že zajímavým způsobem smrti by bylo polití se
petrolejem a uhořet jako fantastická příšera pekla, než i tuto
myšlenku opustil. Konečně rozhodl se “O zvláštní, ne sice ori

ínelní způsob smrti, který chtěl uskutečniti co nejdříve ve
tromovce.

Brzo ráno vydal se na cestu. |)n Stromovky \kročil po trati.
která se dotýká slavné bývalé královské obory. V odlehlém koutě
posadil se apaticky na lavičku, aby naposled \nímal krásy světa,
přírody. Zatím co loučil se v myšlenkách se světem. padl mu
do oka kus novin, který vítr příhnal k jeho nohám. Bezmyšlenkovitě
jej zvedl a hbitě přelétl zrakem. Byl to lISl :: různými zprávami.
oznarnujicími události z ulice, sebevraždy, které dnes básník četl
s velikým porozuměním. Na konci druhého sloupce zastavil se
déle a Četl oznámení Ceské Akademie, které sdělovalo s publikem,
že nejmenovaný dárce věnoval pro literární soutěž velkomyslný
dar deseti tisíc korun, kter' jako výroční cena ma býti přiřčen
nadanému, mladému básníku, jenž do soutěže předloží prvotřídní
básnické dílo, vyhovující všem požadavkům doby a nových směrů.

hůta podání rávě měla vypršet a doba soutěže ustanovena na
tři měsíce. V ásnikovi hrklo jako hrkne v hodinách, když do
tahuje dvanáctá; zapomněl na své zoufalství, upřcl oči do

rázdna a uvažoval: iBohové nesmrtelní, za tři měsíce mohlo
y býti po bídě a utrpení. le zítřek posledním dnem podání;
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"kclybych měl nějaké básnické dílo po ruce, zadal bych je do
soutěže a mohl bych se těšit na úsměv štěstěny, která mnou
až dosud tolik pohrdala.I Najednou uslyšel básník v nitru hlas,
jenž mu šeptal: iDroč bys se nemohl pokusit o své štěstí v po
sledním okamžiku? Vzpomeň, že Lope de Vega napsal stokráte
svůj dramatický plod improvisatorský ve čtyřiadvaceti hodinách.
Zkus i ty ještě jednou svůj talent a svou tvůrčí sílul' Nedo—
myslil básnik. schoval novinový list do kapsy, vzchopil se a běže
hnal se do města. Teprv na ulicích pražských zmírnil svůj krok,
nebot ranní chodci dívali se na něho jako na silence. Cestou
k zapadlému byTu vyvstalo v duši básníkově celé dilo básnické,
které chtel napsati ve dvacetičtyřech hodinách šílené touhy.
HOvoře sám se sebou tvořil intensivně myšlenkový obsah básní
a veršů. tDóŠ knize exoticko-romantický nápis,' šeptal si básnik
ia rychlosti blesku \vpíšeš v ní veškerou hořkost a zoufalství duše
své posledních dnů. Kniha psaná Člověkem stojícím na prahu
smrti, kniha diktovaná a improvísovaná lethargií, kniha \eršů
čpici chladem llIUlMlsebevrohova livpnotickv dojme censora soutěže
a jisti" ji pi'ii'kne ('ťllll. která llllll' mclna'ní pred smití' Došel
basník k livtu, mvřel se něm, sehnal poslední zbytky papiru,
přilil do knlamaře inkoust z plesníve láhve, zkusil pero. jež rozjelo
se “m papíře s demonit kým hesein.

komik psal po celý den a celou noc a několik pel již od—
hodil. Neiitil ltltnlu ani chladu. neiitil nnow, oc ('elo jeho bylo
polem zvlhlc. líclmí mozek protoval „O(llltluhy. l\ poledním" do
psal posledni verše, [dhdlll rukmis do novinového listu, \který
jej zachránil ve Stromovce řed selwvmždou a spi—Chalk Václav
skému náměstí kmuseu \)Zpominka. že by již sekretář Akademie
nebyl přítomen v kanceláři, poháněla jej k rychlému kroku. Ne
všiml si ani statneho musejního Kerircra, jenž. na pravo u hlavnich
dveří trůnil no'svt-inl křesle a kvapně po širokém koberci spěchal
do kanceláře k.ieske f\l\'(\(l('llli('. kde rukopis převzala hezká slečna,
která ve válce zastupovala mužskou silu. Básník s úsměvem podal
rukopis a zahovořil. ;Sleeno krásná, na těchto verších visí život
můj, proto drz'te mi palec!l 

'l'i'í dlouhé měsíce žil básnik. jak se tol dalo. Drobíjel se tím
životem s filosofickým klidem a téměř s úsměvem na rtech. nebot
naděje. ta sladká naděje pružila tělo i ducha. le naděje tim nej
krásnějším květem stromu života. Dal Bůh člověku velikou číši
utrpení, která pije se jako lék proti hříchu; však sládne na rtu,.
je-li k ní přimíchán balsám nadeje, bez níž byl by svět pustinou.
jako v poušti nalézáme šťavnaté a vonné oásy, tak iv tom údolí
slz a pláče setkává se unavený poutník s oásami svrchovaného
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štěstí, jimiž je naděje A proto antický Elosof, jenž celý svůj životmeditoval o tom, co vlastně člověka vá , aby žil, naposled pro
nesl v této větě veškerou svou moudrost:

iNebýti spánku a naděje, mohl by člověk nad sebou zoufati!

Básník spal a doujal, takže platilo o něm italské WÍSSCdor
mendo'. Žil, aby se dočkal 0\oce, plodu, jenž uzrátí měl z květu
jeho naděje, která během času měnila se v improvisovanou,
\ autosugestimí jistotu. Někdy podléhal sice staré tristní náladě.
než to byl jen chvílkový rozmar ducha uštvaněho a utýraného;
i m\š|enka eli-nější samovraždy drala se mu do čela, když po
chybnost zmocnila se jeho duše, když si \zpomněl, že možnost

zklamání dohnala by ho k zouLalsní \ětšímu pr\ého.Když se doufá, plyne čas 'a o stojatá voda, druží- li se kna—
ději ještě netrpělivost čekání básník doufal a čekal, a tři měsíce
zdály se mu malou věčnosti. Konečně dočkal se dne, v němž
mělo býti v denních listech uveřejněno kteieinu básníku dostalo
se \\'soké ceny, již jako dar \ Ceské Akademii složil veliky píitel

poesie, jenž to učinil z piety \ůčí svému s\nu, jenž \e \ýcaiet—lizemřel \ nejkrásnějších letech suiho inládíjako nadaný básník.—
Brzo ráno s1ěclia| básník k nejbližší administraci nejrozšíře

nějšilio pražského deniku a netrpěln'ě čekal, až se rozletnou (běh?
a roznášečky |ozletí se po (elem městě. Několik haléřů na list
ždímal \c dlani. ni\s|e si, že za pái hodin bude ve dlani tíímati
tisíce. —Zaskřípěl klíč \ zámku d\'(í'e se ote\|el\ Básník skočil
k pi\ní ioznášečce zběsile \\tilil ji (íslo tiskem ješte niokié a
nenosně hledal i/. České Akademie-' Kit—\ linala St mu do

lilmy, šidce pludce zabušilo, kd\ž s atřil hledanou zprávu. Oči
sršíci přeletl\ bleskem obsah. .. » lqcž (\ hiůzol —- -- Básník
se zach\ě|, zbledl, ()(l zůstaly \\třeštěné, list padl na dlažbu, kde
sebial jej zá\an \ÍClN'u a unášel na diiihou stranu náměstí Zou—
falý VZ(lC(l'l\ydial se z hidla básnikom a básník sešílcl. l\\a|
si vlasy 5 hlavy, zuby zataté v křeč skřípěly a těžce (lrtily jedno—
tlivá slova nesouvislých vět. tlakou smrtí mám sejítí se světa, aby
úměrná byla mému zklamání, mé bolestil' —

*

Až ser" (lopsal Kdllnd 5\()U "G\Cllu, SVOUpnní p()\|(ll\'l|. [)alšl
rozběh péra zasta\i|a mu strašná m\š|enka: iBože dobrý, kdyby
novella ta bla pravdivou a děj její se naplnil na jejím tvůrci!
Zachvěl se kalina, zamrazilo ho a bál se domyslit, hledě strašnou
myšlenku zahnat \ nekonečnou dálku. Psal téměř celou noc, nebot
na východním nebi vyvstávali již červánky. Kalina zhasíl světlo,
svlekl se se zuřívou rychlostí, zaryl hlavu do peřiny, jako by z ní
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chtěl vytisknout strašnou myšlenku: ;Dsals sobě svoji vlastní po
vídku.? —

Únava a vysílenost zvítězila. Kalina usnul. Než i ve snu roz
víjela se dál nedom'šlená myšlenka p0vídky. Kalinovi se zdálo,
že cenu nedostal. Flantasie- „strašně pracovala ve snu, v němž
hledal Kalina zvláštní způsob sebevraždy. Zdálo se, že čte verše
básníka Salmíni-ho :

rlak perlu eritrejskou
kéž moh' bych vlastní mozek
ve víně rozpustrti. — Hled, myšlenka tato
je věru hodna lilosofa!

Kalina ve snu třímal v ruce pohár, v němž ve vlastní krv
rozpuštěn byl “eho mozek. Žízeň palčivou cítil v hrdle, než ruka
zkamcnčla a llalina nemohl číši donesli k retu, ac žízeň rostla.

Znovu a znovu opakoval pokus, než nadarmo. Až konečně ruka
sebou trhlá a (lonesla pohár dál než ke rtům; obsah poháru
se rozlil po Čelo a Kalina ucítil mozek i krev svou stékati s čela
no lírc. llasnik su proluulil a tllí'tžl před sebou mní Brabcovou,
která drželo v ruce kávovou lžičku, kterou nabrala \Oth 1 urny
\'dtlld. nalild Kolinovi na Čelo (] tim jej probudila.

rl\'vkl jst'r'. že půjilcu- snírlát (lo kavárny a vy closurl lm loži,
jako lustr ('lllČl zaspat (lrn sve splněné naděje, radostí (\ slávy'
tllom-rn \vskočtt', nosnírlt'jlc se] pobizelá paní Brabcová ra SC—
žeňte noviny. abychom co nejdřív uzřcli jméno Kalina ve vavii
nech. llž líorlnou chvili \'yltlÍŽÍnldo ulice, však dosud jsem žádné
roznášečky nevidela. ač jinrly jich je plná ulice! Kalina začal se
rychle strojiti, umvl se. učesal své dlouhé vlasy a pustil se do
snídaně, když pání Brabcová orlcšla Na sen svůj uplne zapomněl
a rnvslil jenom na cenu, kterou mu pani Brabcová připomnělo.
po kávě vzpomněl si básnik, že by se mohl olioliti, aby i ze
vnějskem slavil nejvýznamnější (len svého života.

Když byl hotov, oblékl se a vyšel do ulice. Elektrické hodiny
ukazovaly již jedenáctou, když Kalina vstupoval (lo kavárny, kde
chtěl v novinách spatřití opothěosu svého jména. posadil se blízko
kamen. s hřebíku sundal nejoblíbenější svůj denní list a jal se
obraceli list za listem. Konečně se zastavil v (lenních zprávách
u oznámeni z ské Akademie. Krev nahnala se do hlavy, srdce
prudčeji zabušilo, oči se dokořán otevřely - všechno právě tak,
jak to Kalina líčil v noční s_vé novelle, která nedopsaná ležela
na stole v jeho bytě, na kterou si Kalina v tomto slavnostním
okamžiku vzpomněl, usmívaje se, že nebude pravdivou, jak se
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v noci obával a jak ukazoval i jeho sen. —- Bleskem přelétl
zprávu, která oznamovala stručným novinářským stylem:

rDrvní výroční cenou poctěno bylo básnické dílo Svatopluka
Maliny, druhé ceny dostalo se básníku jarkovi Lisickému a třetí
přiřčena dílu Ondrouše Vltavotýnského! Zachvěl se Kalina již

ři prvnich slovech zprávy, než přeci ještě ovládna se, četl znova.
Kemýlí se — Svatopluk Malina a on se jmenuje Svatopluk Kalina.
tTedy já jsem cenu nedostal! zalkal v hrdle Kalinově těžký vzdech,
jenž zarazil krve l.)ěh v hrudi i ve tváři, takže básnik zl.)ledl jako
mrtvola. Kalina se vzchopil se židle, strhl klobouk s rohatiný
— svrchník zapomněl na stojanu — a s polohlasitým: tNyní jdu

dopsat povídku a potom zemru' vyřítil se z kavárny, jejíž spo
lečnost za ním oknem vyhlížela, i číšník, jenž právě Kalinovi při
nášel černou kávu. rTichý blázen nějaký," hlesl kdosi a tím |)le
vše odbyto. — — Kalina nešel rychle ani zvolna. V myšlenkách
zabýval se jménem Svatopluk Malina, drtil je mezi zuby při za
tatých pěstech. Zmocnovala se jej strašná žárlivost vůči onotnu
jmenu, které ho oloupilo o cenu, 0 slávu, které ho dohání k sebe
vraždě, ke smrti. — _

prudce zaskřípělý stare schody v zapadlé ulici, když nštvaný
básník rychle, než piece těžce \ystupotal po nich do svého po
koje, d kterého se zavřel na dva západy, hovoře sám ksobě:
rlcn strpení, bledá smrti, šklebíš se na mne z každého kouta;'
až dopíší novellu, sám adnu do ttého ledového náručí. Ách,
'á šílenec. u'oč jsčm hral) v noci péro do tukv a psal )ovidku,
kterou snad přivolal jsem sr hrozný osud 5\ůj, jejíž děj je 'lastnim
dějem mým, jenž naklonil se ke katastrojé) Kalina stiskl pero
křečovitě te svých hubených, zamodralýclt prstech a sklonil se
nad půlarch. jenž před nítn ležel nedopsán. tlakou smrtí mám
sejíti se světa) četl liásník posledni \étu Ste novelly, kterou v noci
nedokončil, tahy úměrná byla mému zklamaní, me bolesti! tÁdt
ano! tí'eštil básnik. tjakou smrti mám zemřít? Mvsli, mluv zloře
čený talentu. prokletý gcnic mého tvůrčího ducha. jenž nevydohyls
pro mne ani haléře, ani ertllU slávy, pryč s telmu na smetiště,
jako se odhazuje trus (] hlen!

Mysli, mozku idioto, dřív než pěstí pomsty roztříštim prázdné
čelo své. mluv srdce prodajné. jež svými city opájelos mne zhy
tečnč, mluv, dříve než v tvůj mohutný sval, () němž říkají, že
v něm sídlí láska. vrazim zrádné péro své, jež pro mne ceny
nemá žádné víc. He — šklebíš se hledá s."uti — co?! jen divi

'|cčku počkej, tnilenko a lásko má. 0 kéž bych mohl, jak se mi
zdálo v prorockém snu, rozpustit mozek svůj ve víně a vypít jej
až ke dnu — o co pravím ve víné — velsvé vlastní krvi, která
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jistě zahořkla zeměžlučí, ysopern a pelyňkem. Nuže, jakou smrti
má umřít rek, jímž jsem sám? Má. spolykat archy své novelly,
má vypít láhev inkoustu nebo vrazit si péro mezi šesté u sedmé
žebro, pod nimiž buší beztvary kus masa, jemuž se říká srdce?!
Radte bohové, rad nedočkavá smrti. vždyt říkají, že ty nej
l)izarnějši mvšlenky obětem svym šeptáš a_ do čela vpašovávášl'

Kalina položil prudce ruce zataté v pěst na stůl, chtěje na ne
položili žhavé své čelo, aby vyrnvslil smrt pro reka novclly' i pro
sebe. Než najednou v levici ucítil palčivou bolest, odtrhl ji od
stolu, aby hledal příčinu bolesti. Břitva. jež rozevřena ležela od
rána na stole mezi papiry, zvrtla se a smeknouc se po ruce,
prořízla ji v zápěstí až na kost. Lekl se nejprve básník. však

otom démonicky nsrněv přelétl jeho tvář a básník zajásal: rHa
krev; co tak dlouho hledám, přišlo samo. —- Mohl bvch ji
schytat do poháru (\ nliasit \ ni žízeň smji po hrobu ,- než
nikoli -- neučiním toho — raději vlastni krví dopiši povídku.
Sláva ti. myšlenko; já hledal tebe dlouho! lot vítany způsob
smrti -- ani vraždu. ani sebevražda, ani přirozená smrt a
tajemství mc snntr půjde se mnou do hrobu. do elvsia básníků.
klei'r život dali za svou tvorbn'

Kalina smáčcl péro \ krvi, která pruda.- \ lmrvě karmínu
řinnla se z protntó hlavní tepny levé ruky, l'm'sník lrorečnou
rychlostí psal nominuje široce tragicky skon reka povidky i skon
SVÚj, nebot (lití-l svou kreí vvpsali až do poslední krůpčjv
co srdce, jak dobrým jsi mi kalcnnaícm. jak vytrvalou a dokonalou
jsi pum ou. že péro nn"- ani nestačí spotřebovat proudu tvého
zdroje. líž šestadvacet let bez odpocinku pracuješ a tluků svých
právě jsi dovršilo miliardu. Kolik tvých tluků, ó srdce. palíilo
z té miliardy Bohu, lásce, poesii. ideálům! h0vo.řil Kalina sám
se svým nitrem a éro namáčel zas a zas do krve, která ne
únavně pry'štíla z lillilwkého, jemného řezu, jenž výtok krve pod
poroval. Básník psal šíleně konec povídky, aby snad srdce ne
ustalo tlouct dříve. než by stanul na poslední stránce. Dopsaňé
archy házel bez ladu a skladu po stole ktěm, které sal v noci
inkoustem. písmo krví psané rychle schlo a poněkud zbl)edlo, místy
rozlévajic se o válečném apiře.

Kalina psal. a psal a lldyž krev mírněji proudic ssedala na
ráně, zuby i retem ránu rozdíral, aby se v psaní neomeškal.
Duchem úplně ponořen byl básník do práce. Smysly jeho ne
reagovaly již na čas, prostor, chlad a vysílení. Neslyšel Kalina
volání pani Brabcová, která dvakráte se do jeho pokoje dobývalo,
neslyšel silné tukání na dvéře, jímž se hlásil o návštěvu přítel

ervený. chtěje Kalinovi blahopřát k ceně a slávě.
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Krev prchala z tepen těla Kalinova a básník zvolna slábl; než
'ro tím nervosnčji běhalo po papíře, tím šílenějí racoval duch,

Etccrys-blížící se a onií těla viděl tajemné vise a' (lbsud neznámá
zřídla básnické tvorÉby odkrýval a peru šeptal. již se blížil děj
novelly ku konci; — však bylo na čase, nebot básník >sa| již
po ponětí, ježto zrak po ztrátě krve slábl a ochaboval. llž cítil,
že se srdce pomalu zastavuje, v. hlavě mu hučelo, než nepolevil,
neustal. Konečně dospěl stránky poslední. Básník již sotva donesl
pravici s pérem k ráně, na niž perlila se poslední krůpěj krve
již hodně zahoustlě. péro namočené v hustě krvi chutě rozběhlo
se, aby napsalo poslední větu povídky. Než nedokončilo ji již.
Kalinovi se zajiskřilo před očima, hlava se nachýlila, až klesla
na papír, kde péro povídku zakončilo krvavou kaňkOu. Nachy'lení
hlavy popohnalo ještě poslední krůpěje krve v žilách do volného
běhu -» v hrdle hrklo a srdce se zastavilo. Kalina byl mrtev,
polo sedě, polo leže nad nedokončenou novellou. jen jeho duch,
jeho genij bloudil sférou pokoje a zdál sc šeptati:

';Zas triumfuješ, smrti, kmotřičko milá,
však nežli půjdeš světem dál,
hádanku rád bych tobě dal „:
Rci, kolik uplyne let, nežli je shnilá
toho lcb, jenž si život vzal,
když tvorby Duch jej oklamal? (pokrači)\á|rí.)

G'ugeng(laudius g(letus: Jpravedlnosl.
Opustte cesty násilí, aby vám nebylo klnuto.
Dávejte lásku, abyste lásku pocítili.

Budte spravcdliví ve svém srdci. lest vzduch z milosti Boží
pro zeměplaza jako pro slavíka. Dokonalá l_áska smiluje se nad
ubohým právě tak ráda, jako nad krásou. Cim více sebezapření
bude vám, tím větší bude vaše odměna vnitřní.

Spáchanou křivdu pokorně odčiňtc. Nenechejte násilí vyzráti
v čin. jsou moci mocnější nad vaši moc.

Nesmíte činit zle, abyste nerozhněvali zákon spravedlnosti, jenž
v Bohu jest.

Nemluvtc o velikosti svých obětí.
Vděčnost následuje lásku nezištnou.

Čeho bojí se svědomí, “„za nesmí srdce žádati. Kdo tak činí,
ničí si život. Od tmy jde hrůza, od světla radost a život po
cházejí.
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grantišek Qohnal: Qroblém g(rísta
v moderní krásné literatuře.

(Dokončení)

podobnou napodobeninu osobv Kristovy předvádí nám ne
'menovaný spi50vate| anglický \' románě: pravdivý život -|osuy
bavidsohna' . .. Autor liči zde anglického dělníka, který celý
život věnuje tomu, aby stal se podobným Kristu. V Londýně
vidi, jak stávající církev z učení Kristova učinila učení, které
nemá nejmenšího vlivu na život. Lidstvo má učení Kristovo
v ústech, lidstvo hlásá učení Kristovo slovy, ale skutky nejsou

odle toho. Má-li tedý nastati náprava, je nutno Krista nejen
lásatí, ale dle něho také žíti. Opravdové následování Krista dice

|osua Davidsohn praktický prováděti -—ale tím upadne v kon
l'likt s církevním křestanstvím a nalézá smrt ve shluku lidu, jejž
jeden s kněží » jeho bývalý učitel — proti němu pobouřil.

Ve všech těchto třech románech vidíme tutéž tendenci: Kristus

stojí v ostrém rozporu se stávajícím církevníctvím: křestanství
dnesni, křestanstvi dogmatirkč, křestanstrí hlásající slova, ale ne
znajici skutků není učením. které hlásal Kristus; je jalsijíkatem,
padělkem učení Kristova a jedinou záchranou, jediným ozdraví-,
nírn lidské společnosti mohlo by býti restaurování pravého učení
Kristova a pravé následováni Krista ne slovy, ale skutky, životem.

Týž rozpor kreslí také Gerhart Hauptmann \ románě rDer
Nari in (.,lrristo l:.nranuel (.)uint'. I zde setkávarne se s jakousi
parallelou osoby Kristovy a dějů z evangelia, parallelou obdobnou,
ale přece zase ideově rozdrlnou od předešlých. Nelrot kdežto u
Kretzera, Kahlenberga i u zmíněného autora anglického především
řešen jest problém socialni, zde u llauptmanna více \' popředí
vystu uje problém náboženský. Zdá se,že vliv Frcnsscnova rHíl
ligenůi' hrál zde úlohu posledni . . l—Zmanuel()uint je blouzní
vet: náboženský, jemuž usilovné, ale nepochopent'- a nestrávené
čtení bible popletlo rozum. Celý ten život jeho. jeho učení a
jeho utrpení — to vše není nic jiného než jakási kopie bible,
provedená někdy méně, někdy více duchaplnvmi parallelami
s příběhy evangelií. jako Kristus taki tento svn tesařův Emanuel
Quint svým neobyčejným zjevem přitáhl za sebou mnohé. jako
Kristus má učenníký, ale i odpadlíky a zrádce; podstupuje boje
s fariseý a trpí krutá pronásledování; jest zde i cos jako zázraky
a proroctví; jest zde i tragická smrt — samoten a opuštěn umírá
Emanuel Quint v sněhové bouři vysoko v pohoří Gotthardském
— ale vše to jest jen matný stín mohutné, nevyrovnatelné po

stavy ležíšovy z evangelií, pouhá kopie'nepodařená, uboze zmen
2—59



šená, rozbřídle zvodnatělá — tak aspoň se nám jeví, ostavíme—li
tohoto Emanuela Quinta vedle markantní postavy ežíšow . ..
A pak ten vnitřní rozpor. kterým trpí celý román, od první stránky
počínaje: veškeré snažení Emanuela Quinta je sice.plné víry a
náboženského nadšení, ale všimněte si dobře, dle ujištění autora je
to snažení blázna! A tak od první stránky, zdá se vám, jako byste
nade vším cítili ironicko- skeptický úsměv autorův, který ujišťuje vás
shovívavě: Vždyt je to jen náboženský snílek a blouznivcc, vždyt je to
jen blázen, milý sice a sympatický blázen —ale přece jen blázen . . .

problém Kristův a osoba Kristova lákala Hauptmanna ode
dávna. je známo, že již v mládí zabýval se Hauptmann myšlen
kou složiti biblický epos rKristus', ale k uskutečnění jeho dosud
nedošlo. jako by svou vlastní tragiku měl na mysli, když v dramatě
rMichal Kramer, líčí umělce, který sedm let marně snaží se zob
razit Ukřižovaného. Tak také Hauptmann nemůže býti hotov
s osobou Kristovou. Snad neucelený, rozpoltěný a příliš ještě
neustalený světový názor Hauptmannův je příčinou toho. Není
zde pevné base -—a bez té nelze přikročili k řešení problému
tak velikého .. Á skepse, nejistota — ta jenom podlamuje

' rl laničce' učinil Hauptmann pokus předvésti osobu Kristovu
na jeviště. Ale nepředvádí zde Krista jako osobu skutečnou,
jednající, nýbrž jako zjev, jako fantom, jako představu v horečce
pracujícího mozku umírajícího děvčete Umírající Hanička vidí
totiž \ horečce, jak najednou blíží se k ní postava neobyčejná,
skvoucí __ Kristus len bere umírající llaničku za ruku, ;lvcdó
ji a pomocí andělů odvádí do nebe . . V té chvíli oznamuje
ošetřující ji jeptiška. že umírající zhluboka vydechla, úsměv pre
létl jí tvaře — Hanička umřela . ..

přímé uvedeni osoby Kristovy na jeviště způsobilo rozruch a
pohoršení. Hauptmann jako by byl to sám již napřed cítil,-Moto
snad dal osobě Kristově rysy laskavého, dobrého učitele l'lanič—
čina a tak tvoře vlastně bytost komplikovanou, jako by chtěl
zmírnili nepříznivý dojem onoho přímého uvedení osoby Kristovy
na jeviště. ,

Ale i v tomto dramatě zůstává Hauptmann ve své podstatě
problematickým a nejasným . . . Co chce říci ten mystický sen
ubohého sirotka, uštvaného surovým otcem, trpícího nevýslovně
a přece snícího sladce a důvěřivě? Chce říci, že náboženství
se svou hřejivou perspektivou v lepší život osmrtný a se světlým
zjevem Krista odměňujícího je jedinou útěchou v nevýslovné bídě
života téměř podkulturního, kresleného zde právě tak stroze dras—
ticky a typy tak bizarně hrůznými a odpornými? Ci chce naopak
říci, že jen ta hrůzná bída tohoto života zůstává strašnou, ne
ZČO



uprosnou skutečností — naproti tomu vše duchové, nadzemské,
božské jest jenom fantomem, sice utěšujícím, neštěstí mirnícim,
v neštěstí osilujícim — ale přece jen fantomem, přece jen pře
ludem? či je to konečně vše jen pouhým scenickým elfektem,
vvpočteným na osvěžení nervů divákových?

Tedy zase táž nejasnost základní ideje. jako viděli jsme v ipo
topenčm zvonu' . . . _

Uvedl jsem některé příklady, kde ležíš pojat pod zorným úhlem
idei sociálních. Zde v těch uvedených vždy ještě zachována ja
kási úcta k vznešené postavě Spasitelově. Ale horší zkreslení na
stává, kde zmocnil se Kristovy postavy socialismus agitační. pod
zorným úhlem tohoto socialismu přestává nakonec ležíš býti
ležíšem. Přestává býti nejen Bohem, přestává býti inadčlověkem
básníků a stává se jen rvelikým sociálním reformátorem', stává
se mnížem 7. lidu', který ujímal se utlačovaných a měl odvahu
říci pravdu i pánům a vznešeným, stává se mužem, který je při
telem dělníků nejen slovy, ale skutky. Dnes kdyby Kristus žil,
byl by jistě sociálním demokratem, l.)a pravděpodobno byl by
jejich vůdcem a poslancem lak jeví se Kristus v představě soci
ální demokracie, |řeba "en připomenouti jména jako pavel erlíre,
B, Naumann, Martín Řade nel), chcete li nejmarkantnější doklad,
W'altcra Classena knihu iKrístus dnes jako náš vrsrevník'. Spíso
vatel zde USOlHlKristovu v pravém slova smyslu zproletarísoval.
llt'inil z něho obyčejného dělníka dnešního velkoměsta. \, píí
slavní ulici stojí jeho domek UKUVSltý. [*')ělnítfí a řemeslníci jsou
"cho okoli. Děj evangelií vyprávěn tak, jako by te'irve včera se
byl stal, v nynějších poíněrevli, \ n nějších městech, v nynějším
životě.. Slyšte na př., ' k začína (illassenův Kristus svůj veřejný
uřad učitelský. tlednoĚo večera stál na břehu řístavu a viděl
prístátí parníky & mnoha dělníky Íu Cítil v sr(l)ci, jak rád má
všechny ty, kteří kráčeli mimo něho. Znal je tak, jak byli 
dolnosrdečni a hodni, chvatní a váhaví, zlí a leniví. Tu myslíl
si: iRád bych je udělal lepšími a štastnějšímíl Mohu to. proč
neděje se nic, aby na mne bvlí upozornění a aby mne slyšeli?l
lu poznal. ipro ty všechny nedějí se žádné zázraky. lake já
námahou a prací musím se státi tím, čím státi se mám.! —
Od té doby vystupoval veřejně. Shromáždil kolem sebe některe'
řemeslníky a písaře, ti stali se jeho přáteli. Nenapsal žádne knihy,
nezorganisoval žádné strany, ale své přátele učinil jinými lidmi,
tak mohutně ůsobila celá jeho bytost na ně. — dyž jedenkráte
byla veliká schůze, naslouchal, pak povstal a mluvil: ! káte na
velikou budoucnost. Pravím vám: Začněte u sebe samých!
Změnte svoje smýšlení-a doba spravedlnosti přijde. Potom ne
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bude už žádných chudých a utlačovaných. Nebudou rozeny děti,
které vysíleny jsou hříchem svých otců, starci a chromí nebudou
chřadnouti trapnému konci vstříc. Cas blízko jest. Nastane, kdy'ž
vy sami se vychováte a nového smýšlení nabudete! — Byli otře
seni jeho řečí, nebot mluvil jako ten, který myšlenky své tvoří a
ne jako činili jejich řečníci; nebot ti troubili do světa. čemu od
jiných se namáhavě naučili. — Ále jeho známí v ulici, kde vy
rostl, dělí: Není to mladý dělmistr, který na místo otcově přišel
na loděnici? Nejsou jeho bratři a jeho sestry mezi námi? Co

k odchází ted z práce a chce býti velikým světlem if A kři
Ešvali za ním, když šel po ulici. Ale když se obrátil a poťkždél
na ně, tak mlčeli a neodvážili se ničeho proti němu!

To je moderní, dle zorného úhlu socialisrhu utvořena transcripse
kapitol: sv. Matouše 4, 5, 7 a sv. Marka 1, to _ 39 a b, 1 _ ó.

Classenův Kristus mluví ovšem také v podobenstvích Chcete
slyšeli, jak vypadá takové podobenství?

ihlověk jeden šel večer za soumraku venku pi'ed \clikym
městem. Tu na osaměle'm místě přišli na něho dva chlapi, ude—
řili jej po hlavě a vytrhli mu hodinky a tobolkn a nechali lio
ležet v bezvědomí Tn šel tou cestou jakýsi obchodník, měl
na spěch. .Nebot večer měl sezení v jednom spolku, kde byl před
sedou. Myslil si: len člověk je ovšem opilý. -—O něco později
šel kancelářský úředník. Zastavil se, podíval se na muže a iny
slil si clu obilo se několik opilých dělníků lo je hanebné)
potom nivslil) na to. že má právě nový svrchnik. Také nechtěl
míti tlÍ( s policií a šel rychle pryč. Při \ečeři vyprávěl však žení
a dítkam: ipomyslete si jenom, jací hrozní jsou lidé“ lu sli
tou cestou dva polští dělníci Byli velice omdlení prací a těsíli
se na večeři Zastavili, jeden klekl a díval se na muže. Potom
ho zvedli a nesli ho daleko do jednoho domu. Tani ho obmvli.
dali mu obklady na hlavu, potom jeden běžel ro lékaře, druhy
odešel, jel kus pouliční drahou pro drožku. — do byl tedy l')ll'l
ním přepadeného ?'

lot podobenství o milosrdném Samaritánul
W'alther Classen chtěl tímto způsobem učiniti ležíše hodně

blízkého dělnému lidu. „ Ale učinil tak? podařilo se mu to?

iskal více úcty a náklonnosti a lásky v dělném lidu pro ležíše
tímto zproletarisováním jeho osobnosti? . . .

námy jsou obrazy Vereščaginovy; známy jsou obrazy l:. v.
Uhdeho. A jestliže Vereščagin a hde, jimž nikdo neupře važ
nosti a opravdovosti a jistě hloubky náboženské, jestliže tito ztro
skotali při problému Kristově — oč více ztroskotati musila profo
nace Classenova? . . .
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alois Čáp: 'Cři sniutrte' písně.

Znal jsem jej. Dávno před lety
uzřcl jsem jeho bledou tvář,
na niž je těžko zapomnět.
Znal jsem i píseň tesklivou,
kterou pěl milé pod okny.

píseň ta zněla:

Usnula jabloň, tráva Spí,
po skráních hladí noc jemně,
sejdi, ó sejdi na náspí,
sejdi a přiviň se ke mně.

Měsíček svítí do oken,
všecko tak krásně tu b\ldť,
přitul se jako tichý sen,
alnclt tí zlibal rty rudé.

Vlažna' noc, tepla, příjemná,
srdce nám poukole'há,
pojď ke mně, scdnem do temna,
pod šeřík snlncrn si třeba.

Main ti tak mnoho toho říc.

čemu bol usnouti neda,
pohlcdět clo tvých zřítclnic
naposled, dívenko bledá . . .

[)HťS jsem si vzpomněl na něho
Nemoc jej stará, zákeřná
skla'tila ve hrolJ Černý dřív,
než ze snů mladých procitl.
Písně. dvě našli ve stole,

písně dvě smutných loučení;

Až zase někdy potkáš mne,
ó nedívej se zpříma,

sklop řasy svoje hedvábné,
\“ nichž cosi jak bol dřímá
a cosi jako výčitka
se třpytí vlhkým smutkem.

Až zase mne někdy uvidíš,
ó nevolej mne k sobě.
mně srdce puklo — však to víš —
a potom puklo tobě —
a v rozsmutnělé duši štká

sen shaslý v běhu prudkém.

Až zase půjdeš aleji,
hud cizí, chladná zcela,
by srdce novou naději
se znova nerozchvčla . . .

Zas viděl jsem tě jit
jak teplo lichých krás,
\ tvář lrledou lhalas klid,
a \ očích \7(leclr se this.

l.)nes nemohu ti více dál,
než. soucit a sen mládí

a za večery vroucí dik,
v nichž jsme se měli rádi.

la nemohu ti nic už dál.
než teskny' pozdrav z dali.
a vůni uschlých lu enů,
v něž slzy napadali:

Zas viděl jsem tě jít
jak teplo tichých krás,
v tvář bledOu lhalas klid,
a v očích vzdech se třás . . .
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alois Jtan. 9Vovák:
Qřeklady : duchovní poesie.

ZE SCHILLERÁ.

Svět rád co bílé pošpiňuje černí
a vznešené rád zašlapuje v prach —
Než žádny strachl — jsou dosud dobru věrní,
jichž perutí božskému patří vzmach.

NA ESCORIAL.

Don l.uis de Gongora.

Posvátné jsou námzlacené ty jeho ka itcly
a samo slunce ohnivé snad jejich zab esků se bojí
a mraky. výšiny o červánky s nimi se dělí
a často i nebe klenba k žárlivosti nad tím se stroji.

Co jsou tvé blesky, lupitere všemocný a smělý,
co jsou, o slunce, paprsky má v nerovném zápolu, boji
o primát. co luno, i tvůj svit často zkrvavělý,
když největší chrám světa co vítězný váš tu soupeř stojí.

Religiosní \elikost a posvátná moc krále.
jehož dlaň prava vla'dne a porouc'í světě v Novém
a jehož levice daleko na \ýchod až sahá,
dávno 'iž patří minulosti -- On však žije dále
o proh ášen je za osmý (lh písmcnou i slovem
a i dnes postoupit svou slávu jinemu se zdráhá.

ODDOCINEK \" MÍRU.

Španělský básnik Anonym.

' Dobry je svět, vždyt \yšcl [ ruky Boží
a mistrovským je tvorby veledílem
a jeho krása každým dnem se. množí,
by ve něm člověk 'ako v ráji milém
rád přebýval a ne bal trní, hloží
a temných skvrn, jež na květu jsou bílém.

Krásn' je svět, dokud je na něm mír,
jejž vůrce dává dobré vůle lidem,
neb dobrou vůli štědře bohatýr
Bůh odměňuje ráje štěstím _ klidem.

OTÁZKA.

Která ctnost svědčí nejvíc dívčí líci?
Snad ta, co zdobí něžnou holubicí. Eilippo Panauti



“atd., 27.6. manning: antikrist
čili Wynějši krise-cfvate'ho stolce ve

světle proroctví.
přeložil Fr. |osafat.' ,

|||. „

Dříve nežli přejdeme ke třetímu svému předmětu. třeba si
[xiipomcnouti d\a body, které jsme dosud byli dokázali. první
jest, že \zpouru a odpadnutí shledávám potvrzeno a zjeveno
\ duchomím odtrhnutí od Círlne a v odporu proti božské autoritě

a jejímu božskému hlasu, jejž (odpor) viděli jsme v působnosti
od onoho dne. kdy apoštol řekl: rTajemství zlob\ již působí,
a kdy svatý jan prohlásil, že antikríst0vé již do světa vyšli. —
Druhým bodem jest to, že íčlovčlc hříchu, syn záhuby', zlostnílt,
jest osobou (lle vší pravdě obnosti židovského pů\odu; že má
bytí podvodným napodobitelěm- pravého Messíaše, a tudíž Anti
lu'ístem \' tom smyslu, že sama sebe postaví na místo pravého,
že tvoří křivé divy a že vyžaduje pro sebe pocty božslte

l řetím bodem, o němž nyní mluvití mám. jcst překážka, která
zdržuje jeho zjevení se. Apoštol praví: íSluvta' bezbožnost již
\ůsobí jenom doltavad ten, jenz zdržu'e, neustoupí s ('t'H'l\'."

ldlt jako tato slu'vta' bezbožnost působí bez přestání, tak stojí
proti úplnému jejímu projevem \ ttst'e neustáva'íti pieltážlm nebo
hradbu (\ tak to potna tal; dlouho. až tato bude odstraněna;
a to se stane \ čas přesně lll(ťl1\. Svatý l)a\el užím na tomto
místě d\ou \vmzů: pravil. inokamd tí.-n, jenž zdržuje. ne
ustoupí s cesty'z' Mlmi tu o \túi a o sobě; író author" a
íó nadz.—ov! Na pný pohled zdá se, jako b'\ tu byla jaltásí
obtíž. zda totiž to, (:o projemni Človčlm hříchu zdržuje jest
osoba (i systém; nebot na jednom místě mluví se otom \ ne
utrum jako o systému, na druhém \' masculínum jako o osobě.
Mám za to, že rozluštění této Alánlívé neshody dano jest \' tom,
co již řečeno. Napřed jsem již srovnával obě tajemství zloby a
bezbožnosti (íslo'ytou czbožnost') s jejími hlavami. A to jest
také argument svatého Áu ustína jenž obojí to tajemství bez
božnosti a zloby od počághu měla řcdstdvuje v obraze dvou
měst, to jest měst Božího a ducha tanova, — to jest ducha
Božího a ducha gatanova, lttcříž rozmanitč působí bud ve vy

/

* l. a ||. část statí vi7. rÁrcha' r. 'l918,_ str. 44, 136 a 175.
. o. 2, 7. .

2'Talt překládá dr. Sýkora; \“ jiných překladech stojí: rpřeltážka.
která zdržuje, a ten, jenž zdržuje.l ' *
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volených služebnících Božích anebo v nepřátelích Boha a jeho
říše. A právě tak, jako tajemství bohulibosti krátce shrnuto jest
v osobě a vtělení Syna Božího, tak zase tajemství zloby v člověku
hříchu, kterým zjeven bude ve svůj čas. A tak ídojdete k tomu,
že to, co zdržuje, nebo ten, jenž zdržuje, — obojí vyjadřuje systém
i osobu, a že tato osoba a tento systém tímže způsobem jsou
stotožňovány, jako příklady, které jsem již uvedl.

Uvažujme nyní nejdříve podrobně, jaké jest povahy tento rbez
božnik'a' čili Antikrist, jenž přijíti má. Slovo toto, od svatého
pavla užité na tomto místě, značí toho, jenž jest rbez zákona',
není podroben zákonu a'ni Božímu ani lidskému, jehožto jediným
zákonem jest jeho vlastní vůle, a jen to má a toho posloucha.
Recké slovo zní dvojiog -- bezzákonný, bczuzdný. proroctví
Danielovo obsahuje předpověd téměř s těmiže výraZy tam, kde
prorokuje, že v poslední časech světa povstane král, jenž
jednali bude dle své libovůle, jenž pozdvihne se proti všemu.
co slove Bůh a mluviti bude vzpurnč proti Nejvyššímu: ;a jiný
povstane po nich a ten mocnější bude nad první. .. a řeči
proti Nejvyššímu mluviti bude, a svaté Nejvyššího potře; a bude
se domýšleti, že může změnili Časy a práva, a vydání budou
v ruku jeho až do času . . !" Tato slova proroctví, tak stejna,
dokazují, že svatý pavel předpověd Danielovu Částečné uvedl do
slova, částečně opsal Ma-li tedy tento bezbožník býti člověkem
ibez zakona', který uvede ve světský i duchovní řád světový m.
pořádek, vzpouru, odpad a revoluci, musí to, eo zdržuje jeho
rozvoj a co bude po jeho zjewm se jeho přímým protuníkem,
býti nutně printip řa'du, zakon poddanosti, autorita pravdy a
prám l'ím dostalo se nam takořka znamky. jež nám umožní
poznali. kde hlt-dali tuto osobu či ten system, které zdržují 7je
není se Člověka hříchu. až přijde čas.

Drozkoumcjme nyní výklady Otců o této \ě(;i
lertullián měl ra to, že to byla říše římská-, olu'onma moi:

pohanského Kima, která se rozšířila po celém světě, byl onen
velký princip pořádktí, jenž tehdy udržoval pokoj světový? Lactan— '
tiu s, jenž psal později, byl téhož mínění a soudil. že císař římský,
kleiý upokojil národy světa a dal jim řád a mír, zabránil tím
objevení se tohoto rbczbožníka' — a oba, Tcrtullia'n i l_actantius
kladli křestanům své doby důtklivě na srdce' povinnost, aby se
modlili za udržení (pohanské) říše římské, považujíce ji za hmot
nou hradbu proti vniknutí velkého přívalu zla, jež by přišlo na
svět, kdyby Řím byl zničen. Rovněž tak _u_Či|i svatý lan Chry
sostom a jiní.

3“ 2. Sol. 2, 8. " Dan. 7, 24-25. 5' Div. lnst. V". 25.
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líný výklad podává řecký spisovatel Theodoret, řka, že jest
to milost Ducha Svatého neboli moc božská, která zadržuje maní
festací člověka hříchus'

líní spi50vatelé zase praví, že jest to moc apoštolská číli,pří—
tomnost apoštolů; jak totiž víme z druhého listu k Soluňským,
čekali křesťané brzké zjevení příchodu páně ksoudu a tudíž
i brzke objevení se člověka hříchu, a domnívali se, že přítom
nost Ápoštolů na zemi jejich svědectvím a jejich divy zadržuje
plne projevení se principu nevěry a duchovní vzpoury a odpadu.

Tyto tři výklady jsou všecky částečně pravé a všecky dokonale
navzájem souhlasí — a uvidíme, že pojmou-li se souhrnně, po
dávají nám vyšvětlení úplné. Ále tito spisovatelé, kteří psali v roz
ličných obdobích Církve, nemohli dokonale porozuměti předpo
vědi této. poněvadž události světově století za stoletím význam
těchto proroctví vysvětlují stále dokonaleji.

1. Dřednč tedy byla moc pohanská říše římská“ bez podtyby
velkou překážkorr iroti výbuchu ducha bezuzdného nepořádku;
nebot jak víme, byli národové světa sloučení principem jedi
notv Rise zor anisovalo a sjednotila pod autoritu jednotného
zákonodárství, jetllnotné mohutně moci výkonné a jednotně velké
vlády, se soudníctvím, \ytzházejícmí z jednotného pramene a spra
Hmm-mi po celé zemi soudními dvory. Mir mezi národy udižován
bvl \ojsky mezi národy usa/cnýníi Rímskě legie íněl' o sazcny
ruly okršlt'k zemský Silnice, v cházející 7. Kima, probíhaly po vší
zemi: ct.-ly svět udržozán bl \ pokoji o klidu vsítdypřítoínností
tuto mot—nepohanské říše. ílŠylot hrozná nadmíru' dle proroctví
Danielova; byla jako železná, srážela a 'podmaňovala si národy
a držela je v podrobenosti, davajíc tak světu pokoj jakoby že
leznou metlou lest nepochybno, že dokavad trvala říše římská
ve sve síle, bylo pro princip revoluce. a zlořádu nemožno nabytí
přemlív a proto mčli oni nejstarší spisovatele křesťanští úplné
pravdu, prohlásili—li překážkou pro tohoto ducha bezzákonnosti

'duclm pořádku, nadvlády, autority a železné spravedlnosti, jenž
ovládal národy světa.

2. le »—nebyla to římská říše neboli Rím samojediný; byla
to říše Boží, sestoupivší na zemi a rozšířená ode dne seslání
Ducha svatého po všem okršku říše římské, a to s daleko vyšší
autoritou, nežli byla autorita Říma. Svatý Lev podává nám základ
tohoto výkladu slovy: Aby se působení této nevýslovné milosti
mohlo rozlíti po světě všem, připravil si Bůh říši římskou, roz
kládající se až ke hranicím, jež zahrnovaly všecku rodinu národův.

“' Theod. in 2. Ep\ad Thess. Z, 6.
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Nebo! to bylo vhodnou přípravou díla od Boha zamýšleného a
nařizeného, aby množství království sloučeno bylo v říši jednotnou,
aby všeobecné kázání evangelia proniklo rychle ony národy, jež
vládní moc jediného města udržovala v jednotě! — Svatý Tomáš,
rozváděje tato slova, praví, že římská říše nepřestala trvati, ale
že se změnila ze světské v říši duchovní: icommutatum de tempo
rali in spirituale.7' Také Dominik Soto jest názoru téhoža'

yla to tedy Církev apoštolská, kteráž' rozšiřujícse mezi
všemi národy, které již moci pohanského Říma byly v celek
spojeny, oživovala je novým životem. pronikala novym principem
pořádku a novým duchem jednoty a posvěcovala a přeměňovala
materielní sily jednoty, kterou byly spojeny. Dala jim jednotného
ducha, jeden zákon, jednu vůli, jedno srdce skrze viru, jež osvě
covalá rozum všedi tčdw národů, aby Boha poznávali, — a
skrze lásku, jež je slučovala v jednotu jediné rodiny, — a skrze
jednotný pramen soudní moci, jež vycházela z božského pána
našeho, skrze jeho apoštoly řídic všeckn zemi. Zde bylo jednotné
duchovní zákonodárství apoštolů .a jejidi nástupců; zde soudní
stolce. zdvižené vedle tribunálů Rímá. Vedle soudnidi stolců se

železnou moci a přísnosti bvly tu soudní stolce s božským
milosnlenstvím.

'l'ento novy" princip řádu, autority. poddánosti a míru zjevil
se na tomto světě, zmocniv se takořka hmotné moci stare římské

říše. a naplnil je" nmvm životem s nebes Byla to isůl zemč'.
rlh'álil své prodloužil \ ono období, které stanoveno bylo
\ úradtícll Božích.

Í. toho jest uplně zřejmo, že ona překážka značí i Ducha
Svatého; nebot Církev Boží jest v přítomnost l.)lldld Svateho
stělesněná u světu zjevená ve viditelném těle té, která křtem
pojata byla \ jednotu Církve Kristovy.

3. Dále však znamená to | něco více než jen to, nebot tyto
dvě velmoci, duchomi a světská, -- světská moc ve staré pohanské
říši římské, a duchovní moc v nové nadpřirozené říši Boží se
setkaly. Setkaly se takořka na svém obvodu, jcnž zaujjmal celý
Svět; ale setkaly se také v jeho středu, -- ve městě imč. Zde
stanuly nejprve proti sobě v zápase, potom vedle sebe v pokoji.
Zde setkaly se tyto dvě ohromné moci, prvá se země, druhá
s nebe. — jedna z vůle lidí, druhá z vůle Boží, téměř jako na
zápasišti, a po tři sta let měla říše římská pro velekněze Církve

oží mučednictví; po tři sta let snažila se říše římská zničiti
tohoto nového a zvláštního příchozího, jenž objevil se s větší,

7' |n Lip. ad Thess, iqlocnm. " ln lil). 55. Sent. Dist. 46.
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vyšší moci soudcovskou; hleděla jej utopili ve vlastní krvi jeho,
ale po tři sta let bojovala a zuřila marně, neboť čím více Církev
byla mučena, tím více rozmnožovalo se símě mučennikůí Církev
šířila 'se a rostla silou i mocí touže měrou, jakou se snažil po
hanský Rím ji zničiti; a tento mohutný zápěg mezi oběma mocmi
skončil na konec obrácením říše ke křesťanství a tudíž dosazením

Církve ksuprcmátu nad mocnostmi celého světa. lak nabylo
právo přednosti nad mocí a božská autorita triumfovala nad lidskou;
neboť tyto dvě moci byly sloučeny a nastala jediná veliká autorita,
kde císař se svého trůnu vládl toliko v mezích své pozemské soudní
moci. papež pak rovněž se svého trůnu s vyšší důstojnosti ovládal
všecky národy světa. — až Bůh ve své Drozřetelnosti říší z Ríma
odstranil a přenesl na pobřeží Bosporu; odstěhovala se na vvdiod
a ím zůstal bez suverénaOd té doby neměl Rím uvnitř svýdi
zdi světského panovníka za přítmnnosti papežovv, a ona světská
suverenita přešla dle zákona providencielnílro na osobu náměstka
Kristovag' lest sice pravda, že ve tředi stolctídí mezi obrácením
Konstantinovým a dobou Relioit: Velkého, v ončdí stoletídi nc
pokojů. vpádů divokydr kmenů a valek, jimiž navštívená byla ltalíi'
i Rím. světská moc papežova byla toliko \e svydi počátcídt;
dlť“ kolem sedmého století byla pevné založena. a to, (:o m—
zřetelnost Boží od počátku lWld připravovala. vystoupilo zcela
na světlo denni. Sotvažc byla matcrielni moc. kdysi nad ímem
\ladnoíui, |)US\'t'tCIltl tím, že su-tska suvcrcnrta nad městem, kdt'
bydlrl náměstek Kristin. přešla na něho, počal ihned s tím, aby
celé tvropě dostalo se ořádku křesťanské civilisace. povstaly
křesťanské říše s křesťansky-mi panovníky, a ti navzájem s ojeni
udržovali pořádek ve světě od oné doby až do dneška. (lí), a)
zoveme křesťanstvím, totiž veliká rodina křesťanských národů,
kteří se svými knížaty a svými zákonddárnými sbory udržování
jsou mezinárodním právem, vzájemnými smlOuvami a pod. jako
jedno kompaktní těleso, což je to jiného, leč zajištění světa
proti nepořádku, vzpouře a bezzákonnosti?

Nuže po dvanáct set let lze děkovati za pokoj. trvání a plodnost
křesťanské civilisace evropské ve svém principu toliko tomuto po
svčeení moci a autority velké říše římské, kterouž autoritu přejala,
dále nesla a udržela rsůlť s nebo přišla, jež trvala dále v osobě
papežové a v onom řádu křesťanské civilisace, jejížto byl tvůrcem.

. (Dokončení.)

_ " Manning mluvil a psal to 'před loupeží SavojskOu r. 1870. (Pozn.
překlad. ' '
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alois Jian. ŽNovák:
Qřeklady : duchovní poesie španělské.

MODLITBA.

lorge Manrique.

Ty, 'enž pro náš četný hřích 'l'y, jenž trpěls tisíc muk
na be \'zals člověka bez odporu, tiše, rád
chudou tvář i ime'no. v přesvatém svém těle —
Ty, jenž sídlíš v nebesích. kladu se Tvých do záruk,
iehož božství neleká abys ráčil smílovat
se v těle byt ctěno. nade mnou se cele. —

NÁNEBEVSTOUDENL

Fray Luís de l_eón. __

pastýři dobrý opouštíš
5\é stádo pláče a temnoty 5 místa! —
Smutná nám bude sveta řís

když lobě náruč sféra čistá
ot\í|a na \ěčnost. kde sláva |ista'.

Kde skryjem' žhavé čelo.
kde udusíme smutných retů hlcs.
když s hrudí odletělo
soucitne' srdce do nebes,

za nímž se nese pohled už jen dnes.

Ach smutno bude oku,
iež zvyklo zřít |en kráSu tváře Tve',
když (lliš tak u \'ysoku.
a sluch, icnž slyšel slov Tvých d\'é,
marně hlas lidský k poslouchání zve.

Kdo vlny moře zpčnčnč
a vichru ztiší svíst i bouře vřavu —

za Tebou nebe zavřené;
kdo poučí v pochybach hlavu,
by života lod vedla do přístavu.

Ach žór|i\y ten hustý mrak
ke'ž protrh by se, ztratil v okamžiku,
by kocl ' moh se chvilku zrak
náš hledem ,eště na Tě v díku. —

proč opouštíš nás, Božský slitovníkuřl
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SONET SV. TEREZIE.

Ku lásce k Tobě, Bože dobroty, mne vábí
nikoli nebe, které jsi mi slíbil,
a i plam pekla byl by pro mne motiv chabý
a dál by se mi vábivý hřích líbil.

Tys sám to, Dane. ztvraný a k smrti slabý
a kříže lože, na něž člověk přibil
Tvé svaté tělo, které ráda libala by
mě ústa, ret, jenž často hříchem chybil.

Tvá láska to, jež k milování strhuje mne
a ráda měla bych Tě. kdyby třeba nebe
i nebylo — a pekla, bála bych se lebc.

je srdce 'lvojc k hříšníkům tak něžné, jemné
a ke \šem stejně s ochotofí se sklání,
neb Bůh jsi lásky — dobra » milování.

\ . Ú

Zas láska k l'obě v moje srdce vniká,
jež lehou myslí, v lehc skládá přání

a pro lche se tvorů všedínčdí zříká,v obě jen slávu, spokojenost shání

0 svět se nestará, s Bohem si týká
a začíná jím všechno počínání
a kráčí \pred radosti ve náplni
přes vlny moře. které bouře vlní.

SONÍÍÍ CALUL'RONUV.

Hle, z jitra ještě byly samá krása, samý smích,když vz udily se ze snů, ze spaní —
a večer krása uvadla a veškerý smích ztich'

v náruči noci novém v uspání.

Konec je všeho, změny vládnou vším a nebe v nich
tak často vábí ku přemítání
marnosti všeho, v němž větší moudrost než v listech knih,
_všemu jak dni odzvoní klekání.

By vůní kvetly, barvami a krásou, růže ze ma vstaly
a kvetly, aby brzy sestárly
a v poupětí již kolébku, hrob našly.

Tak je i s lidmi, s životem nás mnohýd'í; ke štěstí snad vstali
zmírámc, když smrt zažárlí

si někdy na čas budoucí vítězný \—minulý a zašlý. 271



Qosudky knih.
Jindřich Š. Baar: Na děkanství. ll. dil románu rposlední soudí.

Cyrillo—Methodějskě knihkupectví Gustav Francl v praze. Rok ani
cena neudána. Stran 222, apítol 12 a dosl0v. — Tvrdá, vášnivá
a svárlívá Manka Dorazílová nepřímo svou povahou říspívá ke
kritickému rozuzlení sporu, k smrti svého muže, jehož vlzístní bratr
zabil. Tot stručný obsah prvého dílu románu nadepsaného: |Do
slední soud., Ále tvrdost a zášt Mančína ani touto ranou zlomena
není. lvrdostí zakouší od ní její švagrová s dcerou Dodlíčkou i
vlastní syn Martín. Toho miluje, možno-li vůbec u ní o lásce
mluvítí, jenom potud, pokud se jim může honositi; jenom proto
má ho ktomu, aby šel do semináře. Vůle její se “plní, syn stává
se knězem, kaplanem a konečně děkanem v Dr050vicích; bere
matku k sobě na děkanství a tak dochází splnění její nejvnitřnější
přání, aby se k stáru u syna kněze dobře měla. Ále stařenka
venkovanka vytržena jsouc z prostředí, v němž dosud žíla, neumí
se přizpůsobili novemu z'ívotu, svou hrdostí a lakotou všechny
terorísuje a na děkanství chce si to zaříditi jako někde u venkovského
chalupníka. Když konečně povídavostí svou zavdala podnět kpo
mluvám o děkanovi, odchází tento do kláštera, stařena do své
rodné obce. - Matka děkanova jest vlastně hlavní osobou; vedle
ní \yjímá se děkan uboze. ačkoliv má míti povahu, jak autor
\llK/pCČtljc, po mě txrdé matce. Baar je dobrým pozorovatelem,

roto některá místa pěkně se mu podařila. Na př. místo. kde
líčí hrů7u soudce před mrtvolou anebo zmínka () vranách k mrtvole
se sle'tajících i poznámka: rSedlovy \ůl očuchal mrtvolu (svého
hospodáře) a táhle zabučel.' Obratně odán obraz: Novosvěccnec
unesen patří na Dodličku sypající drůbeži. íje pozdčl' šlehlo mu
hlavou. Odtrlil násilně očí své.. . Ohnivé rudě slunce před
ním právě za lesy zapadalo... K tomu pěkně přiléhá píseň
pohunčí. (Str. 87.) — Vystíhujc maloměstské pletíchy před volbou
nove'ho děkana v Drosovících, volbu samu í očekávání kandidáta

,Skalíckého v praze. Mistrně podal těž parafrasi Otčenáše, kterou

se polozouíalý děkan modlí na stupních oltáře. — Ále dílo mái některé sabosti, z nich největší je mi ta, že autor zůstává na
povrchu a své hrdiny psychologicky slabě zakládá. Na př. Martin
se chystá, jak si život zařídí, co atce řekne, ale bez známky
odporu vzdává se svých snů a klek'á před matkou (str. 41 —42).
Bez vnitřního boje jest to přece nemyslitelno a řeší-li se tak krise
přece, jest to násilné. — 0 přečtení orovnával jsem v duchu
různě postavy kněží. jak nám je podali Bravda, Kosmák, Ířebízský,
]irásek, Nováková, Rais a jiní, bud nahodile, anebo úmyslně jako
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hlavních hrdinů. A výsledek pro Baara nebyl příznivý. Nechci
tvrdili. že by tv stíny, někd' až příliš černě nanesené, byly nej
větši závadou. nýbrž kněží lŠaarovi jsou ponejvíce pouhými Fgur
kami bez vůle a sil, slaboši a zbabělci. Á zdá se, že si Baar
čím dale tím více v takových postavách libuje. V prvních 3 ised't
nechává Baar tu a tam ještě své kněze \'ítěziti (ká lan ve ;lParské

ničccl odolává pokušení), ale v pozdějších dílech staví B. své
l::ěže pi'ed nemožnosti a k tonm ještě nevyzbrojeně. -- jisto jest,
že B. byl příliš zaměstnán a že Z mnoha stran požadovány od
něho příspěvky, ale jisto též, že někdy spoléhá na svou slohovou
obratnost a proto některé statě vyjímají se v celku v rhapsodicky
(str. Sl.), některá věta zní pak drsně: cKněz Martin Dorazil žád
ným silákem vůle od jakživa nebyli (str. (78). Rovněž líčení smrti
starého děkana a zmatku při ní je slabší. Bez \ysvětlení užívá
B. \C vypravování: tpůvědkoxý šat', (79) ršíralo se už$ : stmívalo
se (B); jsou to asi \ýrazy chodské. Nevysvčtluje těžkých básni-
ckých obratů: :Bál se lesa, ve kterém často nevědomky překnní
Clttulťt zhludný kořeni, (.ož místo jednoduchého rzalvloudí' Iiurlv
vhodně parentlwsou \ýsxělluje, že sedlá y íÍ'CIhJ rozuměti velke
sněhou'- vločky (4 7). Vyskytují se tu i tam chyby tiskove. sadi»
vost (56 sudivosr), jeho liíle I'tILCs čistým lesklým nehtům (74)
a | Ále priznavam se, že jak s radostí jsem sáhl po knize, tak
nerad jsem jí odkladal. nebot při soustavněm čtení leckterý kaz
díla (rum (.t'skytlí katolicky-tll spisovatelů |v tak málo, Že 5 po
vdekem vítáme zprávu o odchodu Baarmě na odpočinek; prost

raci uředních nedá jistě zrezavěti éru a povstanou ještě práce
tere jmeno "eho nejen proslavi, nýťrž zvěční. I),. |. [iv.—VI.

Jan Karni : Moravská s míonic a jiné básně. Přerov 1919.
Sbírky rKlas' svazek 7. thOravská symfonie? je lidská poesie
rodinného krbu, kmenové příslušností a národního cítění, vzniklá
ve dnech bezbožných, l)_vpřipravovala lepši dny (Hugo).Vdobě,
kdy materialismus triumfuje v politických heslech a činech sociální
demokracie, se opravdově radujeme z takové knížky. Doba naše
je dobou extrémních názorů sociálních i společenských, kdy na
jedné straně se hlásá nivelisace lidských práv a sespolečenštční
všech substrátů života a na druhé právo jedince na u lné vyžití
bez ohledu na společenské konvence'. A to vše vede k)rozvratu
života v národě ohlašujícímu se politickým a třídním bojem.
Materialismus nikdy nemůže zploditi ravě lásky k vlasti, nebot
jeho heslem je prospěch, rubi bene, iEi patria'. A proto nás po
tčx „ 'lravý duch této knížky a neméně i intimní kouzlo a ja—
drný její styl: . ,

;S blankytných lad stříbrné příze již cho'rnáček pod' 72 3



na domek v zahrádce, rozkvetlé v májový šat.
Vstávejte, miláčci, táta Vám s Bohem chce dát!

Chot drahou, skromné své úrody spolužnečku,
dcerku, své srnčatko, ztepilou frajerečku,
objal jsem —se synem vzdáleným loučím se v obrázečku!

(Z básně iLoučcni'.)

Všude pozna'váte muže dobrého srdce, upřímného, moravského
slova, muže, který z lidu vyšel, ale nabyv vzdělání a vyššího
postavení nikdy nepřestal, či lépe řečeno, nikdy se neodnaučil
s lidem cítiti. poslyšte jen, jak vyznívá pozdrav moravského vo
jáka končící se slovy;

rV gigantů mláticím stroji "jen křehkým jste stvolem,
na květ váš nesmělo slunce se v pohodě smati. —
Kéž anděl Rafael vede Vás vulkánů ohnivým polem
štastně —-a v otcovském gruntě Vás mamince vrátí)

(Z básně |pozdra\".)

jsem přesvědčen, že hořeti bude srdce každgho Moravana. až
bude čísti ty velebné apostrofy Moravy, 'ejích historických a kul
turních památek, přírodních kras a jeji sladké řeči, ty věštby ust
takřka patriarchálních o budoucnosti rodné země a biblickými
obrazy zmohutnčle' modlitby k věčnému Hospodáři. bv nebyla zni
čena naše víra ve spravedlnost. |)om. l).

František Gellner: Dove verše. Nakladatel fr. Borow \ Draze.
František Gellner byl zajisté jedním z tčdi, kteří měli pro život
jen usmědí věčné zkřivenýdí úst, kteří žili ). ironie tak jako jiní
lidé žijí z podivu. Ve \eršidi Gellnerovydí najdete i jakousi
aristokratickou povýšenost nad ostatní svět, a ta vždycky zasluhuje
pozorností a uznání, pokud je záruka, že je ovocem tuhé sebe—
výdwow; je však bezcenné, neseli ji na trh někdo, kdo nedovedl
více než zneuživati života. At tomu bylo u Gellnera jakkoliv,
co čteme, to čteme; )oznal život i jeho horší stránky. poznal
nízkost, prodejnost a líubenost jeho rozkoší, a proto vyznává:

rSvé srdce však nedal jsem nikomu!

A proto zůstáva

rlhostejny k lidem a k své době
a plný trpkosti sám k sobě!

Tímto znechucením dodiází k individualistnímu sebevědomí,
podezřívavé kritice ípořádnýchř lidí a domnělému poznání podstaty
života a lásky. V citovém oboru vyvrdíolil v darmošlapské nudě
a staromládenecké nevlídnosti a zkamenčlosti. Mdd'tdl', zdá se mi,
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stvořil ve svých konfesídi frázi, že, ckou il pravdu za štěstí'f
lGellner byl z té generace, která se vrhal; do jezů života, aby
ztratíc drahé hodnoty srdce í ducha, mohla se samolibé domnívati,
že nalezla skutečnost. Nezdá se nám, že by bohémská vyžílost
a světácká pustota srdce mohla byti dekorací pravdy. Nuda a
omrzelost nikdy nemůže spočívati na pravdě, tak jako štěstí
se nemůže pryštiti z, omylu.

Na světovém názoru monistickém nemůže pučeti než jalový,
karikaturistický, vše ideální zavrhující realismus. Důkazem toho
jSou verše Gellnerovy samy. Ty negace a posměšné grimasy už
se omrzují, a jak by ne, když se omrzely samému původci
svému:

ilsem to ja'? » se o letedw

tážeš sebe sarria._Žt)ratil's
vědomí své osůósti,
a co nejhoršího ři tom.
nevíš ani kde a kdy.
Marně za nos taháš se.

marně do lytka se štipeš,
ani sen se nerozplyne,
ani sebe nenajdeš.'

lo je línale a také umělecký výtěžek této posthumní sbírky
(it—llnerovj. předností těchto \'eršíi je vvrazová upřímnost a ne
zknlená srozumitelnost, která by mohla byti bohatěji ocenčm,
kdyby tento nadaný a malířskou jemností a bystrozrakostí obi
dorený umělec byl \' něco věřil, aspon \ krásu„ kterou chtěl
tvořili. Dom, D_

Josef (Apr: Chladnouci země. Verše. Nakladatel A. Píša
\ Brně. Ukolem veršů Ciprových jest přesvědčiti o ceně života,
připomenonti jeho síly a krásy i tam, kde se jeví rozporem,
smutkem, bolestí. Cipi“ je básník, který; prostě a opravdově
přednáší íseň svého života, neznaje pósy, nemaje piedestalu,
neznaje ve ikášských ani dekoračních gest. přichází přímo a klidně,
v holé ruce nesa holé své srdce.

Písně Ciprovy nesvědčí snad o nějaké mohutné individualitč
básnické, formální stránka také zřídka vystupuje nad prostřednostl
ale upoutává jeho srozumitelnost a upřímnost hocha z české
dědiny, kterého ani Vídeň nepředělala ; vzpomínky na rodnou
ves, rudé máky a zářivé dny v něm nepohaslv. naopak byly
ohniskem života i tvorby, ač zasypaným popelem dlouhého pobytu
ve velikém a zmateném městě, kde se ku 'ilo, otročilo a dřelo.
iChladnoucí země! nazval básník tuto sbírku, tuto básnickou
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historii srdce, jež snilo o věčném mládí a bohatství nesmírném.
musilo však pokorně vzíti, co poskytla chudoba každodenního
života. — Dorn D_

Sebrané spisy Vlas Fittnerové. Svazek |. Dani od stavu.
Olomouc 1919. Nakl. . Dromberger. Cena 6 K 50 h. Stran
212. — Se jménem Dittnerové setkáváme se v nejrůznějších pro
lid určených publikacích, na př. kalendářích, podílech dědictví
Svatojanského, Ludmile aj. Nyní mají býti její roztroušené spisy
sebrány. Cást prvního dílu (deset kapitol) vycházela ve iVlastit.
pittnerová hledi svými spisy nadchnouti lid pro ctnosti jako
pracovitost, střídmost, zbožnost a j.; proto se zálibou„vřací se
ve svých povídkách kcechůrn, které tyto ctností podporovaly.
V chudých krajích Českomoravské vysočiny, odkud pittnerová
svou látku brává, těšíval se velké vážnosti cech soukenický
a býval jedním z nejpočetnějších a nejbohatších, nebot pracoval
i pro trhy a skladiště, ano po r. 1866 i pro armádu, kdežto jiné
cechy pracovaly hlavně pro potřebu obyvatelstva domácího. V nn.—n
ších městech jiných cechů vůbec nebylo. Droto bývali Stlukclllcl
stranou aristokratickou, zakládali si na svem bohatství a hleděli

je zachovati cechu, proto se snažili, aby jen vespolek sňatky
uzavírali. Bylo to jakési soukenické kastovníctví. Ovšem že vzhun
zovali tím i závist; přezdíváno jiní ipánů od stavů'. — Dittnerova
líčí obtíže s těmi cechowrírní svatbami a výjimky z pravidla. na
pi.: Soukenícký mistr Ian Sxaton bere si švadlenu Stází a Špatně
s ní pochodí, nebot nenrá smyslu pro řemeslo, jeho sestra s re
meslern obeznalá Mančínka spokojuje se s obuvníkern KdŠpdl't'l'n.
Novákem a je s nínr štastná - (lást ll. rpo desíti leteth a
dálc' navazuje na blahobyt soukeníků a předpovídá zkázu. kterou
jim připraví stroje vystavené na vídeňské výstavě 1873f< Dittne—
rová nezapře, že je ženou. l_ihuje si v podrobném líčení šatů
(tunik), tretek, povah a klepů žensk'ch tak, že tím až někdy spád
povídky trpí (str. 118 a 120). řake ani ne na celých desíti
stranách svedla dohromady sedm sňatků, ovšem, že si pak ne\í
s osobami rady a vůbec jich ani nepotřebuje. -- Chyby Syntak
tické, gramatické i tiskové jsou hojně. Na př.: ív rukou v ple
tené vlněné rukavice chráněných' (str. 9), rv té cti a úřadě! (ss),
všude při údivu a zvoláních píše důsledně 505bez čárky. Některé
výrazy jsou nezvyklé: nacákáno (67), polařcní (193) Vyskytují
se i germanismy: íse zřetelem k té cechovní ctil (21), Štokerava
(110). Nesmí se nikdy předpokládati, že pro lid je všechno
dosti dobré. — jinak úprava je slušná a pro ideje možno knihu
všem lidovým, především novým obecním čítárnám jen vřele do—
poručiti. Dr. |. M.



Vlasta Pittnerová: Rodina Kulichova. Obrazy z malého města.
Knih \Dědictví Svatojanského' č.144. — podil údů na rok 1919,
c'. 1. V praze 1919. Tiskem C\rillo-Methodčjské knihtiskárny
V. Kotrb\ Cena SK. Stran 199. — jak již druhý nápis napo—
\ída, nejedná se o soustavnou povídku. jsou to opravdu iobrazyť
Některé kapitolky ze čtyř pěti částí. Děj však směřuje a vrací

-k jedné úřednické rodině, vlastně jen k dceři té rodiny, Má
rincc Kulichmé. přechodně líčí autorka i život v soukenické ro

(linč l_ipínově. Vystihuje (luši ženskou, povahu trochu svéhlavé,
zlivčkané Márinky, která tím více lne k svému jeníčkovi, čím více
ji \ tom domácí bráni, popisuje bouře, které zmítají jejim srdéč
kem, které i nenávisti a zloby k učiteli Hájkovi je schopno, ale
konečně přece pravou láskou zahoří a obavou se třese, aby ne
ztratilo jindřicha.— Vypramvani je prostě, chyb však velké množ—
sm Neni skoro stiánky bez jedné nebo několika chyb. Mnoho
;. ni(li, ale n'ece ne v'fšmhny možno uvaliti na sazeče a ty měl
opraviti korektor. jinak je kniha nezávadné a povzbudí jistě jen
k dobrému. abv (lčti svých rodičů poslouclialy- a si vážily. Ně
ktt—ičmvšlenky se olnvlasté zamlomaji. jako na př: iRodiče.
kdy/'. (laji vychovaní, (lali (losti' (l58) - |)l't'(|C\'Šilll mladé dívky
Ilt'l'llÍ knihu pozorně přcČtou a dobře uvaží a dle ni se zařídí.

li,

Bohumil Polan: Se Stanislavem K. Neumannem. l_itera'rní
Sltltllt'. Nakladatel ljl' Borovv Draha WW Bohumil policii \'v

pisujt- \(- sve knižuf \ěinč a geneti(k\ \nitini vyvoj Neumannův
od |)(i\\Štl1Čll(i anar(histi(kelio aiistokiatismn k: i(leálu anarchie
Sollálnl lllSklllČČMlltťll“ |)('7l)0(||“lnečn) "] ()5\()|)U/.ťll"n ll(|$|(Č osol)—
nosti'. zkiátka |)Í'CIUtl z individualisty v socialistu, () zaroven \y—
kladu a charakterisuje básnické & pul'ilistickó (lilo I eunmnnovo.

Na konci titulmé studie bychom čekali oc,eněm konklusi, zá
\erečn\ obraz, třebas by to bylo odklonem ()(l autorovy klidné,
ntosobni. takika jlaubenmslo objektivně methody kritické i\leu
mann nain řipada jako železo rozpálené (lo mčnam. jeho z'i\ot
i (lilo jt řadím metamonjos, jejkhž základnou zůstáui zpupný,
bouřlhaclo a žha\ý temperament. V jeho \y'\oji samém jsou
náhlé lomv a neočekavane' pře(hod\ Málo kdo jako Neumann
může býti dokladem theorie kteiou (lemonstioval pod vlivem

Machem díla iÁnalysc (lei lfnipcjindunuenl Heitmann Bahi veswé reccnsi iDei \era'ndeite l'ieun *na \nitřním vývoji Goethově.

fam zjištuje, že Goethe z l.1850 nemá s Goethem z r 1770
nic společného, ani myšlenky, ani citu, tím méně nálady A tak
pry' vůbec se mění lidské lá, že si člověk nedovede sebe samého
přeclstaviti, jakým byl před deseti lety. dat je tedy jen pouhé
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jméno, pouhá iluse. je to jen pomůcka, jíž potřebujeme v praxi,
abychom uspořádali své představy-. Vše se neustále mění. Mlu
víme-li o nějaké kontinuitč nebo stálosti, činíme tak jen proto,
že mnohá změna pokračuje zdlouhavě. — To je theorie Bohrova.

Případ Neumannův je poučením, do jaké míry je pravdě podobna.
(,teme-li tedy nějaký genetický výklad básnického lá, jsme věru

pokoušeni si mysliti, že 6 opravdu není nezměnitelnou, určitou,
ostře ohraničenou jednotkou, že individualita nezáleží v nezmě
nitelnosti, ani v určité odlišitelnosti od jiných, nýbrž že je to
okamžitý soubor myšlenek, citů a nálad s 'ených s vůli, a že
tudíž je nemožný jakýkoliv pragmatický výklzl osobnostního vý
voje. Literární historik může tedy napsati leda dějiny změn,
ale nikdy nevykreslí dokonalého obrazu básnické osobnosti. -

0m. .“ .

Fedor D. Engelmůller: Zamilovanl. Novelly. Nákl. Zcmédé'l- “""
ského knihku ectví Á. Neuberta v praze. — Mladý autor, patrně
syn malíře Ferd. Engelmíillera, (však mu tatínek namaloval na
jeho novou knížku obálku) domnívá se, že našel kámen mou
drosti. A proto s neobyčejným sebevědomím vrhl se na problém
lásky, snaže se když ne rozřešiti. aspoň osvětliti jej. Než, prstv
jeho jsou příliš slabé a neuměle, aby tak křehkou a tvrdou zá
roveň hmotu problému zhnčtlv Vyrůstají mu proto 7. pod rukou
jakési roteskní útvary, daleko \zdálené skutečného života lásky
a jejiclž ta'ů, hloubek a |)olů Co jediné lze mladému autoru
připsati k dobru, jest dobrý a jasný sloh. jinak knížečka netra—
povidá do budtmna ničeho - Metér při přelamm'ání posledního
archu vedl si velmi nedbale. O. lam.

Jan Osten: Lev & mvška. Malé OVÍtllly 7. velké dol—y.Nákl.
A. NculJerta v praze. Cena 5 ' l::stliže tvto črty wt'ltázelv
za \álky v novinách, neznamenalo to už, že by také musily \\;
'it| \ knize. Divím se Ostenovi. o němž jsem měl přece jenom
epší ponětí, že byl tak nekritický a tyto ip0vídky', tak za vlasy
přitažené, bezduché a jalové vůbec vydal. Á knihkupectví se divím,
že se tuto rozředčnou vodu odvážilo nota bene za 5 kořun

prodávati. Než takovou íválečnou' literaturu, tož raději nic.
Claudius.

Tadeusz Konczynski: Smrtelný běh. Román. Přeložil Aug.
5 áčíl. Nakl. ]. R. Vilímka v Draze. — lí. Kuylenstierna Na
vrastní vrub. Román. Dřel. M. pilná. Nakl. A. Neuberta v praze.

polský romanopisec a švédská spisovatelka. Knihy tedy literatur
docela odlišných. přišly mi do rukou současně, i četl jsem je o
sobě. Á hlel Obě mají jedno a totéž základní thema. Oba
autoři thema v hrubých rysech stejně řeší a dořešuji. Ovšem
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v.vt
Polak to dělá mnohem umělečtelstm způsobem, slohem iiskřivým
(\ dramatičtěii než védka, která je trochu rozvla'čna a jaksi ze
staré ještě školy, pokud zevněiší formy se týká. Než, to ie mi
v této chvíli skoro vedleiší. |de mi o vnitřní, mravní hodnotu
obou knih. A ta je dobrá, skoro bezvadná. | ladviga Dolocká
i Markétka Malmstromová jsou dívky prahnoucí silně po rozruchu,
vřelé lasce, samostatnosti, svobodě, neodvislosti a své rávnosti.
Zdá se jim, že snoubenci ieiich docent Dr. Michal oslaw a
starosta Dr. liři Heine jsou příliš vážní, klidní, příliš hloubaiíci
o záhadách života a že příliš ohrožují jejich sny o životě. Od
trhnou se od nich tedy a jedna začne (jak říká Konczynski)
smrtelný běh o své životní štěstí a druhá (dle Kuylenstiernové)
pustí se do života na vlastní vrub. projdou sterými nástrahami,

okušenimi, pokořeními, zkratka peklem života, v němž ic nad
ladinou drží jedině ieiich vyslovená čistota “srdce, cudnost, hlu

boka tnoralita a náboženský základ, až konečně vidí, že by i proti
Své \'ůli utonuly. kdyby nesahly po omocné a ochranné ruce,
kterou před lety odmítly. ladwiga i Nfarkětka jsou opravdově hr—
dinky, sympatické (\ proto i přitažliví“ a svým vzorem působící
l'tude-li se mne tudíž kdo tázati, obě knihy o nich vřele dopo
ručím Ani ne jako díla prvotřídně umělecka, ale výclwvna st—
zdravou tendenci. Překlad M Dílnu icst skoro lepší než Aug.
Spáčila. jenž nestačil vždv výsnhnouti bohatou a pestrou mluvu
Kontzynského. O l..:rat.

Marie z Ebner-Eschenbachu: Trnitou cestou lásky. Přeložil
|.: |: Míšek. Nakl. Zemědělského knihkupectví v Dra7e Na
mou věru, už dávno jsem nečetl tak naivně saně knížky, jako
je tato. překladatel pak se ještě postaral, al-ly tuto naivitu co
možná stupňoval naprosto nedostatečným překladem. Nedostateč
nýrn proto, že překladatel neovláda' němčiny. tím méně překla<
datelskě techniky a že ani v české gramatice a stylistice není
úplně doma. Ebner-lischenbachova na sala mnohem a mnohem
leŠI věci. proč právě tedy lí. F. h íšek vybral toto nelogické,

nepsycholqgickě a i trochu bagatelisuiicí povidani, je opravdu
záhadou. („i díla Eschenbachově nemá a vzal ve své božské naiv

nosti, co se mu namanulo? t: překladatel je hodně naivní, do
svědčuje i ieho předmluva. Myslí, Bůh ví iakou díru do Světa
ií neudělal. O. Lazar.
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Okna.

Z italského knižnlho trhu. Leží přede mnou dvě knížky:
D'Ánunziova sl'erra vergine' a rRicordi' od Massimo d' Azeglio.
Za obě knížky platil jsem na svém pobytu v Římě dohromady
40 centesimů — tenkráte našich 38 haléřů.

Vida ty knížky, jež mají dohromady přes 500 stran, před
sebou, láteřím v duchu na špatné naše knižní poměry, jež brzdí
vývoj české knihy a znesnadňují jí přístup do širších vrstev lido
vých a jmenovitě za hranice. Snad bych se k napsání těchto
řádků nikdy nebyl dostal, kdyby mně k nim nebyly dala podnět
poslední moje knižní objednávky. Ob'ednal jsem si před ne
dávnem z prahy Baarův román kněze "rčestou křížovoui, na němž
vytisknuto byla stará cena K 170. lá však zaplatiti musil K 450,
tedy skoro 0 2000/0 více původní ceny. Nedivím se, je-li kniha
dnes tištěná prodávána za \ysokou cenu, nebot režijní požadavky
jsou dnes abnormální, však co říci o knihách starých, jichž ceny
jsou úžasně zvyšovány, místo aby se snížily? K informaci o ná
pravě uvedu zde několik postřehů z italského knižního trhu.

Má-li nakladatel italsky na skladě delší čas nevyprodauy ná
klad té neb oné knihy, dá jej cely nebo Část po určitém čase
do pouličního prodeje. Na ulicích římských, neapolskvt'h, Ilon-nv
ských. rnilánskych i jinvch ziíme široké \ozíkv. které jsou plny
knih čistých. neumazanvch Za 10, 20 80 centesimů možno
si koupili cenné. knihy. po nichž sáhne | tf-n nejchudší četby
chtivy'. Nakladatel má svůj zisk v kapse odprodejem nových knih
a část nákladu přenechá )ouliěnuu prodavaúům za cenu režijní
po řipadč i levněji přál bych čtenáři viděti, s jakou chutí si
pode vkusu (\ výběru knihv obecenstvo na ulici kupuje, nebot
má\ ruce knihy čisté, nerozřezané za ne mtrnou cenu Neškodilo
by i našim nakladateh'im, a_b' tímto 7.)ůsobenr umožnili i díudšun
koupi knih. Nežloutly a neplcsnivěly by aspoň knihy v jejich skla—
dištích a nemusili by je nakonec prodávali ua syrečky

Nedávno objednal jsem si v olomouckém knihkupectví D. knihu
tištěnou v minulém století. Dostal jsem knihu špinavou, rozma
čkanou, sežloutlou a musil jsem “za ni zaplatiti -- nelekněte se —
plnou cenu i s válečnou přirážkou. Všechna chut ke koupi knih
mne řešla a myslil jsem si, jak si tím jednáním sami naklada
telé š odi. ,

Na ulici římské, zdá se mi, že to byla via Gar-oni, našel jsem
levný nákup knih jiného druhu. Byl tam antikvariát, jenž skupoval
všechny možné knihy, “na který každý měsíc byla dražba. Anti

kvariát ke konci měsíce dal tisknout seznamy knih na skladě
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jsoucích s udáním dne a hodiny dražby. Seznamy byly rozdá—
vány před školními budovami. Kc dražbě sešlo se mnoho lidí,
kteří si mohli předem knihy prohlédnout a podle zachovalosti
dražit. V seznamu'byla též udána vyvolávací cena knihy velice
nizka. která se dražením příliš nezvýšila. l nepřítomný mohl se
sůčastnit dražby. podle seznamu vybral si knihy, na které refle—
ktoval. napsal do seznamu ke knize cenu nabízenou a poslal
seznam do antikvariátu. Když mu knihu nikdo nevydražil, dostal
ji. Tak jsme to obyčejně dělali my alumni česke kolleje. Sluha
Angelo vzal naše seznamv a obyčejně přinesl obrovskou náruč
cenných, levných knih. Dražby na knihy antikvariatní. jak jsem
dozvěděl \ Římě od příslušníků různých národů. konají se téměř
\šude. jen u nas nikoli k vlastní naší škodě“ levy na procenta
jsou v ltalii taktéž obvyklejší než u našich nakladatelů a knih
kupectví. '

l_epší poměrv italské knihy spočívají hlavně v dokonalejším
pravu autorském a ve větší solidnosti nakladatelů vůči autorům
iobecenstvu. Honoráře jsou vyplaceny ideálněji nežli u nas;
nepočítá se tam na řádkv, verše, stránky. archy, nýbrž přihlíží se
tam více k originalitě, cene umělecko a časovosti her ohledu na
rozměi K italské knize, /v|óště katolické nici také větší porozu
mění \yšší tňda kněžstva i laiků Nezeinře téměř žádnv italsky
kněz. urednik, abv nezanechal poÍ—"obě velikou knihovnu, jež
častokráte překvapuje A u nás :“ Z vlastní zkušenosti mluvím
jdou na jaru, na děkanstii katolické knihy na ukázku Kaplan
otvírá, ponechává si knihy, počíta|e \ duchu, kolik set korun ho
stoji tučně knihv a časopiSy a inonsignoi nebo jeinnostpan píši
jako 7|ednanyz zpět. nepřijímam. ač má pod klíčkem vc stolku
několik tisíc a bcncficia několik set měr olí. Na (! mohou Čeští
katoličtí spisovatelé nejvice naříkat. » i\lěškodilo by napodobit
trochu cizinu v knižních a tiskových otázkách, vždyt beztakíledi
rad napodobuje cizinu avšak častěji v tom, co není nejlepším.

Hans Ffltzner: Palestrina. lato hudební legenda vzbuzuje
ona svata chvění, ktera připomínají Darsifala. -- Není \ hudbě
jeji, co by nebylo společným majetkem všech velkych mistrů moder
ních; duše, jež tvořila iDarsijala'. iMeistersingry', iFervaala', žije
i zde. ale neni snad sféry citově, která by v tomto dramatě du
chového světa nebyla došla moderního výrazu hudebního. A po
klonímc se mu tím radostněji, víme-li. kterak vyrůstá nad bažinami
světa jako čarovný květ. '

paul Bekker charakterisuje Dfitznera takto v Musikdrama der
Cie emvart, Stuttgart 1909. V nejostřejším kontrastu vůči umění
R Štrausse, které zrodilo se z jemného větření instinktů publika
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a koření v přítomnosti, stojí hudba H. pfitznera. pohádka a kouzlo,
vytržení, bezžádostné zapomnění skutečnosti, snění o dálných
krajích fantasie, to jest Dfitznerův způsob. problémy bytí se mu
zjevují zbaveny hmotné tíže země, v jasných sférách. Ne zevního.
činného bytí, boje o život a existenci. Plítzner nebyl nikdy mužem
praktického života, “eho umění bylo by neschopno každého rea
listické utváření. Žjevy samy ho nelákají, nýbrž vábí ho jemná

oetická vůně, jež jest jim vlastní, ovzduší, které je obklopuje.
rého umění nechce odhalovatí, objevovali pravdu, vnikati v pod
statu věcí, nýbrž je“ zjasňovatí. U Djítznera nenajdeme zvláštní
vírtuosity, psychologické práce detailní, žádných realisticky napo
dobujících tónomaleb, žádných ilustrací te to 'ch slov nebo ze
vních událostí. jeho hudba nemá naprosto ž ého vlastního účelu.
jsouc nerozlučně spo'ena s básni, sdílí její plachost před živou,
svěží skutečností! — b/ zemi vidín poh buje se ;Der arme Hein—
rich' a rDie Rose vom Liebesgarten', která jest hymnern lásky,
jež není z této země, hymnus lásky ve formě allegorické ba'chorkv
jara. Bekker pak provádí parallelu mezi Straussem a Dfitznerem,
nebot i tento byl od své strany učiněn papežem a končí: Schází
mi dosud ono dílo Dfitznerovo, s nímž bych mohl bezvýhradně
souhlasíti, dílo, které by také s jeviště. dovedlo působiti do šířky.
Věřím, že phtzner by byl s to napsati takové dílo. (:o dosud
dal, jsou zlomky, nepochybně geniálně inspirované. ale nedokon
čené, nehotově číny'

rPalestrinal může býti tímto dílem, mluvi nám všem srozu—
mitelnou řečí hudební, ale spěje za tím, aby se stal dílem klas—
sicky'm, zahrnuje v sobě všechen duševní svěj a dospívá smíření
\' tvůrčím veleduchu. ,

Tvůrčí činnost \ celém díle nejvíce jest zdůrazněna. lldivatná
jest scéna. kde andílci našeptávají palestrinovi jeho veledílo.
(Missa pp Marcelli) Mohlo by se namítnout, že tím seslaben
jest tvůrčí genius, ale konečně vidíme všichni \ umělci bytost,
jež cosi 1. božského nám vynikajícím způsobem sděluje; texty
pak jednak úryvků mše, jednak Dalestrinových zvolání tak se
snoubí v jediný výkřik po spáse, že již po stránce básnické tu
sto'íme před dílem úctyhodným.

áno po tajemné noci rozezvučí se zvony nad městem. Maně
opět vzpomínáme na rparsifala'. Oba tvůrcové Wagner i Dlítzner
jsou vyhraněné individuality; zvony v rDarsifalu' v rámci celého
děje od prvních svých akkordů mají nádech mystick'. zvony
v rDalestrinoví' zvoní crescendem “života, který- se probouzí ve
městě — ve věčném ímě.

pěkně dí prof. M. Springer ve svém referátě o prvním prove—
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dění na vídeňské opeře 1. března t. r. (Musica divina Vll. č. 5 —b.):
iToto vznešeně dílo mistrovské, v němž v ne'krásnějším svazku
spojuje se esthetický prvek s cthickým obsahem, plní v naší
době materialismu vysoké poslaní: hlásá královský zákon oprav
dového umění . . . Nadzemská vnitrnost, hluboký obsah citový.
esthctické zduchověni tohoto díla mluví podobně jako Wagnerův
iparsifalf pro výjimečné postavení posvátné slavnostní hry.?

Non desperare — ještě duch vévodí. v němž jediné nám
ltvne S očinutíl Dr. jar. Hruban.

Pře Čllad večery. lak málo pří rav, práce a obětí je k tomu
třeba. Á snad proto právě tak máo koho to napadne. Sejde se
mládež, třeba v místnostech spolkových, kde těch není, v domě
příznivcově. Zazpívá se píseň národní, vlastenecká, či jiná ušledt
tilá a předčitatel či předčitatelka zasedne ke stolu s knihou
předchází krátké obeznámeni se spisovatelem a jeho tvorbou lite
rární. které učiní předseda (kněz. neb věci znalý laik) a místnosti
rozezvučí se hlas předčitatelův za nastalé pozornosti posluchačů.
leden večer budiž věnován tomu spisovateli, jiný onomu. | leden
povídce, či románu, či novele, jiný poesii Výběr bud uš echtile.
umělecký a předem přichystán lot se ví, že předně bude ovlá
(lati všechny touha, poznati autory katolické. naše i jinonarodni
\ překladech. Bude třeba na díla takmá upozori'iovati v "aších
časopisech a v každé. obci budiž k tomu určen někdo. kdo si
bude poznámky ony zaznamenávat a vestí e\idenrí o knihach
katolir kých, kdekoli vvšlych, abv mohly byti zakoupenv do nově
zí'ízoiany'ch obecních knihoven l'lledine vsude, dostati (lo
těchto knihoven věci \skutku cenné, nikoli šmejd všeho druhu,
jehož se. chce zbýti mnohv knihkupec a nabídkami a clnálou
snaží se zmásti rozvahu těch, jimž péče o knihomy svěřena. lot
se ví, že straníci v obcích a jednotlivci, jimž bude \edení knihovny,
její doplňování, ph případě vyřazování jednotlivých děl svěřeno
budou se snažili uplatnití svůj vliv a názor světový ve. funkci
sve. Ve většině pří adů to budou asi učitelé. Možno si učiniti
představu, jak asi knihovna taková bude vypadati. Nedopustme,
aby se. zvrhla v doménu jedné strany a snažme se prosadítí
všude díla autorů katolických. Bude nejlépe sestavití seznam děl
těchto dosud vyšlých. Snad by Tiskový spolek mohl \rydatí
příručku takovou, podobnou, jako byl soupis děl dogmatických
nedávno jím vydaný. V ní měli by naši lidé direktivu přiná
kupu neb při návrzích pro nákup knih, které by měly býti do
knihovny obecní zařazeny. —

předčítací večery mají míti těž ten účel, aby případný nezdravý
vliv knihy špatné, a ne—lí špatné, tož aspoň našim katolickým
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zásadám protichůdné neb nepřátelské byl para|y50ván neb na
míru uváděn přítomným naším inteli entem, knězem či laikem.
Tím nejlépe uchránime své lidi zmat ů a škod, které p0vstá
vají čtením knihy mnohdy velmi napínavé, formou i obsahem
dokonalé a přece tendenci protikatolickou neb protikřestanskou
mající.

Večery ty seznámí hravě a najednou mnoho jednotlivců s kni
hami, které by si musil každý sám čistí a světla a klíče k nim
by sám ze sebe nenabyl nikdy. .

Myslím, že zvláště naše spolky měly by si vziti péči o dobrou
četbu vzdělávací, naučnou i zábavnou, na starost. Vedle beletrie
0 poesie bude to zvláště “otázka hospodářská a sociální. která
nutí víc a více k luštění a seznávání. Bude nutno srmnávati

zásady křesťanské morálky a křest. názoru Světového s morálkou
a názorem nevěreckým. Nutno i prakticky zásady křestanské pro
váděti a tak lepší a jedině. štastně řešenou budoucnost národa
našeho a veškerého lidstva uskutečňovati.

Do určitých statích možno debatou prohloubiti. prakticky
\vytěžiti. co bylo přečteno. '

ec'er, zakončený opět vhodnou pisni, bude osvěžením pro
každého a řetěz takovýchto večerů dobře řízených vychová legie
novych lidí plných ideálu a mravní síly. i'tjes.

Obecní knihovny. Zákonem Národního shromáždění ze dne
22 Července 1919, sbírky zák. a nai'. (: 430 bylo uloženo obcím
v oblasti našeho státu. aby zi'izovaly verejne knihovny a Čítárny
s četbou vzdělávací a poučnou, která má skutečnou vnitřní hod
notu V obcích smíšených musí se zí'ítlitr knihovna i pro men
šiny národnostní, když tyto dle posledniho sčítání lidu vykazují
aspon 400 obyvatel V obcích, kde je národní škola, má bvti
knihovna zřízena během roku Náklad se zřízením l(l\ll'|0\ťll a

čítáten hradí obec a řídí se počtem obyvatel, a to ročně od
50 hal. do ! koruny na obyvatele. le-li už v obci nějaká veřejná
knihovna zřízena, může býti bud obci odkoupena, nebo zůstati
dosavadnímu vlastníkovi, jemuž ale obec bude oskytovati sub
venci. Knihovnu bude řídrti knihovní rada 4 —-Sčlénná, jejíž polo
vici jmenuje obecni zastupitelstvo z voličů a jež vyřizuje veškerý
správní záležitosti. Knihovnu spravuje knihovník, který v'obcích,
jež mají více než 10.000 obyvatel, musí se pouze knihovně jako

lacený úředník věnovati. Ministerstvo školství a národní osvěty
bude na knihovny, knihovní rady a knihovníky dohlíželi zvláštními
knihovními instruktory a má právo knihovní členy radv iknihov
niky zbavovati funkcí, kdyby předpisům zákona newhovovali. Zá
konu o obecních knihovnách musí naše katolická veřejnost věnovati
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bedlivou pozornost. Zejména v tom směru, aby všude v knihov
ních radách byli zastoupeni naši stoupenci a aby knihovníkem
bvlv jmenovány osoby úplně objektivní, nikoli prononcovaní agi
tátoi'i jakýchkoliv stran. je jisto, že kulturní boj' v naší republice
proti všem: katolickému bezohledně a bezhlavě zahájený přenese
se do obecních knihoven, z nichž směry protivné budou se sna
žiti vymýtiti vše, co má jen trochu katolického ducha a budou
cluiti záplavou svého podvratného, protináboženského a po vět
šině. lascivního tisku otravovati náš lid. poněvadž touhou po
zábavě vzrostla nadmíru naše belletristická produkce, budeme
\čno\'atí i my ji bedlivou pozornost a doporučíme rádi našim
členům knihovních rad, které knihy by měli do obecních knihoven
zaiazovali. Droto prosime naše čtenáře, aby se s důvěrou vtom
směru na naši :Družinu' obraceli. Nutno míti stále na zřeteli,
že dnes tiskem a jen tiskem se lid povznáší, a naopak zase kazí
a zneínravňuje. Stůjme proto na stráži! --.i.

Soulad inspirace. lnspirace, nadšení a zrod uměleckého
snu jest \ duši umělcově květem jistotv a naprosté nutnosti
z darů (ln(lm a srdce Díícliod inspirace byva rozličny (\ velmi
nmoliv Někdy rodí se ins irace rychlostí blesku a se září hořící
ot'clv; jindy přichází po slěrdkém klidu svatvečera tušení; někdy
\juoiujt: se z těžké, melancholické (\ snad někdy i ze. srdcebolné
pí't'tlt'lln touln. neurčitosti a naděje lest pozoruhodné, že mnozí
urnělii íta/y\aji tento podívulrodny stav obyčejně. velmi nepoc
títki (kot—oiína, raplmina, izasc mne to (:liytá', počnu bláznit,
hrome, co je to se mnou už po několik dní atd ). příčinou in
spirace bývají mnohdy i zjevy, náhody a příhody nepřímé a
často i mímoosobní, jako; příroda, bezvýznamná cizá událost,
nepatrná maličkost nahodilosti, píseň člověka nebo ptáka na
příklad; souboj krtka s ponravou, boj supa s koroptví atd.

Stědrvm pramenem inspirace jest milostné zanícení gcniovo,
nebo \'lÍ\ krásy, štěstí. osudovosti. zrady či neštěstí lásky někoho
z okolí na mysl umělce.

[sem toho názoru, že v umělcově inspiraci mnohdy rozhodují
a k ní odnčcují i tajemné složky dědičnosti v povaze a v zá
kladě jello duše. Tím možno si vysvětliti mnohdy tak překvapu
jící nás důšledky a sklony geniow tvorby.

Vliv rozčilu'ících a dráždících prostředků má spíše účin zá
porný nežli kadný, co se týče jasnosti, přirozené zdravosti a
životní účelnosti dila. le jisto, že tabák, čaj, káva atd. podpo
rují \zeio. obrazotvornosti. Vážím si však více obrazotvornosti
přirozené a z naprosté nutnosti ducha rozkvetlé, rozzářcné a
rozvončné. lcjí plody jsou nejpožchnančjší. Vše uměle Vyvoděné
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zůstane uměním umělým. Dilo má největší cenu, pak—lí krá
l0vství snu pevně se opírá o skutečnost nebo aspoň 0 legendu
skutečnosti, nebot umělec má půdu pevnou. lest dokázáno, že
nejkrásnější dila literární tkví svými kořeny v prožité skutečnosti.

“eníus nepracuje ani nepředstírá v umělecké lži; genius tvoří
a prožívá. V tom je síla, oheň, život, krása, zdar, pravda, vůně
a snad i tragedie se vším bludem jeho díla a jeho umění.

|nspirace jest svatá; jest darem Milosti Božské, jest odrazem
nesmrtelnosti.

proto bývá vždy v souladu at oddanosti nebo vzpoury proti
jsoucnosti Slavného, Nesmrtelného a Nejvznešenějšiho, atheista
řekne Velikého Osudu a my, věřící, Boha. jenom na umělci
jest, aby nezneužil. nesnížil, nezneuctil a nesesměšnil.

Bohužel i mnohý genius nedovede se vybavití z pouta lidského.
V tom případě krása, oheň, nadšení až satanské. tedy vášeň,
mohou zůstati, ale Dovznešenost Nesmrtelnosti a Sláva Cistoty
jest prohrána.

jsou to ztráty nenahraditelné a škody ještě mnohem \ětši a
významnější po nich následují, nebot květ ruliku bude vždy otra
vovat, zplodí vždy ovoce jedu a smrti.

le i tehdy jest inspirace v souladu, ovšem že jen v souladu
s rozvráceností, s klamem, se zatvrzelosti či snad s nezaviněnym
omylem geniovým.

Genius nikdy nesmí znásilniti sebe sama, Nelze tvořili na
něčem, k Čemuž není posvěcení \ůle a statečnosti odvahy Ne—
žádejte na orlu, aby :: plazil v bahnu stoky a nechtějte na
potkánu, aby se vznášel nad osněženymi temeny \elehor. Vůl
zůstane u otýpky sena a vepř spokojí se s korytem plným ponícjí.

cjpilnější a nejzářivější soulad inspirace pociťují ti umělci,
kteří se umění \'Čl10\dli celým sx'm životem. Nebot říše vyšších
světů vyžaduje naprostou neodvislost jsoucnosti a uplnou svobo
du v oddání se. duchu '

Nadšení jest svatosti a požehnáním činorodého ducha. inspi
race sama o sobě jest nadšením, které jest jejím slavným pod
nětem a souroditelem Bez nadšeni není gigantického díla, ani
úsilí, ani zdaru. Soulad ducha zralého k novému vydání plodu
jest dobou říchodu ins irace a jejím vtělením v čin. Na ostat
nich pohnut ách pak to ik nezáleží._ Nebo! duše vydá květ v síle
své mohoucnosti a ve kráse mocnosti svého srdce. Rozhodně

-cit bude kralovati nad rozumem, nebot tot jest zákon a pod
mínka básnické krásy. která podmaňuje, opanovává a vítězí. Rozum
žádá přesný cíl, ale srdce dává možnost cílů dalekosáhlejších a_l
nesmrtelných. proto zůstanou básníci 'apoštoli lepších zitřků. Umělec
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neodváží se znesvětiti své dílo, když vytušuje ochablost nadšení,
nebo když ho tlačí živelná nechut k rozletu ducha. Zde nelze
poručiti vůli, nebot bylo by to podvrácením y tvorby a nut
ností ducha a poslání umělecké bylo by snr n na pracovitost
řemeslnou, a to jest hrob umění.

Genius nevstupuje také nikdy na půdu, kde má nejistotu dud1a,
anebo odkud vane zima pro žár jeho niterného já. adostnou
náhodou může genius nalézti domov tvorby i v končinách-mu
dosud rotiležících, ale nepřichází v tyto nové zahrady tvoření
dříve, dokud jeho nitro nedává rnu tušiti zaslíbénost země a hlas
povolanosti.

Satanství umění rodi se z rozvratů duše, z nevyjasněného dosud
boje krve a ideálu, z omylu názorů a z klamu přesvědčení. istí
chápači umění nemusí se báti přivoněti k dílům takov'm, nebot
budou hledati jenom krásu a porozumění umělcově vůli vyříci se
z toho. co bylo podnětem a velitelem k stvoření snu jeho duše,
nebo (tílern zpovědi, názoru a důsledku.

Inspirace jest vždy v souladu s nitrem člověka. Každá inspirace
jt'\l \lde. ale ne všichni povolaní jsou géniové, kteří mají mor, říci
\'Št' tak. jak inspirace jim to dává tušit. Ion lŽugen chuardr.

Pád genia. Slavornanr..teuto jedovatý květ lidské sobeckosti a
vvstredni sebelásky záchvat to šílenství — jest nebezpečným
znakem upadku genia právě tak, jako každého prostého Člověka.
Slam llrnlrutlrt' tvořivosti sama o sobě postačuje umělci. nebot
r'rplnč naplnujt- a prostupuje (.ely jeho život. lemu není podmín
kou, aní otázkou, co řeknou davy a jaká mzda ho očekává. neboť
není ani řerneslnikem, ani obchodníkem, ani svatokrádežnikenr,
neřkuli kuplířenr se svými ideály. Hořící duše vylévá svorr vařící
se lávu v mohutnosti sopky a genius se neptá, jestli láva poteče
do zaslíbených rovin, na vyprahlé pustiny, do bezednýdr propastí
nebo do zelenych spoust mořských vod. Slunce dává světlo, déšť
vláhu a chléb, duše umělcova rodi umění, svůj ozářený sen. To
jest zákon naprosté nutnosti projevu neumrtveného a nijak ne—
zneuctěného rozzáření se činorodého ducha. Tedy, radostný a
souladný klad, ono nesmrtelné plus.

enius nečiní s nikým a nikdy žádných kompromisů, ani není
nikdy přístupen žádnému podmíněnému se dorozumění. |deály
se nezaprodávají; geniálnost se nepropůjčuje v nájem. Stane-li
se o to pokus se strany geniovy, bude míti v zápětí znehodno
cení projevu zotročeného; květy tvorby nebudou ozářeny nesmr
telností a chlad přožívane' 'a strašně vycitované beznadějrrostj, l;:r
lhostejnosti a snad i tupostí vtisknou smrtelný polibek na tvorbu
s níterným násilím v sobě předsevzatou. Běda umělci, který pojem
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tvorby zamění s prostou řemeslností. Tot hotový pád geniův.
Umění nutno tvořiti, nebot umění nelze vyráběti.

Dovednost a routina i technika umělého řemesla nedojdou
nikdy výšin svatého a ohněm mocného nadšení rozjásaného umění.

Probuzení lakomosti v duši umělcovč drtí jeho ideály za krásou
a za vznešenosti umění a nešťastný zbloudilec nastu uje neod
vratitelnou cestu k úpadku a ke konečné zkáze. Sužba duse
umění a touha po mamonu, po přepychu a po rozkošnictví nc
mohou se nikdy srovnati v podstatě bytostnosti geniovy. Vždy
padne jenom onen, kdo paduouti chce. Upadek tvořivosti jest
potom výstražným mementem. Vzpomeňme si jenom na úžasné
ubití se literární IUDr. Rudolfa Kronbauera. nebo si připomeňme
nástup k de radaci tvorby nápadně se jevici a nás tolik rozbo
lestňující u ?óži Uprky, u Kalvody a u Engelmůllera z žijících
malířů. Zlato zrnámilo jich srdce, znesvčtílo jich štětec. U Kron—
lmuera žíznivost () plzeňském pivě, jalovost společnosti a mož
nost lionora'řů dlésetihaléřových za řádku zabily uplně \“ něm
literáta umělce. Uprku, Kalvodu a Engelmiillera zmámila uplně
možnost nebývalých výdělků. Umění při tom ale pláče.

U umělce nesmí rozhodovali objednávka na knihu o tolika a
tolika stránkách, ani slibnost honoráře za tolik a tolik metrový/di
pláten atd. paklí však umdec kompromisuje s tímto stanoviskem,
odvracuje se od umění a vrhá se \“ náruč výdělečné řemeslnosti.
Slam zásluhy a dosavadního dila brzy pohasnou ve mracích
hanby á chladne střízlivosti jich znádeničení.

Běda těm, kteří ženou se pro mamon vstříc zániku vzneše
nosti a znesvěcení povolání i poslání.

Zaliíjejí v sobě genia, olupují lidstvo o možné dary svého
ducha a propadají se » bahnu hanby a i v prokletí vlastního
nitra. l geniům jest nutno dbáti zásadovosti. línak sestupují v dav
a prach vulgárnosti jich iieijšetří. Degradace géniů není znakem
rozumného demokratismu. („|0věk zůstává člověkem, ale povola
nost geniova vyčnívá vždy nade davem, nebot on jest apoštol
krásy a nových ideálů, nových mct.

coceňujcme umělecké poslání a na lnčni jeho dle stohů knih,
dle počtu a dle míry pláten, dle mnolřosti soch atd., nýbrž dle
vnitřní ceny díla a dle významu jeho poslání pro lidstvo, pro
jeho soužití a pro jeho duchovou žízeň. Zrodil-li ses jako genius,
nedopust se křivdy na svém poslání. Bohu a své nesmrtelnosti
jsi za to zodpověden. lan Eugen chuardt.

Nákladem Družiny. Odpovědný redaktor Lad. Zamyhl. Tiskem ler. Stfojila v Přerově.



Ročník Vll. Číslo 10. a 11. ARCHA Rijen-listopad 1919.

Řadolf .ťinhart: Gros v smutku.
Cyklus lyriky 7. pozůstalosti básnikovy vybral Vilém Bítnar.

ZHRZENÁ LÁSKA. *

le tiché tak nebe a lidmi tak zem,
smír rozva't je po vesmíru . ..
jen duše má zmítá se neklidem,
jen duše má nepozná míru

Cos vlní jí . . . Lásky cit zhrzeně
v ní vzlyká, ji stahuje k pláči:
tak rosy pel obzory zamžené
za rána perlami smáčí.

A jistě i pod zemí zachvěje
inou duší sen () dívce drahé,
a Bůhli hrob květy mi zaseje,
tv slzami musí být vlahé

1905

BALADA O DOLIBKl l.

la' světem kdysi šel a potkal
tak hezkou dívku jako kvítko,
že chvělo se mi srdce blahem,
že v její dlaně dal bych svoji,
by zůstaly tak spiaty spolu
až odloučí je anděl smrti.
Ta řekla mi: rMáš krásné oči,
tak tmavě jako taje hrobu,
tak hluboké, že moje štěstí
by celé v nich se potopilo!
Tak řekla mi a usmála se
a odešla a zmizela mi . ..

lá dále smuten šel a potkal
tak hezkou tebe jako poupě,

cllaň teplou měla's, v oku soucit,
že chvělo se mi srdce blahem

a snil jsem, smutek na tvém klínu
že vyplaču a budu vesel.
ly řekla's mi: iMáš smutné oči
jak píseň noci dušičkové,
ja říliš ojím se, než z očí
bych) vylíbala tobě smutek.!
Tak řekla's mi a nelibala

a odešla a zmizela mi . ..

lá dále smuten šel a potkal
tak bledou bolest jako luna,
tak chladnou jako jitro v zimě,
že chvělo se mi srdce bázní,
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že maně dstoupil jsem stranou, a vdedtla do nich hořký úsměv
by přešla tak a minula mne. nad životem a jeho klamy
Nic nerekla, jen líbala mne a vetkla na ně pečet slibu,
na měkké oči, tmavé smutkem, že já kam půjdu, půjde se mnou...

1905.

VZPOMÍNKA.

Když nazpět myslím, v duši mne to bodne:
jak břečtan ku zdi, k domku ve vsi rodné
se tisní zahrádka, jež plotem z latí
je obehnána a již slunko zlatí.
Át jaro hudi se a \ane : jihu,
at léto z'hne, at jeseň lká, jež v mihu
jde za ním hned a o ně plakat zdá se,
tu vždycky na sta květů usmívá se.
A denně, dnes jak zitra a jak včera
sem hledá dívka chodí za večera

a zalévá ty květy věčně svěží
a zpívá píseň, v které touha leží,
a sedne smutna pod hez, který voní,
a hledu v dal . .. lak je mi teskno po ní!

1905.

DlŠliN.

přes hory a údolí Přes údolí, přes bory
tahne lehký \etru van, tahne lehký včttn van,
)o čern srdce zaholí, v sulci smutku prahory
)ý ti odvdl zvukem hran. krváceji ze sta ran.

1906.

VZPOMÍNKA.

Dvé bílých dlaní, ztuhlých prací, Dvě modré oči, bílé dlaně,
vé očí \'lahých resignací já zamiloval se v ně manč,

za nocí bezesných a dlouhých pak sešly s očí. ja' je zradil
se do me mysli stale vrací. a zvolna zapomínal na ně.
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Snad odpouštčly, zazlívaly;
snad zapomnély, vzpomínaly;
v dnech blahých, neblahých, kdo ví to,
snad modlily se, proklínaly . . .



Ted na hlad paměti se noří,
snů hrdých p šné zámky boří,
myšlenky všec “ny prolínají
plameny, jimiž bolest hoří.

Dvě vlahých očí, ztuhlých dlani
ted v noci 'žřím i za svítání,
věř, nikdy neřek' bych, že drahé
dva předměty tak duši zraní.

O, oči, dlaně. hořem syté,
jež co je trud i láska víte,

“při všem, co vám je drahé, rcetelz
/

je možno, že kdys odpustíte?
1907.

SEN.

Mně dumavě jste řekla:
tla snila s večera,
byl smuten jste jak jicen pekla,
prohlubeň jezera.

Kol řadou lidé stáli
a měli v slzách zrak,
vás těšili, se usmívali -

jen laska může tak.

Mně bylo, ve směsici
jak měla bych kleknout v chvat,
zázračné jedno slovo říci,
váš smutek zažehnat.

A stála jsem a stála,
krev žil mých samý led,
bezmocná vůle srdce rvala

a němý byl můj ret!

Tak řekla jste, tak snila . . . '
já se usmál jen:

iKež smutku mého noc by byla
ne život, pouze scnl

Což ústa vaše něma?
Á slovem zázračným
mne srdce vaše vzbudit nemá,
když smuten v hoři snírnPII

1908.

DO LETECH.

La rád tě míval k zblouznění,avičko plat-a s tváří bledou,
v nesmírněm očí zasnění "
\“ dál v mlhu tratící se, šedou . . .

e doba, která nevěří.
sou v lesích skryté sluje hadí.

ejistá nocí zášeří.
Hloub moře, oči. A ta zradí . . .

Zraní tě skutek, zasnění.
Nedotýkej se rány spícii
lá rád tě míval k zblouznční,
že nemám už, kdo moh' by říci?!

1909.
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POD TVÝM OKNEM.

[a mimo dům tvůj bral se o Letnice,
když s večerem už den se líbaly.
pod střechy krovem sladce vrkajíce
dva holubí se zobáčkovali . . .

Dvě růže pod tvým oknem rozkvčtalý,
dva motýli v nich jedním spali snem,
dva stíny v okně v objetí se spialv,
já v nich jsem poznal tebe s milencem .. .

l řek' jsem srdci: rZahas touhy svíci,
'e bolestný a marný její třpytl
l'lle, všechno tu se líbá ve dvojici 
proč, choré. bys tu třetím chtělo býtř'

1910.

VÍM, ZADOMENES . . .

Vím, zapomeneš, až se v dálce ztratí
tvář moje bledá tak a smuteční,
jak roztaví se jarní snové zlatí,
jež dýchá ticha noc a měsíční

Mé žití bude zachmuřeně tmavé

a mdlé jak chora vrba nad vodou.
Tvé dny zas budou světle usměvavá
a naplněné štěstí lahodou.

pak zapomeneš . . . Á snad \' době krátké
tvou láskou blažen jiný bude zas
tvou líbat líc a rety, oči sladké,
květ čela bílý, kaštanový vlas . . .

A přece chtěl bych, ústa tvoje malá —
'ak stříbrem zvoní časem jejich smích! —
by ještě jednou v ústa má se vssala,
vše zžehla žárem políbení svýchl

1910.



DANI, IEZ SE SMÁLA.

lak rušný cinkot rolníček, jež letí před sančmi,
zvuk nový vrhá života v chlad mrtvé spousty sněhu,
tak z karmínOvých vašich rtů, z iiskřících očí žehu
vstříc radost tryská vtělena mi smíchu ručeicmi.

Zas ze chmur těžce mrákotnych se budim, teplo je mi:
za saní světlým přeludem dvě ořů v prudkém bč u
má touha chtivé řítí se od kleté sudby břehu
k radosti, záře, úsměvů, již svojí zvctc, zemi.

Á krutě sparem záróveň l'Il'LKlstará bolest (l_rósá.
Vím: bleskem saně mihnou se, jak luzny sen by utek,
a hlouběi \ tichou sněhu plán se pustý zatnc smutek.

Á smích až (lolilaholí \'áš, co štastnýl .v sluch mi jásá,
tím hrozněii mne zamrazí vzpomínkou rozteskněly
v marnosti klamných natlěii hrol) nitra osamělý.

1912.

SÁM

Vplen zmaru sletlni ratlost (lám, lflll \I/(ařm rvan |a [l)(c'rzacllal
číš hoře vyprázdním v (lnu sám, "f sto ff" a zas Pr; lg: 'své dlaně obé složírn t klínu, 'cs'okmh kdrzvpm ls W="
čekaie smrti stínu. _ _ hroudy

|sem chrlil krve proudy. . .

Tož, i(lil a tvarů kyprostí
mých zrakům nesvít žádostí _
jich šelmy vůle pod otěží
už (lržím ienom stěží.

ldi! Slabost nežli přikvačí, Á noc až s usti záclonu,
slast chvilky lítost zatlačí, v myšlenkách černých utonu:
vem zlo, vzpomínek ve rubáši smrt milosti-li krájí chleba,
nech čistou lásku naši. nač hříchu icště třeba?

1912.
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ÚSMĚV

O dívko, v luzné kráse jen úsměv, úsměv blahý
jak před sebou tě zřím, nech stále na rtech plát,
mne divná závrat jíma', v těch smutku dnech a hoře
a- horečkou se chvím. by mohlo se mi zdát:

Ne, nechci lásky tvojí, Ze v zemi vzdechů štěstí
ni přísah ohnivých, přec pučí ratolest,
a nechci teplých stisků, že jeho slibné vůně
ni retů vábivých! tvé srdce plno jest . ..

1914.

grant. cstřížovsky': “Gue/tysvaté!
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Metafysických vy hvozdů kolibříci,
kovovými lesky v slunci vzhořující!
Meteory nitra zapálené o ovzduší touhy,
do kterého halí

duše svět svůj malý,
jako vy jste, kosmu nocí šlehneli \'áš ohon dlouhy!

Tuchy svaté! Děti ducha snouheného s hlínou!
při početí vašem za půlnočních hdční slzy plynou
tryskající z hloubek Tajemství a z jeskyň stalagmítů.

ašem při zrození
v ranním kuropění
červánky vám na skráň prší \ sedmiharvém nosném kmitu

poutníci vy cestou ku svatému Městu!
Moře, oušt i hvozdy léhají vám v cestu,
než—lidospějete tajemného chrámu narození.
Milost Boží chystá
vše vám svatá místa,
od Hrobu vás vede štastny ku Šlépčjím Vystoupení.

V duši bdéte nď klekátku meditace!

Vašejjedinó, však slavná budiž práce:
Qheň' udržovat věčné l_ampy na schodišti Krále.
Zivný olej její, _
myšlenky, — kéž smějí
ku cti nejvyššího jména hořet, smát se, jásat stále! 



]ARNÍ.

Zemitý dech probuzené půdy
voněl ambrou ňader mateřských.
pod nohou jsme cítili moc žití živeanu,
kterou probíjí se kliček k světlu hroudami.

Ledy dávno odplynulý z nes outaných řek.
mrt a nečinnost již ustoupil; velikému dění.

plán a čin 'a harmonie sil

tažení své započaly
na moři i na souši a v říši sfér.

Tvoření (lech lrráčí nad parami
jako nad vodami v první den. —

Ncstvořenýl
jako spící chodíváme denně ltol Tvých laboratoří.
5 talmle live jíme záživnějši sousta kojenců.
Hroznern t'e'xy l've' se opijíme v Noemovč nevědomosti.
polibkem lvým t'ůžovčjí líce naše,
mj všalr opčtovatí ho nemůžeme,
jenom s utajeným dechem zcela vzdáváme se. — —

Vlny přívalů a jarních bystřín řevyl
Sade příštích růžil
Šťávy do pupenů ženoucí
stromů rašících a snících () sladkosti plodů budoucíchl
Rejí šťastných dětí před mýtn oltnem,
mládí rozpoutane výbuchy!

Melodie sltřivaní,

)ísni kosmu v hrdlo ptačí vtělenál
Švatý práce chorále, jenž jako dálné zvonění
ozýváš se 2 korun stromů kvetoucích a lnýcl't včell
Velká, svatá symfonie ku oslavě Laskov—eho,
strhni, uchvat duši moji,
s dlaněmi at ltu modlidbě složenými
kráčím chrómem přírody — Tvůj lrnězl —

\
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alois Jtan. 9Vovák': (:Výroční ceny.
(Dokončení)

Íoho večera marně čekali ve vinárně rU mrtvých básníků' na
Kalinu. :Nepřicházel, ač slíbil příteli rvenému, jenž zpravil celou
společnost umělců a básníků o štěstí Kalinově, že na jeho'ůčet
bude pít celá vinárna. Slavnostně a okázale chtěli druhové uvítat
Kalinu; měli připravený vavřínový věnec, jímž chtěli básníka o
věnčit a korun0vat za krále večera. Kalina nepřicházel a jeho
nepřítomnost si nikdo nedovedl vysvětliti, vždyt všichni téměř četli
v denních listech, že Svatopluk Kalina dostal pro své básnické
dílo první výroční cenu Ceské Akademie.

ervený vypravoval společnosti, že šel odpoledne navštívit
šťastného přítele, aby mu gratuloval, než nezastal ho doma.
Básník Brk, jenž poslední přišel do vinárny, oznamoval zase, že
ve večerním vydáni Národních listů bylo sdělováno s obecenstvem,
že do ranního čísla téhož denníku vloudila se vinou sazečovou

hrubá chyba tisku. Misto jména Svatopluka Maliny, jenž dostal
první výroční cenu ské Akademie, mělo státi jméno Svato
pluka Kalmy. poznámky Brkovy si společnost téměř ani nevširnla,
netušíc, že osudná chyba tisku v Národních listech byla příčinou
tragické smrti Kalinovy a proto i příčina jeho nepřítomnosti ve
vinárně rU mrtvých básniků'. »

ekajicí společnost byla čím dále tím netrpělivější ulevujíc si
hrubými vtipy, jichž terčem byl nevinný Kalina. rÁha, takový to
bratr, mládenci! myslil nahlas dramatik Kratochvíl, má na dlani
několik tisícovek a proto námi pohrdá a nestojí () naši společ—
nost, na jejíž účet dříve popíjel mnohou číši dobrého vína, kterého
je zvláštním milovníkem.' cNebo šetří bankovkami, kere' nemají
stejně žádnou cenu pro umělce, neproměnili se ve vině a kartách,l
podotkl jiný. Nebo si prohlíží dívčí hlavičky na nich a luští
jejich madarske ná )isy a počítá, v kolika řečech po straně je
vytisknuta jejich hodnota) poznamenal Skalický.

rlŠch, at si je třeba vyželrlí, sváže pentličkami a naloží do
naftalínu, aby mu je moli nesežrali, my bez něho snad dove—
(leme býti veselí,! zabouřil ohnivý Dláto a veršem básníka Din
chetti—ho poroučel:

rHospodol Víno sem! pro boha, spíte?
i snad zde vaše umírá cnet?

Ku čertu s Kalinoul K orgii lité
vstáti chci, zpíti se až na věčnostlt

Sklepnice nosila číše a láhve, taktéž žehrajíc v duchu na Ka—
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linu, od něhož čekala královský peníz za obsluhu. Umělci d1ápali
se láhví, zatím co Kratochvíl recitoval sloku z přípitku básníka
Salmini-ho a podával číši druhovi, aby mu ji naplnil:

iSem ještě víno! V plných
at pohárech dno vidim.

Necht po nás přijde potopa a konec světa;
o budme králi okamžikul'

;Dřátelé,* vyprosil si ticho Cervený, mepřítomnost Kalinova
není nám na překážku, abychom nemohli býti veselí a ne ili na
zdraví přítele básníka. jenž došel vrcholu tvůrčí slávy. Slíbirnám,
že nám dá vína co budeme chtít; nuže, pijeme na jeho účet;
at mu tady zůstane notný dluh o to postarejme se všichni a
písní bouřlivou vysušme hrdla! lá beru zodpovědnost na sebe.!
!VýbOl'ně,l volali umělci, rat žije Kalina a jeho výroční cena I'
Sklepnice přinesla velikou nádobu, jež naplněna byla krvavým
vínem až do vrchu, a Dláto chopiv se ji, zanotoval:

iBratr Kalina at žije,
s nim ot žije celý světl—
propijenrli stovku,
nebo tisícovku,

proto přec se nerozbije
celý svět tak hned!

první napil se Dláto dlouhým douškem, zatím co ostatní pčli:

iDij bratříčku, pij,
jen se neopij
nádoba je hodná,
doraz ji až do dna,

. jen se neopijl'

Když odtrhl žiznivý ret sochař Dláto, pochvala zabouřila místností:

iTakového bratra my můžeme mít,
ten umí dobře vino pítif

Nádoba s vínem kolovala, nálada růžověla, žízeň rostla. Básník
Brk cho il se své číše a vyzval soudruhy, aby na Kalinovo zdraví
si přituki a číše do dna vyprázdnili, delJamuje přitom v extasi:

rSklenice do výše, soudruzi mojil
život-li dechem je, pustte jej v dýml
S vínem má žízeň roste, se dvojí,
nuž vzhůru číše s vínem krvavým! —'
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Chvílemi píseň tichla, aby zas rozbouřila se nanovo, když
sklepnice přinesla znovu několikalitrovou nádobu, plnou vína.

o půlnoci, když umělci byli značně opojení, když zastřenými
okny vinárny unikala do ulice melancholická píseň, kterou Kalina
měl tolik rád,

tZÍli a víno pit směle,
pokud dá hospoda,
v tom všecka moudrost skryta je;
dopij jen do spoda.
Do spoda, do dna jen dopij.
dokud máš nalito —

soudek až prázdnem zazvoní,
;Dopito — dožito' - l — —,

vrazil do vinárny houslista Holý a stanuv nedaleko dveří, ozna
moval strohým hlasem: rDřátelé, básníka Kalinu odvezli večer
do márnice nebo do pitevny.$ —

Tato věta, skládající se z desíti slov. strašlivě účinkovala na
rozjařenou a opojenou společnost. Hrobové ticho zavládlo za
kouřenou místností a oči všech ztrnule upřely se na ret Holého,
mlčky žádajíce další vysvětlení. Holý odloživ Svrch ik posadil se

' a jal se stručně umělcům, kteří rázem vystřízlivěli, v(yíládati, jakým
způsobem k smutné zprávě přišel.

| cl jsem večer po sedmé hodině-,' vvsvětloval Holý, lkC Kali
novi, nebot chtěl jsem jej vyzvali, aby šel se mnou a s mými
druhy hráti do kavárny rÚrient', kde jsme měli dávati večerní
koncert. Hrál Kalina slušně celo a poslední čas, když nešla poesie,
vydělal si s námi mnohý groš, potřebný k těžkému živobytí ve
válce. Když přišel jsem k domu, kde Kalina bydlil, nakládali
právě na pohřební k'rn Čísi nn'tvolu. Z \edlejšiho domu vyšla
vratná a ptala se sluhů, koho to zas nakládají. |ldl<ČllUSlKalinu.
sebevraha) zněla odpověd. já se tak lekl, že až srdce v hrudi
mně přestalo tlouci, a když jsem se vzpamatoval, řistoupil jsem
k vozu a táži se: IDI'OSÍmvás, co se mu jen staloři ipodřezal
se! pravil sluha, sedaje na kozlik. práskl do koní a já zůstal na
ulici sám. Chtěl jsem vystoupiti po schodech do bytu Kalinová,
abych se zeptal na příčinu smrti, než zmocnil se mne takový

it strachu, že jsem raději kroky obrátil a spěchal do Orientu.
Žockoncertu nebylo nic, scházelo nám celo a ostatně, kdyby se
i býval nějaký celista našel, já bych jistě nebyl mohl hráti, jak
jsem byl záhadnou smrtí přitelovou pobouřen a rozladěn!

ale—lito pravda, co pravíš,' první ke slovu se dostal sochař
Dláto, ;pak je skon Kalinův a jeho tragická smrt nanejvýše zá
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hadnou. Zemřít sebevraždou v den své triumfální slávy a tvůrčího
vítězštví, kdo to může pochopit? l'

íCo tím myslíšří tázal se Holý. jenž přehlédl v novinách
zprávu Ceské Akademie. Červený poučil Holého i celou spoleó
nost, které jal se široce vykládati o ceně básníkově i o včerejší

rozmluvě a procházce s přítelem Kalinou. íjŽme to bestie a padouši! s dramatickým pathosem odlehčil si ratochvíl, ízatím co
odvážejí Kalinu na hřbitov, my tady v orgiích a smíchu hýříme
a v přípitcích a písních profanujeme jméno Kalinovo a opíjíme
se na jeho účet. přátelé, již ani krůpčje vina se nedotknu z piety
k mrtvému básníku! „\ my též! volali všichni a odstrkovali polo
prázdná číše od sebe.

spřátelé! ujal se slova Červený. íbude nutno, abychom se
postarali básníku příteli 0 pohřeb a zpravili () záhadné smrti
jeho rodiče a příbuzné. Též Akademii se musí ze středu našeho
podat o Kalinovi zpráva, aby cena vyplacena byla rodičům, po
případě, aby se 'ejí částí \ypravil nádherný pohřeb. lá zítra ráno
vypravím se do kalinova bytu, abych od bjtné zvčdčl mdrob
nosti trngicke smrtí |)Í"Í|Cl()\y. na kterou bydi nejraději nevěřil, kdyby
Holy netvrdil, že se. nikterak neklamc ani nemýlí' A kdo zapraví
dnešní llčťl'P' připomněl básník Brk. alá jsem za účet zodpovčdn'mň
hlásil se (,;ervený, íjá jcj zaplatím. nebot nedůstojným by byo
rhtítí na mrtvém, aby platil nám peníz. na radost, rozkoš, orgie
a smích.l

ulož sc rozcjdeme! navrhovali umělci íÁčkoli. počkejte ještě
chvíli,' napadlo klasiku Skalickému, má se rozejdeme, zapčjme
zbožně jako ve chrámu mrtvému Kalinovi poslední pozdrav. Návrh
přijat a vinárnou zahlalíolila sladkobolná píseň:

íDobrú noc, náš milý, sladce spi,
at sa ti snívaju krásné sny!

po ní zpívali: íZasvit mi ty Slunko zlaté' a íHřbitove, hřbitove,
zahrádko zelená' a truchlívá "vzpomínka na Kalinu ukončena
písní Havlíčkovou:

íSpi Kalino svém v hrobečku,
my ti čjem' poslední písničku:

dpočívej v pokoji
pod drnem a pod chvojíl — —'

_ _. .. _ _ _. _ _. ... .— ._ \ ..

Druhého dne spěchal Červený do bytu Kalinová a sochař
Dláto do kanceláře Ceské Akademie. Červený našel v pokoji
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Kalinově policistu a paní Brabcovou, která jala se oběma vy
pravovati o tom, co vztahovalo se k tragickému skonu básníkovu..
vpřed jedenáctou hodinou vyšel včera pan Kalina z bytu. aby
si nahlédl do novin, v nichž měla být uveře'něna zpráva Ceské
Akademie o výsledku poslední soutěže. Čekal ásnik výroční cenu,
kterou také dostal, jak jsem se sama přesvědčila nahlédnuvši
v poledne do Národní politiky.

Po jedenácté hodině se pan Kalina asi vrátil a zavřel se na
klíč v pokoji. V poledne jsem čekala, příjde-li se pochlubit s ce
nou do kuchyně — já jsem jej v jeho radosti vyrušovatí ne
chtěla — než Kalina nepřišel. Když jsem byla hotOva s obědem,
nesla jsem do Kalinová pokoje talíře. pokoj byl zavřen a na
mé volání nikdo se neozval. Myslila jsem se tedy, že jsem se
budto mylila, nebo že Kalina opět nepozorovaně se vzdálil, chtěje
snad po přečtení novin ihned vyzdvihnouti si cenu z Akademie
a překvapíti mne již hotovými bankovkami. Kalina nepřišel kobědu,
s nímž jsem na něho čekala dosti dlouho. Odpoledne zmocnil
se mne však zvláštní neklid a divný vnitřní hlas šeptal mi stále
úsilovněji, abych se šla odívat do K'alinova pokoje. Te rve k ve
čeru jsem se k tomu odhodlala. Vzala jsem reservní kič od po
ko'e a chtěla jsem jim dveře otevříli. Než klíč nelezl do zámku.
Lelda jsem se a volala jsem na básníka, jeli doma. Když se
mně opět nikdo neozval, \rátila jsem se do kuchyně a uvažovala:
IV zámku Kalinová pokoje uvnitř vězí klíč a proč se jen Kalina
neozývá — snad spí, nebo jen žertuje. Však proč by spal, proč
by žertoval právě dnes v tak významný den. A znovu mi \ nitru
kdosi šeptal: ldi do pokoje, ty tam musíšl'

alíř Cerveny napiatě poslouchal vypravování paní Brabcová
a myslil )ři něm na telepatii. v níž duch Kolini'iv opouštějící
tělo básníkovo stavil se ve spirituelnim vlnění v myšlenkách paní
Brabcově a nutil ji, aby assistovala jeho agonii, o čemž jej další
vypravování vdovíno pře5včdčílo, _

iUvažovala jsem s podivnou jakousi bázní,' pokračovala paní
Brabcová, ijak bych se dostala do básníkova pokoje. nač jsem
brzo přišla. Vzpomněla jsem si,že z mé ložnice vedou dveře na
mal' balkon, z něhož jdou dveře i do jeho pokoje. Našla jsem

řísl'ušné klíče a za chvíli stanula jsem na prahu básníkova po
koje. Nevím, jak bych vám měla vylíčití své pocity, kterých jsem
na to zažila. Básník ležel na rukou na stole jako by spal. při
stoupivše ke stolu, viděla jsem na něm spoustu pa íru, jenž byl
popsán bleděčerveným písmem. Vzala jsem Kalinu lehce za skráně,
chtíc ho zdvihnouti a probuditi. Ach, jak ulekla jsem se, když
jsem spatřila zakrvácenou ruku Kalinovu, jeho vytřestčný zrak a
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dokořán otevřená ústa, jež mne přesvědčila, že držím v rukou
hlavu mrtvého Kalíny. Vykříkla jsem, pustila hlavu Kalinovu, která
byla ještě teplá a otevřevši dveře, spěchala jsem k sousedce,
abych jí pověděla o mrtvém Kalinoví. — — po zpravení úřadu

řišla komise, prohlédla mrtvolu í rozházené spisy a přísně na—
Eázala, aby se zatím ničím nehýbalo. rledná se zde asi o sebe
vraždu) oznamoval lékař průvodcům, ra to o sebevraždu zvlášt
ního druhu. Básník si břitvou, která leží dosud na stole, podřezal
tepnu a prchající krví z těla psal šílenou jakousi povídku, která
osvětlí lépe záhadnou smrt básníkovu.l

Spis, který psal Kalina krví svou, vzala komise s sebou a za
dvě hodiny odváželi mrtvolu Kalinovu do pitevny nebo do márnice.
považte, pánové,! končila paní Brabcová, rže jsem celou noc
nespala, uvažujic, jak je možno, aby člověk ve dni, v němž došel

bohatství a slávy, vzal si mladý život a tak lhostejní“ vy sal krev
svou až do poslední kapky! Tak uvažoval i Lervený, k yž loučil
se s pokojem Kalinmým a paní Brabcovou, chtčje dáti ihned
otisknouti v denních listech vyzvání, aby KalinOvi příbuzní pří
blasili a přišli na pohřeb. l v Ceske Akademii \yvolala tragická
smrt Kalinova všeobecný rozruch V den prohlášení výsledku
soutěže přecházel kanceláři (leskó Akademie netrpělivě básník
Vrbička, jenž censuroval básnické dílo Kalinovo k soutěži podané
a zapříčinil, že jednohlasně bylo členy Akademie poctěno výroční
(enou. Nesmírně zajímal se o rnladistvélro genia a proto Čekal
na něho, aby ho pnrri objal a "emu gratuloval, až si přijde pro
cenu, a vyžádal si na něm psychologické a ideologické objasnění
některých veršů, kterým zcela nero/.urnněl. 7

Místo Kaliny však vstoupil do kanceláře Ceské Akademie přítel
jeho sochař Dláto a stručně oznarrroval všem přítomným záhadný
skon Kalrnův. Ohromení byli všichni a po krátké poradě usne
seno, aby v zítřejším zasedání navrženo bylo Akademii, aby sama
vypravila slavnému básníkovi nádherný pohřeb. »

Druhého dne četla veřejnost česká v některých denních listech
nekrolog za mrtvým básníkem, jenž psán byl básníkem Skalíckým,
který při práci nahlédl i do povídky Kalinovy psane' vlastní krví
a úchvatnou kritiku díla Kalinova cenou poctěného z péra bás
níka a censora Vrbičky. — —

Mrtvému básníku vypraven pohřeb, jakého dosud Praha ne.
viděla. Celá vědecká a umělecká obec pražská se pohřbu súčast
níla. Nad rakví romluvil za umělec a básníky dramatik Krato
dwíl, za Českou kademií mluvil básník Vrbička, který nad hrobem
provedl zvláštní a řídký slavnostní obřad, obvyklý při udílení vý
ročních ccn nejlepším dílům, podobný dávnému věnčení italskýd1
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básníků na římském Kapitolu. Tak “naplnil sc Kalínův prorocký
sen a tucha, že zvláštním slavnostním způsobem dostane se mu
ceny výroční. příbuzní Kalinovi vzdali sc veškerého nároku na
cenu a proto navržena byla pro novou soutěž, která vypsána
byla na stvoření posmrtného, tragice skonu odpovídajícího pomníku
mrtvému basníku. po soutěži přiřčena cena modelu sochaře Dláta,
jemuž pomník byl zadán k provedení. Ceská Akademie vydala
luxusní vydání cenou poctěného dila Kalinova, jež ilustroval nej
větší přítel básníkův malíř Ccrvený. který vlastním nákladem
z piety vydal první a poslední povídku přítelovu, již tento dopsal
krvr svou. Vytištěno byla rudým, krvavým tiskem a umělecká
obálka ozdobena byla srdcem, v něž je zaraženo nesmrtelné péro
básníkovo, které tak často — je-lí dovoleno užíti toho obratu —
píše vlastní krví srdce sveho. —

gr. Zýbal: můj Slania.

je starý moudrý přítel,
má z pevné kůže hřhct,
jak vidět, pamatuje
již lít-zkou řadu let.

Má na rtech klidný úsměv
a v oku Sll)(ll$l\'lí

žij moudře. milý ltotlíu,
v tom \clké tajemstxil

Sám opatrně kračí
po nixč pozemské
a v jeho vetších jiskří
olmixé |hletnskě.

Rád při něm uvažuje,
jak život krátký jest,
že z nevlídného Orku

zpět není žádných cest.
/

Zná moudrost: rCarpe díeml'
Dej věnec na hlavu!
Tak zve a falernského
c'íš zvedá k pozdravu.

.
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91.Q. C.Wostradamus.
Kulturně-historická kuríosita.

(pokračování.)

Le divin mal surpendra le grand prince,
Un peu devant aura femme esponsée: '
Son appuy et credit & un coup viendra mince,
Conseil mourra pour la teste rasee. l. 88.

Boží hněv zachvátí velkého knížete,
něco před tím ženu sobě zasnoubí,
jeho moc a vážnost najednou pominou,
duševní převaha zmizí u hlavy ostříhané.

Ranou, jíž l Napoleon zastihnut, byla nešťastná výprava
do Ruska. Od doby počínají jeho neúspěchy. (Conseil : dar
řady = genius : převaha.) před ruským dobrodružstvím (7. února
1810) pojal za manželku Marii l_udviku, dceru císaře rakou
ského l'rantiška, zapudiv napřed svou zákonnou manželku josefinu
Beauharnaisovou (15. prosince 1809). Bližší údaje () kata
strolě na Rusi podává toto čtyřverší:

Soleil Imant un grand jen l'on vena,
Bruit ct clarlé vers Áqrn'lon lendanto:
Dedans lc rond mort et cris l'on otra,
Dar glaive, jeu, fairn mort les attendanto. ||. 91,

K východu slunce bude viděti veliký oheň,
ovčst i jas ukazují na Rusko:

kolkolem vládne smrt a křik umírajících,
mečem. ohněm, hladem zahynou útočníci.

Nostradamus měl svět zakreslený do své astrologické mapy.
Kraje ruské spadaly pod souhvězdí orla, proto nazývá Rusko
Áquilonem. Požarem dlu'mo rozuměti hořící Moskvu. Zda není
dvěma verši posledními zdařile vylíčen žalostný stav francouzské
armády zhynuvší v ruských stepích?

Avant qu' advienne le changement d'Empire,
|| adviendr'a un cas bien merveilleux:

|.e camp mué, le pillier de porphire „
Mis, transmue' sur le rocher noilleux. ||. 43.
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Krátce před tím, než osud císařství se obrátí,
udá se jeden případ velmi podivný;

pláň se mění, porlyrový sloup je postaven,on na kostrbaté 5 ale bude proměněn.

Císař Napoleon dal ku své oslavě postaviti ívendomský sloup,.
Na obrovském kamenném podkladě týčil se ilíř, na němž v 25

spirálach otáčely se bronzové relieLy a tabulky oslavující činyapoleonovy. Dojem sloupu byl, ja 0 by měl suky, odtud mluví
Nostradamus o kostrbaté skále. Zda byl sloup z porfyru, těžko
se dá zjistiti, ale z tohoto kamene často sloupy byly dělán . Na
hoře stála socha Napoleonova. Byla dokončena sochařem hau
detem teprve \. 1812. Zaplacena nebyla, protože císařství kleslo.
Když Napoleon byl odvezen na Elbu, byla socha jeho odstra
něna. Když se vrátil z Elby, dal sochu znow postaviti, ale za
nedlouho byl sám převezen na kostrbató skaliska ostrova Sv.

eleny, kde dumaval o osudné změně svého života. Vendomský
sloup byl komunardv zničen 16. května 1871. — U tohoto
čtyřverší zase zřejmě jest patrno, že Nostradamus předpovídané
udalosti viděl, že nejsou jen Indy výpočtů. Známo o něm, že
ve svém madšení', jak sám dlrševni stav svůj jmenoval, pohlížel
na lesklou hladinu vody v míse. Snad tam \'idíval výje\y, jež ve
Svých piedpovědich popisuje

Se )t ans sera phili p fortune prosperé,

Rebaissera des Áralšes l'eLfort;Duis son midi perplex, re ors affaire,
leune Ogmion abismera son fort. IX. 98.

Filip bude míti sedm roků štěstí.
podrobí si Araby,
náhle uprostřed slávy (nastane) protivná udalost,
mladému Ogmionu vydá svou pevnost.

Íilipem míněn Ludvik Filip Orleánský (1830— 1848). Tenkrát
anektovala Francie Alžír. Uprostřed vlády, tedy po roce 1838,
zapletla se Francie do politických události na východě. (Válka
cgyptsko-turecká 1839—1840) Král čelil nechuti poddaných
absolutismem. Bylo naň podniknuto osm útoků, až 24. února
1848 byl revolucí donucen opustiti Paříž, kterou sám proměnil
v pevnost, |M|adý Ogmiom jest míněna druhá republika, která
trvala jen do 2. prosince 1851. Ogmion byl sta ' keltický bůh,
podobný antickému Herkulovi. A co podivného! llig/rankyražené
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republikány r. 1792 a 1848 měl ražený obraz právě tohoto
Ogmiona či Hercula s kožešinou l'ví.

Bien prés du Tymbre presse la Lybitine,
Un peu devant grand iaondatíon:
l.e chef du nef prins, mis & la sentine,
Chasteau, palais en conflagration. ||. 93.
po Íibeře bude mocně vládnouti Lybitina (= bohyně smrti),
něco před tím (bude) velká povodeň,
pán lodičky (: Petrovy) bude jat, posazen do podpalubí,
do zámku, palác v nepořádku.

předpověděn tu konec světového panství papežova. 20. září
1870 dobyli ltalové Říma. povodeň byla až v prosinci, kdy Ti
bera velkých škod natropila. Tedy se Nostradamus zmýlil, ač ve
věci podřízeného významu. papež stal se zajatcem vatikánským.
Že tento převrat byl příčinou jiných nepořádků, je známo.

Feu conleur d'or du ciel en terre veu,
Frappé du haut nay, fait cas merveilleux:
Grand meutre humain; prinse du grand le nepveu,
Mons d' espactacles eschappě l' orgueilleux. ||. 92.
S nebe k zemi vidět oheň zlatobarvý,
poražen od vysokorodého »—podivná to událost
velké zal>ijcní lidí, zajat lmdc synovec velkeho,
pyšný ujde tlieatrální smrti

hynou—ein velkého' nazývá Nostradamus stále ve svých pied—
|)0VČ(lÍLll císaře Napoleona lll. Ieho panovnický rod byl mladý,
proto také klade Nostradamus Viléma I. Hohenzollernskeho. jenž
u Sedanu Napoleona porazil, jako vítěze ivysokorodého'. Ohnivý
déšť s nebe na zemi padající udává čas katastrofy sedanské,
nebot právě v srpnu možno pozorovali let perseid, zvaný také
;Oheň sv. Vavřincel O theatrální smrti, o níž snil apoleon,
Svědčí list, který poslal vítězi: iDrotože mně nebylo popřáno umřiti
v čele mé armády, odevzdávám Vašemu Veličenstvu svůj koni.!

Napoleon lll. unikl smrti obdiv budící. ale jak Nostradamus
správně o něm předpověděl

do země pod šírým dómem nebeským
bude v Londýně pohřben synovec zemřevší ve vynuceném klidu.
Dedans laterre du gra'nd tem le celique
Nepveu & Londres par paix jlěincte meurtrie. Vl. 22.

Výraz imeurtrie' znamená jednak resignaci, ale také často
náhlou, násilnou smrt. A Napoleon "I. zemřel po operaci mo
čove'ho měchýře.
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Na první pohled překvapí, čteme-li ve čtyřverších Nostradamo
vých jména měst a míst, která pozdějšími událostmi byla doká
zána správnými, ale mnohem více nás zarazí. setkáme-lí se se
jmény jednajících osob. Mimo jméno Filipa Orleánského uvádí
Nostradamus i jméno jeho nejstaršího syna Ferdinanda, jehož
nešťastnou smrt r. 1842 správně ředp0vídá. Nejčastěji ovšem
užívá jasnovídec pojmenování chara terístíckého pro tu neb onu
osobu. aby zakryl jméno, ale přece' určitě naznačil, koho tim
míní. Ludvík XIV., král slunce, se u Nostradama jmenuje íl'Hae
mation', podle mvthologíckého syna Áurořina, jenž otevírá slunci
'bránu ranní, jíndřich lV. má jméno íle grand Chiren', ana ram
to jména Henric. jak se onen král odepísoval. l_udvík X |. je
určen jmenem íCapct esleu', volený lza etovec jakožto první kon—
stituční panovník z rodu Kapetovců. Bapez' bius IX. má jméno
(La Rose', růže. Maně vzpomeneme na trní útisků, jichž se mu
dostalo. jeho nepřítel Garibaldi je jmenován il'Aspre' dle svého
rodiště Áspromonte, Viktor Emanuel ". ipoíl cresp1 dle svých
licousů (harbe an poil cresp). pro budoucí vyznačue Osoby užívá
jmen mythologických jako na př. pro velkého dobyvatele, jenž má

přijíti, iMars', pro budoucího panomika v západní Evlopějmeno
ijupiterl nel) íÁenobarlm', rudovous. posledniho panovníka, neprí

-tele církve, Antikrista nazývá iSaturnus posthumus', poněvadž prý
má se uaroditi jako pozdní )otomek staré panovnické rodiny.

Zajímavou jest jiste otázka. zda Nostradamus'uvádí někde
zpříma letopočet pominu shora uvedené čtvi'veisí, kde rok na
stoupení \lády l_udvíka le. je podari \e způsolíč reliusu Mimo
čtyivcrší máme od Nostradama také list králi francouzskému
lindiichoví ll, který předeslal úvodem druhé sbírce S\\'(ll \eršo
vanvch píudpoxědí. je psán v Salonu a datmán 27. června 1558.

lšst to 117 souvětí rozdělených od sebe čaramí pomlčkmými.raví \ něm. že jeho c'tyivcrsi jsou tak umělkovana. že si lidé
nebudou s nimi věděti rady, ale, take list sám je svrchované nc
jasný, ueurovnaný. bez ladu a skladu jsou v něm sestaveny věty
často kuse. A piece není list ten jen hříčkou.

jsou v něm také tyto věty a to v odstavci 89; ...SC[d le
Couuucncement comprenant ce de cc que durcra etcomrnencant
icelle annee sera faicte plus grande persecution a l' Église Chre
tienne, que n'a e'tě faicte en Afríque, et durera ceste icy iusques,
a l'an mil sept cens nonante deux que l'on cuydera estre
une renovation de siecle. —Cesky asi takto: A potom bude po
čátek, rozumi! se toho, co trvati bude, a v tom roce začne větší
pronásledování křesťanské církve, než jaké se stalo v 'Áfríce, a
trvati bude také tak dlouho, a téhož roku tisícího sedmistého
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devadesátého druhého budou toho domnění, že zaveden byl
nOvý věk (lidstva) Zmíněného roku byla revoluce francouzská a
22. září byl z holé nenávisti proti křestanstvi zaveden nový leto
počet. Slova irenovation de siecle! možno přeložiti inové století,
nový věk, nové počítání času'. Republikáni skutečně byli toho
klamného dornnění (cuýdera), že tímto kalendářem nastane nový,
zlatý věk společnosti lidské. Napoleon jej v roce 1804 zase zni—
čil. Dřekvapí—likoho, že Nostradamus správně dovedl udati kolik
století napřed letopočet revoluce francouzské, bude řekvapen tím
více, zmíním-li se o kardinálovi pierru d' Aillym Áliacus), zná—“
mém z Husova procesu v Kostnici. Ten napsal knihu iConcor—
dantia Ástronomiae cum Theología, Concordantia Ástronomiae
cum Historica Narratione'. Vyšla r. 1490 v Augsburku. V od
dile ide octava coniunctione maximaf vkapitole 60. píše, že po
osmé velké konjunkci Saturnově dokončeno bude r. 1789 deset
obrátek této planety. A pak ibude-li svět tehdy ještě trvat, což
ví jediný Bůh, nastanou veliké a podivuhodné převratý a změny,
týkající se nejvíc zákonů a stran náboženských (leges et sectas)'.
ledy zase na rok udán počátek revoluce fraru'ouzské. Zmíněný
kardinál sděluje, že výpočet převzal ze spisu arabského astrologa
Albuinasara, jenž žil v devátém století po Kristu v městě Clio
tasanu jsou li tyto zprávy pravdivý, pak byla revoluce jrancouz—
ská na rok piedpovědčna již devět století předem. -—Vraťme se
\šak k Nostradamovi jak sliora uvedeno, předpoiida, ze oním
rokem, kdy zaveden bude nový kalendář, začne nové pronáslu
(lovaní cirkve, (UŽ zase je správno. ldee revoluci francouzskou
do lidsha liozene posud ještě jeví svůj vliv. l'oto pronásledmání
poroinavá Nostradamus s pronásledováním v Africe. Mini tinr
asi pronáslulováni cirkve Vandaly, které trvalo přes sto let. lake
nynější utisk Církve, který snad ještě bude se stupňovati, jest )o
kračovánim boje protináboženskelio. který více než před sto lety
začala republika francouzská.

poměrů církevních se Nostradamus častěji dotýká. Tak \ od
dilu 39. listu jindiielimi ll. píše o roztržkácli v círk\i katolické
a o úplných nevěrcích. Církev bude prý míti dvě dítky, jedno
bude učení katolickému věrno, druhé však nevěrno (infidele) l'imto
nevěrným ditkem jest míněn protestantismus, anebo vůbec sekty
sice křesťanské, ale nekatolické. Dotom pokračuje v oddílu 40 —42:
iEt (en) l'autre, qui a sa grande confusion et tarde repetance
|a voudra ruiner, seront trois regions par l'extreme difference des
ligues, c'est assavoir la Romaine, |a Germanic, l'Espagne, qui
feront divers sectes par main militaire, delaissant le 50 et_52
degrez de hauteur, — et feront tous hommage des religions
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longaines aux regions de l' Europe et de Septentrion de 48
de grez d' hauteur, qui par vaine timidite trembleza, puis les plus
occidentaux, meridionaux et orientaux trembleront, — telle sera
leur puissance, quece quise fera par concorde et union insupe
rable des con uestes belliques. De nature seront esguaux: mais
grandenment iferents de [oy] — pokud jest možno nesouvisle
naházené věty ostradamovy přeložiti, jest smysl tento: i). v druhé
(části církve, katolicismu nevěrné), která se octne ve velikém zma
tení a pozdě litujíc, upadne v rozklad (jak správně charakteriso—
ván konečný výsledek creformace' a nynější stav protestantismul)
budou tři oblasti velmi rozdílné svým složením (: carství ruské,
císařství německé, království anglické), jako známa (t. i. za časů
Nostradamových). Ríši římskou, Germánii a Španělsko, které bu
dou rozdílně utvořeny jako vojenské velmoci, rozkládajíce se mezi
50. a 52. rovnoběžkou, — a zcela porobena budou všechna od
krajin evropských nejvzdálenější náboženská vyznání (= zámořské
kolonie), a pak napřed (národy) severně od 48. rovnoběžky budou
tísnivou bázuí uvedeny do hrůz (války), potom budou se třásti
: hrůzami války) (země) více na západ, jih a východ ležící —

plati (ta válka) (zemím), které se spojí svorně k nepřemožitelné
jednotě podniků válečných. povahou jsou stejny, ale věrou velmí
rozdílny.' — Všimněme si mapyl paříž a Vídeň leží mezi 48. a
49. rovnoběžkou, londýn severně od 50. rovnoběžky Válka dlouho
lušená n národy v nejistotu uvádějící jest nynější valka světová,
která zachvátila napřed země severně od 48. rovnoběžky. Důvod
k válce udává Nostradamus tím, že poukazuje na soupeření
evropských mocnosti v kolonisac'ní politice a tím i ve světovém
obchodu. Válka ta platila Německu, Rakousku, Bulharsku aklu
retrku sice silným vojensky, ale nedosti silným hospodářsky. L.!yí
spolkové stály byly ovládány stejnými sice zájmy, ale větou byly
velmi rozdílny, jak dokáže pouhá vzpomínka na rotestantské
Německo, rkalolické' Rakousko, pravoslavné Bulharsko a moha
medánské Turecko

1: * 4:

Strašný valečný požár vzplanuvší v Červencr 1914 byl pohnut
kou, že vyrojilo se hejno všech možných před ovědí, z nichž lidé
snažili se vyzvěděti. jaký bude konec. Není (lívu, že také Nostra—
damus hrán v potaz. Hlavně v Německu se snažili z jeho slov
sestrojiti důkaz, že válka nemůže být Německem prohrána. Albert
Kniepf vydal v Hamburku knihu _rDie Weissagungen des Nostra
damus und der Weltkrieg'. Pokusíme se podati několik čtyřverší.
o nichž se dá souditi, že vztahují se na dobu nynější. připomí
nám však opětně, že předpovědi Nostradamovy dají se určitě
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zjistiti, když události, jichž se týkají, již se staly. Dak teprve vy
svitnou určité znaky, jež měl jasnovídec na mysli, když záhadná
svá č řverší skládal.

Dos edním podnětem k válce. ač nikoli hlavním, byl atentát
na arcivévodu Františka Ferdinanda v Sarajevě dne 28. června
1914. Vypovězením války Srbsku byla roz outána lítíce, která
požadovala vždy nových a nových obětí. Syšme Nostradama:

Avant conflict le grand tumbera;
Le grand ómort, mort trop subitc et plaincte,
Nay mir arfait la lus part nagera,
Áupres u fleuve dě sang la terra teinte. ||. 57.

Dříve než velká srážka se rozzuří,
velikýmuž bude zastihnut smrtí, smrtí velrhi náhlou a oplakávanou,
větší část nevyspělěho národa Se utopí,
poblíž velke řeky země krví zbrocená.

jak se zdá. předpovídá Nostradamus smrt Františka Ferdinanda,
jež byla náhlou a v Rakousku bolestně pocitovanou. V dalších
verších naznačeny jsou boje v bažinách tnazurských, kde zahy
nulo na tisíce vojínů ruských, a velké bitvy poblíž řeky Visly v
Ruském polsku.

La voix ouye dc l'insolit oiseau,
Sur lecanon du respiral estage:
Sl hal" VICIKlÍO (lu fl'OIllCIll (le llOiSlCdll

()uc l' homme d' homme sera Anthropophage ||. 75

(Až) hlas nezvyklého ptáka bude slyšán
jako trouby na oddechujícím odstavci:
potom bude mírka pšenice ta drahá,
že člověk člověka požírali bude.

Nostradamus v druhém verši popisuje varhanovou píšťalu ejí
tón je podobný zvuku rlétacího táka', moderního to létatla,
aeroplánu a balonů Zeppelinovýcl'l. Ze tyto moderní válečné

rostředky měl na mysli, svědčí věta : jeho před ovčdí prósou,
Ede popisuje strašnou dobu válečnou trvající 25 ct. píše v od
díle 109; rEncorcs par la dernierc foy tremblerout tous les
Royaumcs dela Chrestienté, et aussi des infideles, par l'espace
de vingt cinqu ans; et scront plus grieves guerres et batailles;
et scront villes, cítés, Chateaux et tous autres edifices bruslěs . . .i
—iv tomto posledním období budou všechna království křesťan

ská se třásti, rovněž i (říje) nevěřících, po dobu pětadvaceti let;
a budou velmi krvavé války a srážky; a vesnice, města, zámky
a všechny rozmanité stavby budou požárem zničeny... pak po
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kračuje v oddíle 110: r—et avant i ceux advenemens aucuns
oyseaux insolites crieront por l'air, Huy, Huy, et scront apres
quclques temps esvanouys! — cA před těmito událostmi budou
podivní ptáci ve vzduchu (anebo rvzduchem') křičeti: buy, huya
v krátkém čase zmizík) Hluk motoru a vrtule letadlové jest dobře
nápodoben. lak však počítati onu dobu pětadvaceti let?

přijmeme—lijako počátek r. 1908, kdy bratří Wrightové svým
dvojplošníkem dokázali veřejnosti, že člověk létati dovede, měl
by doba válečných převratů trvati do roku 1933. Ovšem není
třeba mysliti na nepřetržitou válku, nýbrž'na převraty vůbec, třebas
revoluční. podle toho by si Evro a tak brzo neoddechla.

předpověd Nostradomova, že lidé budou se navzájem požírati
pro velký hlad, zdála se mi býti nemožnou- _Ále denní listy při
nesly zprávu, že v Massulu prodával arabský kramář na trhu
pečené maso dětské (psala o tom rReichspost'),a nedávno jsme
četli, že v Německu prodáno bylo maso děvčete jako ma'so sko
pové. Tedy i v tom měl Nostradamus pravdu.

lest přirozeno, že francouzský jasnovidcc všímá si lrlavněosu
dů své rodné země. předpovídá jí mnohé pohromy a převraty.

l'erroir Romain, qu' interpretiot augure,
Par gent (jauloise par trop sera vexe:
Mais nation Celtique craindra l'lieure,
lloreas, classe trop loing l'avoit poussee. ll. 99.

Pozemky římské (: církevní statky). jak vykládá věštec.
budou národem galským velmi sužovány,
ale, národe keltský, boj se hodiny,
kdy severnímu lodstvu po dlouhý čas budeš pomáhali.

Vysvětluji takto: Áž národ francouzský zabere církevní statky,
smjí se s Anglií. mocí námořní, a pak jest se mu obávati re
likých neštěstí. Církevní statky ve Francii byly již zkonfiskovány,
ve válce bojovala Francie pó boku Anglie, nutno tedy čekati, že
vyplní se i hrozba. Není to jediná vyhrůžka.

Bien deffendu le faict par exellence,
Garde toy Tours de ta proche ruine:
Londrcs et Nantes par Reims fera deffense,
Ne passe outre au temps de la bruine. IV. 46.

Dobře hájiti jest (ovšem) činem výborným, :
(ale) střež se, Tours,“sve' brzké zkázy: '

Londýn a Nantes budop hájený Remeši,
(jež) nepřetrvá času nevraživosti.

310



Město Remeš bylo stěžejním bodem francouzské obranné čáry.
Áč kolikrát byla Remeš hlášena jako, dobytá Němci, přece odo
lala a zachránila tak západní Francii (Nantes) a Anglii (Londýn).
Sama ovšem byla rozstřílena, i její krásná kathedrála.

Ále tato hrdinná obrana nezadrží dalších události. Město Tours
asi personifikuje nynější třetí republiku francouzskou, nebot tam
sídlila od září do prosince 1870 první vláda její. Hrozí tedv
republíc'e převrat. Nostradamus, jak se zdá, viděl i způsob mo
derní zákopové války. pravíz- '

|.e conducteur de l'armee franCoise
Cuidant perdre le principal phalange:

. ' . ' :
Dar sur pave de lavaigne et d ardorse
Soi parfondra par Gennes gent estrange. V". 39.

Vůdce francouzské armády
skoro pozbude vrchního velení,
(nebot) na svém území (opatřeném) opevněními a kryty
bude. zaplaven zástupy cizího původu.

5|0v0 il'avaígne' je synonymum )iovencalskélío iavanau', jež
značí ohražení, zed, opevnění rAuloíse' jest břidlice, kamenná

lotna, jiclíž bylo užíváno na francouzském bojišti ku krytí zá
kopů, kde byly na blízku kamenné lomy. lest také správno, že
mezi vůdci různorodých (lolltltltnýtil) vojsk. svedenyclí ! celého
světa byla napřed 'revnívost o přednost vc velení, až konečně
pověřen vrchním velením maršál Fodt, jenž válku vítězně ukončil.

(Pokračování)

Gugen g(laudíus g(lelus: (Světla.

Hledáme světla, nebot tma zabíjí radost.
Oči touží po světle a duše vzhůru.
Vše pozemské nestačí, aby ukojilo žízeň niterného života.
lsou králové mezi žebráky a žebráci mezi králi. Není zapotřebí

marného přepychu. aby člověk mohl žíti vyšším životem.
Rozkošnictví otupuje srdce a zabíjí lepší vznětv.
pohádka o štastlíicích bez košile je věčně mladá a nová.
O kráse svatých oddaností pravé víry nemohou mluvití ti, kteří

ohněm víry nejsou prosvíceni.

lesk může chápatí onen, který nepociťuje a neprožívál?'ristus je Světlo a sladký Cíl. \ '
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$. g(onaři'k-Qečvan:
.Cegenda o velikém utrpení.

(Dokončení)

Slunce již stálo vysoko na obloze, když mniši dojeli'na trh.
Domy starého města byly vesměs začernalé, dřevěné budovy

s vlačemi a malými okny, jedině chrám a hrad na návrší byly
z Egmeni a cihel

Na trhu již bylo živo. Domácí i cizí prodavači měli zboží své
vyloženo na stolech i na zemi. Křičeliz plna hrdla, zvouce kupující
a vychvalujíce svoje zboží. eny a dívky v ranním obleku, prosto
vlasé a s rameny v pestré šátky zahalenými pobíhaly, smlouvaly,
pokřikovaly.

Na dolní části rynku páchlo mořem. prodavači vynášeli svoje
ryby a humry ze sudů a kladli je na stoly.

Marcel zavedl svoji družinu na místo, které měl klášter ode
dávných dob najato od pánů konšelů. Sundali náklad s oslů a
zrobili z plachet stánek pro Marcelovy výrobky, jež nesnesly plného
žáru slunce.

Osly svázali dohromady a hodili jim dvě otýpky sena.
Ovoce, med, zeleninu oložili na zem. vytáhli svoji snidani,

chléb a sýr, a vážně po'ídlli.
Marin však neměl pok y posnidati. Za chvíli byl obklopen jeho

\ýklad koupěchtivými. počestné, otvle' měštky. jejich útlé dcerky
! služcbné kupovaly sladké chleby Marinovy. Na oko smlouvaly,
aby jen o chvili déle mohly si s krásným mnichem popovidati.
Dásly se na jeho rozpacích, chválily jeho chléb Marků. na cenu
svčc se poptávaly.

Odcházelv, aby udělaly misto novým a novým koupěchtivým.
Novina o slíčném mnichu, jenž dosud nikdy na trhu nebyl, roz
nesla se městem. _a'dná z dívek ani pani se nedala odstrčiti,
každá si odnášcla sladký chléb, úsměv, pohled krásného proda—
vače v mnišském rouchu.

A když byl všecek sladký chléb rozprodán, ukázalo se, jaká 'e
potřeba svět v domech měštanů. Kupovaly i měštky, jež mčy
svčc na dvě zimy a za veselého smichu a křiku odnášela si i žena
městského voskáie dvě svíce od Marina, všecka zapýřena a za
hanbená.

Zboží bratři šlo špatně na odbyt dnes. Marcel se zahradníkem
mručcli zlostně, když jejich krásné ovoce i zelenina zůstávaly
netknuty, a kupující tísnili se jenom u sladkého zboží Marinova.

— jako vosy se to táhne za Marinem a za jeho chlebem.
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lindy se vozílo sladké zboží zpět neprodáno, a dnes povezeme
my svoie. ysmčie se nám opat i bratři. —

]akmile měl Marin vyprodáno, naložil mu Marcel ovoce i zele
nin a Marin prodal i to za krátko.

šratří po té poiedli nčco ze svých zásob a šli teprve nakoupit,
co měli od opata nařízeno, dva kusy lněného plátna, ba , kůže.
uzených ryb, soli, koření, látek na mnišská roucha, kadidla.

Slunce již zapadalo, když bratří odváželi svoje zboží do zá
iezdné hos ody, v níž po starém zvyku vždy po trhu přenocovali.
Čeledín odÍ/edl osly do stáje. _

Maiitel hospody, otylý mužík čilých pohybů, uvedl mnichy do
jizby, v níž už byla na zemi připravena čistá sláma s konopnými
prostěradly. Tam si uložili nakou ené zboží a šli dolů povečeřet.

Hospodský projevoval svoji rarlost 2 hostů krátkými, nadšenými
\ýkřiky:

— Budte pozdravenil Nesete požehnání mému domu. liž isem
se bál, že se me' hospodě vyhnete. To by bylo hanbou pro můj
dům. pojdte, stůl jest již v šenku prostřen, pečeně a ohnivé víno
vás posílí.

V šenku bylo hlučno. Venkované se posilovali na zpáteční
cestu, obchodníci pojídali večeři Lid ustupoval uctivé před mnichy,
žoldnéři hradní měřili si : vysoka zaprášené mnichy.

lsadili se za stůl

Diibčhla Bathilda, ohnivá dcerka hostinského, a stavěla před
každého mnicha cínové taléře. přinesla bílý chléb, mísu vonící
pečeně, cínové poháry a džbán vina.

Když obsloužiln hosty, ptala se Marcela: -- Co iste to dnes
vzali za spanilou anenkn sebou? Všecky paní a panny jsou do
něho zbláznčny. lfdyby měl tisice košů sladkého zboží, vše by
vyprodal. —

Marin se zapýřil, ostatní se hrubě smáli, Bathilda vpíiela se
iedovatýma, černýma očima v Marina.

— A ty isi se bránil, Marine! — pravil Marcel. — Kdyby
věděl otec opat, že jsi tako\á volavka, věru že by tě nenechal
už dávno doma. —

— lenom se nám nezamiluj do nějaké panny městské. Á! tč
nám neunese — žertoval zahradmk.

arinovi rostla sousta v ústech. Nebyl zmaten ani tak poznám
kami bratří, iako žádostivým zrakem dívčiným. Odlétala, aby zase
přikvapila a na Marina dotírala otázkami.

Dovečeřevše nezdržovali se mniši dlouho v hospodě. Odebrali
se do své iízby kvečerní modlitbě. pomodlili se hodinky a chy
stali se na odpočinek.
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Marcel obrátil se na Marina:

— je zvykem, Marine, že vždy nejmladší z výpravy naší spi
ve stáji, aby naší os|i nezůstali bez ochrany. Vezmi svoji houni

a běž. Bude-li třeba, uděle' poplach a vzbud nás. —
Marin ochotné se odebral do stáje. Na chodbě potkal Bathíldu,

jež řála mu dobré noci.
\)ěšel do nízké stáje, v níž odpočívalo již patero sivých oslů.

Soumrak snesl se na město. Z hospody doléhaly sem hlasy roz
jařených hostů. Tři potulní šumaři hrali chvílemi veselé nápěvy.

va žoldnéři pokoušeli na dvoře děvečku hospodského, po chvíli
se i ti vrátili do hospody, a dvůr ztichl.

Čeledín hospodského nahlédl z přilehlé stáje na Marína a
zasmál se: '

- Tebe poslal zrzoun hlídati osly? At se nebojí, nikdo po
nich nezatouží. Spí klidně, jsi unaven, spí i za mne. Dnes je
veselo ve všech hostincích městských, dnes se nevrátím. —

ešel.

Marin pohladil všedina zvířátka po hi'betě, svému oslíčkovi dal
kus dileba, jejž si usdioval při večeři, a pak, kleknuv na otep
čerstvě slámy, modlil se:

— Děkuji Ti, Bože, za krásné slunce, Lež nás hřálo na cestě.Diky tobě vzdávám, že jsi mne udíráníl řídiu, že jsem prodal
dobře Svoje zboží, že byl bratr Marcel „se mnou spokojen a že
se na mne i jednou usmál. Ophtidjj Bože, otce o ata, otce
Augustina, bratra voskaře i kudiaře a vší-diny ostatni. Bopřej síly
naším zx-ířátkům, aby zítra své bi'imč trpělivé nesla. -—

Tak se dlouho modlil.
Do té obrátil se ku svému otci:

»- Drahý můj otče rodnýl Slyš prosbu svého dítěte. Věřím
pevně., že jsi \' nebesídi, a iroto se k tobě modlím. Á trpíšli
snad, Bože nedej, ještě v lltltkddl očistcovýdi za Svojí vinu a můj
hřích, nuže, rád obětují utrpení svého života za tvoje vysvobození.
Vypros mi u Otce nebeského hluboký kalidi bolesti, kterým bych
odp 'kal naši společnou vinu. -—

ósvěžen modlitbou lehl si na slámu. Spal brzy. Vše, co dnes
viděl a zažil, vracelo se do jeho duše, ale změněno, řevráceno.
Mezi slizkými rybami prodavačů ležela tučná těla měštěk, nesčetné
ruce, sahající po“ jeho sladkém dilebu změnily se v dotírající a
útočící bílé hady, na šibenici kla'tíl se obživlý oběšenec a po
hvizdoval si veselou íseň, ku které si pod šibenici smyslná
Bathilda poskakovala. Ěratr voskař vlekl na provaze velikou včelu,
zvýší krávy. a volal na mčštany a trhovníky: Nebojte se, neohá
nějte se, aby vás neštíplal
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Marin se rozesmál ve snu a probudil se. Měsíční světlo dralo
se do stáje, Marin vycítil na blízku člověka.

posadil se a nasloudíal.

Do stáje vkročila dívčí postava, šla po špičkách a brala se
přímo k loži mnidwovu. Marin poznal Bathildu.

Stanula nerozhodně.

— Ty nespiš? Nebo jsem tě snad probudila? Otec miz ve
čera poručil, abych dohlédla, zda čeledín ti připravil čistou slámu.
Zapomněla jsem docela, teprve nyní jsem vzpomenula. Což pak
museli zrovna tebe poslati mezi osly? Zde by se lépe vyjímal
ryšavec Marcel. — „'

Marin si oddedíl.

— Diky, panno, sláma není stuchlá, voní sluncem. |sem spo
kojen, upokoj svého otce a spi s Bohem. —

Bathilda se nehýbala.
-- ak, ty spíš v té ošklivé kutnč? proč jsi nevysvlckl hnusného

šatu? e zde dusno, bude ti řiliš horko, spotíš se, neodpočineš
si, hudeš příliš sesláhlý a null;. -

- Mariu děkoval:

Díky tobě, patrno Batluldo. Bůh telu: pomiluj za tvoji péči
() rné. _

Dívka se zle. zasrnála.

NCCllLÍ lásky Boží Po tvojí lásce toužím. Pojd, dům již
Ztidil, zavedu |(- do sve komůrky, tam bude se ti sladňeji spáti.
Neliodi se, pro tebe společnost oslu, drsná sláma pídlá ti/oje
udy, má lože je llCl)l(Č a něžné

__ Batluldo, odejdi, —- prosil Marin.
Ne, neodejdu Nedtcešlí se mnou, zůstanu já u tehe. Co

šeptají tvoje rty? Ci se modlíš? Nedi těd: nábožnýdí breptů a
povčz mi něco sladkého —

phsedla k rnnídlovi.

Íůstanu s tebou. Spi dále. budu tě hlídati, bojím se o
tebe, jsi tak něžný jako květ. Sliod se sehe drsné roudm, pohled,
mé roucho je hehčejší, moje košile jako pavučina. Neskrývej své
ruky, adí, jak něžná, sladká jest tvoje ruka —

Marin vyskočil u'dčšeně.
Dívka objala jeho nohy a prudce oddedtovala:
— Marine. miluji tě. Nejsi jako tvoji druhové, hranatí, špinaví,

nevrlí muži v kutnád'r. Zamilovala jsem si tě hned ráno na trhu.
Sd1yl se kem, usmčj se na mne, pohlad mé 'vlasy. Dodaruj
jedno Šovíčko. jeden úsměv, žebrám o to. Tvoje nevinnost mě
přivede v zoufalství, řekni slovqjenom, touží po mně všid1ni' sy
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nové měčtěnínů, touží po mně vojáci hradní, chci patřití jedině
tobě. ienom tvou d1ci býti. -

Marin odstrčil dívku rudcc od sebe. Zapotácela se. povstala.
— Nebuď hlou ý, Janne. At nelituieš v dlouhýd'i, bezesných

nocídi v klášteře. udeš se svíieti lítostí, že jsi odvrhl velikou
mo'i lásku. —

žnova tiskla se k MarinOvi.

Mnich ve smrtelně úzkosti zvolal silným hlasem:
— Bratří. zlodě'; Bratří, pomocl —
Bathilda zavyla:
—- Marine, klnu ti. A! se neusměieš do smrti. Klnu tí, klnu. —

V tratila se ze stáie. Kočičí ieií kroky a skoky zašustčly na dvoře.
Nčrinova výkřikuneslyšel nikdo, všichni spali šťastným spánkem.
Marin klekl na slámu a modlil se v pláči až do svítání.

IV.

Minul podzim a uběhla i zima.
Na klášter ulehala slavnostní nálada. Bylo slvšeti z da'li kroky

smrti. Cítili ii \šidmi, chystali se na ni všídmi. před pěti léty vy
ko any' hrob měl se dočekati obyvatele. 7. nudy nad dlouhým
čekáním zarostl na dně i na stěnádi travou a kvítím.

Děd včelař už třetí týden diřadl na svém loži. Byl zarrnoucen,
že nevidí svýd'i včeliček, měl str—adí,zda ieho nástupce dosti pečlivě
bude dohlédati. Věděl, že zemře, těšil se na smrt.

A když cítil, že již sahá smrt na něj svoji rukou, přijal tělo
páně a dal se zavésti mezi své včelíčky.

l_oučil se s nimi, dětmi svými je imenoval a umíraie volal:
— Ke'ž veidu v ráj lvůi. ó Bože, se svými včeličkami. Nechci

ráie, nebudouli tam včelky moje. Nezemřel isi, ó ležiši, pouze
pro mne, jenom za nás, za lidi, ale i pro včelky, které mají též
duši nesmrtelnou . -

po té blaženě skonal

V den pohřbu včelařova, když se slunce chýlilo na západ.
shromáždili se obyvatelé kláštera na hřbitov, aby vykopali nový
hrob pro příštího nebožtíka.

Domodlili se nad hrobem včelaře, v rukou maiíce rýče a lopaty,
a pak iali se kopati o tři kroky dále novou jámu. Dělí při práci
kratičké ísně, výkřiky, otázky, stezky, prosby:

Nůtko země, věčně hladová a žíznivá věčně, otevíráme
na tvém svatém těle novou ránu. — l

— Odpust, adw, odpust. lest tvým údělem trpčti. lsi dobrou
a milosrdnou. Odpustíš všediny rány a v bolested1 SVÝd'Ivydáš
nám nové plody. —
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— lednu ránu zacelili jsme dnes tělem bratra včelaře. Bůh
jej pomiluj. Otvíráme novou ránu, ó, kdo z nás ji vyplní? —

- Kdo bude tím šťastným? Už dnes smiluj se nad jeho
duší, Bože. 

- Kdo zde bude odpočívat? Nedej mu ve hříchu zhynouti. 
Když byl hrob hotov, rozestavili se mnidtove v kruhu kolem

něho a skříživše ruce na prsou volali:
— Svatý hrobe, bud naším zrcadleml Denně budeme hledčti

na tebe, denně budeme shlížeti se v tobě. Pozdravime tě, než
vejdmte do refektáře a než zasedneme ke stolu. Před modlitbou
v dióru' zaprosíme tě o sebranost mysli. —

— Hrobe, budeš prvým naším zákuskem, druhým naším svato
stánkem se staneš. _

— Sem, k tobě, utečeme se s každým pokušením. Přijdeme
k tobě léčiti svou pýdlu, u tebe otlačíme nepokoje a stesky přiliš
hříšného těla, do tebe budeme kásti své podtybnosti, bludy srdce
a jiná šílení. —

— Hrobe drahy, ty čerstvá, vonící ráno, půjdu tebou k ležíši?
(ii budeš llli branou pekel? -

Bože milosrdný, prosime dnes za duši toho, jenž zde bude
jednou sniti sladké rekviescat. Dej mu Štastnč probojovali zbytek
života, prodluž jeho dny, aby li dele sloužiti mohl. Smiluj se,
smiluj se, smiluj — ,

Vykopaná hlína, žlutá a mokvajíci, voněla syrovinou. (;ernožlutý
mlok |cz| na dně hrobu, udiven zdvihal hlavu vzhůru k obloze

a k hlavám mnidlů, nad hrob sdtyleuym.
»

Do (liluy voskařovy vstoupil kněz Áu ustin.
cBolí mne dnes hlava a jsem smutengprošel jsem se zahradou

několikráte a jdu se potěšit s tebou . .'
Marin Čistil vosk přes jemné Síto plátěné. Na dně síla usa

zovalv se trupv mrtvých včelek a špína.
x\luidl se usmíval. Myslil si' Hle, tak nás jednou čistiti bude

Hospodin. Co čistého, krásného vezme k sobě, aby to svítilo a
hořelo na věky. Á mrtvé duše zůstanou vně.

Nahlas pravil;
— Slyšel jsi, otčc Augustine, o našich \'ČCliČkáCll? Domáhám

bratru Davlovi . . Dnes se vyrojil roj z úlu ježíš. Vzncsl se vysoko
a pak nám zmizel s oči. Běhali jsme po celé zahradě. Stále “sme
slyšeli jako hukot vzdálené bouře, ale roje sme nemohli zad-: tit.
len maní jsme zašli na klášterní hřbitov a le roj zpíval si tkl/ivč
na hrobě bratra včelaře. Zaplakal jsem dojat. Včelky tcsknily,
hledaly bratra, jenž celé jejich rody vychoval, až jej našly . .
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Nahodíl se k tomu otec opat a dovolil nám donésti čerstvý klát
vydlabaný na hrob a v něm umístiti roj. Sám vzal nůž a vyřezal
na klátu kříž, pravě: Hle, tot živý pomník bratra voskaře. Nyni
bude odpočívat v pokoji, když budou jeho 'včelky popěvovat na
jeho hrobě. —

Augustin zasnčn hleděl na Marina.
— Nemohu nevzpomenout svého mládí, Marine, když jsem

u tebe. Z celé tvoji bytosti voní vzpomínka na moje dětská léta. —
— povídej, otče Augustine, povídej o svém mládí. Dosud ni

čeho jsi mi nepovčdčl o sobě. Ničeho jsi mi nepověděl o svých
bratřích a sestříčkách — '

Augustin se zasmušil:
— Nemám již rodičů. Neměl jsem bratří. Matka i otec zemřeli

v jednom týdnu na mor, který zuřil v našem kraji. Byl jsem vy
-chován s dčvčátkem rusýoh vlasů a modrých očí. Byla-li to má
sestřička nevím. Myslil jsem vždy, že byla jí. Neptal jsem se ro
dičů, považoval jsem to za samozřejmé. Byla hodně mladší mne,
snad o čtvři nebo pět let. Marína se jmenovala a měl jsem ji
rád. Neodloučili jsme se od sebe nikdy. Hráli jsme si spolu, nikdy
jsme se nesva'i'ilí, druh bez druha jsme nejedli. Otec nám jednou
přinesl bílého beránka Matka dala jehnčti kolem krku červenou
pásku a Marina líbalo jehnč. l spálí s ním chtela. Ále. kteréhosi
smutného rána přišel do našeho domu starý mnich. Dlouho ho
'VOÍ'Ils mými rodiči Ott-(' mne \'yxedl posléze do zahrady, a než
'sem se \ratil. byl mnich ten tam, ale s ním byla pryč isestřička
lvlarina. Hledal jsem jí v nsedavem pláči po celém domě, po
sousedech. Plakal jsem dnem inoeí. Rodiče mne nemohli utišit.
Sami b\li hlnliocv zm'mom—eni.. l'čšili mě, že Marina brzy
přijde, ale \idčl jsem. že sami mé nič-sc- nevěřili Brzo na to vy
pukl v kraji mor, a rodiče byli porhoxáni i se svým tajemsním.
a já jsem nikdy nevědel, čím mí Marina byla, kdo jí odvedl,
kan: zmizela.

Ujali se mne mnichové, vychovali mne. Toužil jsem stále po
tom, vypravili se do světa, prohledati mesta ivesnice, hledali sen
sveho detstíí. Marinu, ale zatím hledám Krista.

Marin sedě-lhled levicí tiskl spánky. pravou ruku držel na srdci:
— jsem nesmírně dojat, otče, pohádkou tveho mladí. Nemáš

však pouze ty vzpomínku na bílého beránka z dětství. jakou to
krásnou bolest neseš životem. Snad je v tom mnoho přízně Boží:
rozejíli se, než přiij hřích. než se dostaví vášeň nebo nenávist . .
Rád bych však věděl, co dělal beránek, když zmizela Marina? —

Augustin jako by přeslechl ota'zku neodpovídalMarin neopětoval
své otázky. Vypravoval, když kněz probral se ze snění:
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— Měl jsem dnes krásný sen, otče. — Šel jsem bukovým
lesem, až jsem přišel ke studánce, ukryté v dřevěné chýšce. Stanul
'sem nerozhodně, slyše zevnitř klepání. V tom ozval se vabivý

las: iVejdi ke mně, duše milá, čekám tebe s touhou! l vešel
jsem. Otče Augustine, co jsem spatřili Bylo tam srdce Boží,
srdce ležíšovo, živé a krásné, a volalo na mne:

— pojd jenom dále, dítě mě, a zavři dveře za sebou. Ne
vpouštčj nikoho 'iněho. — l vešel jsem a dveře přivřel za sebou.
Byli jsme sami, lšoží srdce a já, já a srdce Boží. Dlouho jsme
hovořili, dlouho jsme se kochali.

-- Dnes, — dělo mi srdce ležíšovo, — uchystalo jsem Ti
kalich utrpení, po němž próhla duše tvá. Dnes přichystala jsem
ti korunku trnovou, přijmi ji z rukou mých. Á budeš-li klesati na
mysli, přijd si ke mně pro útěchu. la tě potěším. — V tom
zapěli kohouti, sen zmizel, a já se probudil. Otče, otče, já viděl
srdce ležíšovo v snach. —

V tu chvíli zavzněl na poplach zvon klášterní. Zvoníval tak,
když se stalo neštěstí v klášteře nebo přišla—linenadálá zpráva
o \alre, (; moru neho o smrti mnicha missionáře.

V.

Kněží i lnolíi l))li již shromážděni v refektáři, když ()lk't mniši
přítzlnalnh.

Opat stál s rukama na prsou skííženýma. Tvář jeho hyla ne
zvykle vážná. oči utapěly se \ zármutku. Blíže něho picšlapoval
v rozpacích hospodský ?. město, otec Bathildy.

V refektáři bylo dusno jako před houří. l))a'li se všichni hlasitě
vydechnout.

Opat pozdrihl hlavu a mluvil polohlasně, \íce a více sesíluje
hlas.

-- Dal jsem vás všechny svolat, lnalryi kněze, Kněží věc. se
netýká, ale myslím, že je důležito, aby byli svědky soudu.

Brali—ímojí) Celý Žl\0l si lnulu vyčítali, že jsem _byl na vás
přiliš (lulH'ý. Ze jsem hladil, když jsem měl udeřiti. Ze jsem roz
dával úsměvy, kde jsem měl metati blesky.

late ve svém středu zlosyna. Až do dnes žil mezi námi
svatokradce. Běda, pověst svatosti našeho kláštera jest poskvrnčna.
Kdy ji napravíme? Snad nikdy už —

niší tázavě se rozhlíželi, krčíce bezradně rameny. Opat zatím
pokračoval:

— Hle. tento muž vás přivítal jako křesťan. Nasytil vási na
pojil, noclehu pod svým krovem popřál. Krista ve vás vítal, vzpomí
naje jeho příslibu: Hostem jsem byl a přijali jste mne . . .
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A v odměnu jeden z vás vzal mu nejdražší, co měl, panenství
jeho dcery 

Zahlučely výkřiky nevole a hrůzy.
- Otče opate, netrap nás dělel jmenuj, jmenuj, jmenujl —

ozval se hrubý, rozkazující hlas Marcelův.
— Neznám jména jeho. Ále zvíte 'e hnedl —

Dokynul hospodskému, jenž se rozběhl do hloučku bratří. Roze
stou i|i se ve mžiku.

l'lbspodský ukázal na Marina. Bratří rázem se rozutekli jako
před jedovatým plazem. ,

— Marini — vykřiklMarcel hrozivě ijásavč a vlekl Marina
před opata.

Tam ten byl štastný, dětský úsměv na tváři Marinově. Dětské,
něžné ruce lomily se v muce. Mladý hříšník stal tu zničen a
v sebe zhroucen. '

Opat se chytal stolu.
— lak, Marin? To dítě zpola? Marine, anděli, dítě, mluvi -—

Bylo to jako žalostný výkřik matky, když jí vraždí dítě.

Marin se zakolísal. Rozpřáhl ruce a klekl před opatem na
kolena. Beze slova, beze vzlyku.

Bratří hrozivě se hnali na provinilého mnicha. Opal, jenž se
poněkud ovládl, zadržel je velítelským posunkem a pravil:

Marine, při památce tve'ho otce tě zapřisahám, ospravedlň
se. ly mlčíš. K zločinu se přiznáváš. Nuže, Marine, jdi. dveře
kláštera se otevírají, aby za tebou na vždy zapadly. Bůh smiluj
se nad tebou!

Se schýlenou hlavou odešel opat, \'eda sebou posla neštěstí.
Odcházejí kněží, odcháze'i i bratří. Marcel mne si ruce a po
chechtáva se jako dábel. llefektář ztichnul. Zbývá poslední svědek
soudu, otec Augustin. přistupuje kMarinovi a šeptá k němu

Marine, bereš strašný kalich utrpení do svých rukou. leštč
máš čas na rozmyšlenou. ještě můžeš dokázali svoji nevinu. Ne
žáda' Bůh tak hrozné bolesti na tobčl —

Marin zvedá krásnou svojí hlavu a kývá jí na znamení záporu.

Večer tvořily se sku )iny bratří na chodbách klášterních. Středem
jich byli účastníci podzimního trhu. Vzpomínáno podrobností při
večeří v hostinci, vzpomínáno noclehu, odhadovány okolnosti, za
jakých se hřích mohl státi.

pravděpodobnost byla příliš veliká, než aby někdo mohl nalézti
nějaký důvod pro nevinu Marinovu. Najednou všichni si upama
tovali velikou sklíčenost Marinovu na zpáteční cestě z trhu,.jeho
uplakané oči, zmatek, nemluvnost, zapomenutost po dlouhou dobu.
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A Marcel vzpomínal satyra, jenž před několika měsíci nevěstil
ničeho dobrého.

— Věděl jsem, co nám přinese. Tušil jsem celou hrůzu ne
štěstí, která se snese na náš klášter. Ále otec opat jenom se mi
vysmál. Málem by mi vyčinil, že jsem mluvka, že “sem pověrčivý,
že vidím všude jen zlo a hřích, kde ho není. blyní vidíte, kdo
měl pravdu. 

Aby mniši se uvarovali hovorů o hříchu Marinovč, aby zby
tečnymí a všetečnými řečmi nedráždili své obrazotvornosti, uložil
0 at celému klášteru řísné mlčení na celý týden. Též přísný půst
uložil opat kněžím i bratřím na tři dny, aby se tak všichni káli
za hřích Marinův.

Leč mlčení bylo porušeno hned prvého jitra po soudu opatovč
nad provinilym mnichem.

Vrátný, bratr Coelestýn, přiběhl bez dechu. když mniši se roz
cházeli od jitřních hodinek do sv'ch cel. Byl velmi rozrušen, snaže
se zachovati uložené silencium. ázcl nepokojně rukama, ukazuje
směrem ku hlavním dveřím. '

niši dali se vésti bratrem vrátným ven před klášter. Ten, o
němž mysleli, že jest již za horami, klečel v přístavku, kde denně
vrátný rozdával chudině polévku. Ruce měl skřiženy na prsou .
hlavu hluboko skloněnu.

Otec Augustin odešel s kněžími ihned beze slova do kláštera,
ale bratři vrhli se jako podrážděné vosy na Marina, Nenávist
autoritou opatovou včera tlumená propukla nyní živelní silou.

Hrozne, \yčitky a kletby sypaly se na Marina.

-— Bidný pse, zneuctil jsi klášter, proč se tlačíšk jeho zdem? —

» Stáhněte s něho klášterní roucho. Není hoden, aby je dále
nosil.

'l'áhni za svojí nevěstou. Bude brzy potřebovali tvojí pomoci. —

» Hledrnc, těší se na polévku klášterní, Naposledy by rád
s námi pojedl. Ne, brachu, polévky se dostane potulným psům.
ty 'í neokusíš. __

blarin po každém výkřiku zvolal pokorně: Bůh zaplat.

Bratři považovali díky Marinovy za výsměch. jali se jej tlouci
po hlavě a po zádech, ale po každé ráně ozvalo se kvilivé:

Bůh za lat.

Bratří šíleli marným vztekem. plivali na Marina, znovu jej tloukli.
Vyzuli své dřeváky a jimi otloukali hlavu hříšníkovu. po ráně, již
zasadil mu Marcel, upadl Marin do mdlob.

Zalckli sc bratří. Vytratili se druh za druhem, nechavšc ztýra
ného mnicha bez pomoci. Rozešli se za svými pracemi uklidnění
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' Když za půl hodiny bratr vrátný vyhledl dveřmi, klečel již Marin
5 mod 'mi skvrnami na tváři a velkou krvácející ranou na čele
a mod il se. Vrátný oddechl si, pohnulo se v něm srdce. přinesl
čerstvé vody, umyl Marinovi tvář iruce a v poledne mu podal
polévku v dřevěné misce. '

| v ostatních se ozvalo milosrdenství.

Neodháněli již hříšníka od vrat klášterních. Kněží pak, vychá
zejíce z kláštera, měli vždy pro Marina skývu chleba nebo ovoce.
“Marin vše vděčně přijímal a pokorně žádal:

— Dios za mne. hříšněho. —

Zvykli na žalostný zjev Marinů. Někteří myslili, že pomátl se
z hanby nad svým hříchem na rozumu, jiní věřili v upřímnost
jeho pokání. '

bava opatova, že hřích Marinův uškodí pověsti kláštera, se
záhy rozplynula. Bůh obrátil hanbu mnichovu ve slávu celého
kláštera. Pověst o kajicim mnichovi rozhlásila se po celém okolí.
přicházeli lidé z blízka i z dáli, aby se podívali na neobyčejného
kajícnikn, jemuž, jak si vyprávěli, uloženo bylo proklečeti za hřích
až do smrti u brány kláštera. Tím více usuzovali na svatost a
přísnost mravů ostatních mnichů

\/|.

]lellllt' llathilda pmila hezkého synka, měla jej u prsu několik
titěsrců /. jara, když Marin 7ačinal druhý rok svého tuhého po
kání, xml otce dceři jednoroční dítě a přinesl je Marinovi před
klášter Dodávajc ilin je, pravil hrubě:

-— 'lmlv más svého syna, starej se, živ jej, olilékej, vychovávcj.
lá nechci míti iniiiška ve svém domě, — '

Bylo krásné jarní odpoledne. Klášterní zahradai nádvoří ozý—
valo se. zpěvem ptactva. Aleje hrušní před klášterem voněla me
(lovymi květy (\ zvučcla písněmi včel.

Marin vml hošíka do náruče. Když se dítě i'ozplakalo, zazpíval
mu polozapomenutou ukolébavku, jakou slýchával ve svém útlém
dětství.

Dítě se utišilo a usmálo se v slzách na mnicha, jenž mu
něžně přimlouval:

iMile' robátko, jsme oba dětmi Boha Otce. Vítám tě do své
samoty a svého opovržení. Nebudu již sám, nebe mi poslalo v tobě
bratříčka. Nesmíš plakat žalem, hladu se neboj. Rozdělím se
s tebou o svoji polévku, snad se smilují nad tvojí nevinnou a
mléčka tobě podaru'í. Však zvykneš na klášterní chléb, někdy
i ovoce dostaneme. k/ítej, oslíčku Boží, vínu tě k svému srdci,
jako mne přivinul k sobě Ěůh!
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Bratří, kteří během roku zlhostejněli ke kajícímu mnichovi, znova
se rozlitíli, vidouce v náručí jeho plod hříšné lásky.

jako před rokem vyřítili se z kláštera a hubovali nelítostně:
- proč připojuješ, Marine, novou hanbu sobě i . nám?

proč nejdeš s ovocem svého zločinu někam dalek , kdptě. nikdo
nezná? 

| opat prosil Marina, aby šel s dítětem o zdí klášterních,
ale Marin nedbal hrozeb a posměchu bratří neslyšel proselŠ
opatových, hledě stále do černých, propastných očí dítěte, libaje
jeho růžové čelo, hladě jeho černé vlasy. .

Bezradni odcházeli mniši do kláštera, zatím co se Marin mazlil
s dítětem, tískna je ke svým prsům.

Dítě brzo zvyklo na nový domov. Marin pečoval oně, a našly
se i ženy z okolí, které zkušenou rukou pomohly mnichovi ošetřit
dítě. Brzo bylo v přístěnku klášterním upraveno chudé. ale čisté
lože pro nebohé děcko. Našly se idobré ženy, které děcko okou
paly, oblckly, jemnější sousto přinesly. \

nova roznesla se pověst o Marinovi po celém okolí. l_idé
opět putovali v zastupech, aby spatřili ovoce mnichova hříchu.
Klett-hosi odpoledne přišli z daleka idva kněží světští. Dříšliise
ženami a dětmi. Nechali svých kostelů i svých ovečck, jež od

poručili pánu Bohu Mlaůl [ nich hyl nespokojen, vida malouroztr'j)('“eríostdiváků asna se rozdmyvhávat plamének nenávisti.
Ívvšil svůj hlas, ohrareje se k ženě své a dětem“

_ Bůh nedopustil, ahy rostly topoly nrníš—zképýchy až do
ohlak 

"Iňarněhudouvolati, jako dosud: My, jedině iy jSmesvatí
a dokonali My jsme ti vyvolení Boží. Nechoďte ke kněžím svět
ským, kteří srdce Svá dávají ženám i dětem svýtn o Bohu nc
nechají ničeho. Nesvěřnjte tajemství svých a hříchů svých ženáCům
v sutanách, pojdte jen do našich chrámů a klekejte jen u našich
Zpovědnic.

_ Marně budou ode. dneška volati mniši: Vyžeňte ženáče
z chrámů. Marně hudousnimi výtinaši biskupí: Budeme světiti
jen panice, Světce, ženáče vyohcujeme. —

—- Pojdte, svatí mniši a poustevníci, spěchejte sem, past'ři
kněžstvo, a popatřete na výkvět klášterní dokonalosti a mnišského
pannictví. 'Poprve vyjel mládec do světa a hle, už sedl do

anby. ;.
Někteří z posluchačů kochali se na hanbě Marinově, ale u

většiny minula se zloba knězova s cílem. Nejeden z diváků byl
po nut vytrvalostí mnichovy kajícnosti a obracel s nevolí svůj
zrak na škodolibce v sutaně.
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Přišly studené, deštivé dny listopadové. Batchilda rozpomenula
se na své děcko, a nedbajíc otce, přišla si pro ně. Uchvátila
je z náruče Marinovy jako uchvacuje jestřáb svoji oběť a hnala
se s podzimním, ledovým větrem ustou' alejí.

Marin osiřel se svým žalem. žvykl již příliš na dítě, a úpčl
steskem celé noci po něm.

Mezi tím dále se podivná změna v srdci mnichů. Ten bledý,
Churavý kajícník, vydaný na pospas mrazům a nepohodč všeho
druhu, kvílící věčně jenom svoje jednotvárné: pros za mnel a
Bůh zaplati stal se všem bolestnou výčitkou, stal se otevřenou,
rozjitřenou ranou na duchovním těle klášterním.

Mrazy te' zimy byly neobyčejně silné. Bratři vzpomínali na
Marina, lekali se stále, že jej nalezne vrátný ráno zmrzlého,
obouzeli se v noci hroznými představami.

| jali se prositi opata, by se již smiloval nad kajícníkem a
jemu klášter otevřel.

Opatovi nebyla už dávno tajnou změna v srdci bratří. Ra
doval se z ní, ale chtěl podrobili ještě tuto zimu zkoušce vytr
valost ka'ícníkovu i romčnu bratří.

Ale k yž před ve ikonocemi sám bratr Marcel klekl před 0 ata
a prosil jej za Marina, neváhal déle a vedl na bílou solšotu
po mši bratry i kněze v průvodu před klášter. Rozevřel dveře a
pravil vlídně Marinovi;

— Slavíme dnes allelujal Nuže, Marine, i ty zapěj svoje
radostně aleluja. Kristus vstal dnes z hrobu. povstaň ] ty z hrobu
svého pokání. llmyj tvář svou, olejem radosti hlavu svou namaž.
Dveře kláštera se ti otevírají na snažnou žádost knčži i bratři.
Nevrátíš se však již nikdy do své dílny voskařské. tam už pracují
"iné ruce, nebudeš ani sakristiánein. Budeš jedním z posledních.
budeš čistiti cely klášter, opatřovati jej vodou a zastávali v noci
bratra vrátného. jest již starý i potřebuje pomoci. lve' velké
pokání, tvoje příkladná lítost otevřely ti d\eřc klášterní. Vstup a
zapčj radostné alleluja

VII.

Klášter nepamatoval mnoho let tak krásných velikonoc.
Vyhublý kajícník klečel v pozadí za ostatními bratry, rozpínaje

v radostném vytržení náruč ke svatostánku.
Tíseň, jež ležela na duši celého kláštera po dobu Marinova

pokání, zmizela. Všem bylo lehko a veselo, všichni srozzářeným
zrakem pěli svoje: Alleluja, Kristus vstal z mrtvých.

arin ujal se své úlohy s vášnivou horlivostí. Považoval ji
za pokračování svého pokání. Ukol jeho byl obtížný. Bylo mu
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ze studny, vykopané na konci zahrady, vážiti a nositi vodu do
klášterní kuchyně i do cell všech kněží a bratří, a z toka pro
bíhajícího zahradou vodou opatřovati prahnoucí zamdu. Též
čistění celého kláštera byla práce pro útlé tčlo kajícníkovo nemalá.
Zdraví jeho, posty a mrazy v ředsíni klášterní bylo již podlo
meno příliš, než aby sneslo nadlidskou práci.

po několika měsících umíral Marin ve své komůrce, zaopatřen
"knězem Augustinem svátostmi umírajících.

Všichni obyvatelé kláštera se shromáždili u umírajícího mnid'ia.
Otec Augustin klečel u hlavy jeho, drže rozžatou svíci. Opat
stál hluboce zarmoucen, šeptaje tichou modlitbu za štastnou
hodinku smrti. Bratři a kněží stáli v kruhu, naslouchajíce závanu
křídel smrti a myslíce na konec.

Marin volal svým pohledem opata k loži. Když tento přistoupil,
pozvedl umírající hlasu svého a prosil:

— Otče opate, odpust mi hanbu, kterou jsem klášteru tvému
způsobil.

-- Bratří drazí, pro milosrdenství Boží vás prosím, odpustte
mi. že jsem byl tohkráte příčinou vašeho spravedlivého hněvu.

Otče, i \y bratři, proste za mne u Boha Dobrotivehol
Ne my lOl)t", ale ty nám odpust Ne my za tebe, ale ty

oroduj za nás| -- volali mniši.
()tevřeným oknem zářilo teplé podzimní slunce a hrálo si

ve vlasech Marinovych. Kolem okna poletuvala holubice.
tče Augustine, (:o Činil beránek po odchodu Manny ,' —

šeptal slabým hlasem mnich.
Augustin lilmje vyhublou ručku Marinovu pravil.
__ Chceš to věděti? Mečel, hledal tč po celém domě, 0

zahradě. pak si lehl pod tvoji postýlku a odepiral potravu. Třetího
dne jsem jej našel mrtvého. lak skončil tvůj a můj beránek. —

erozumčl opat ani bratří divnému hovoru. Malinovi utkvčl
na rtech šťastný, nebeský'úsmčv, oc'i staly se nehybnými.

Opat )oručil, aby mniši po starém zvyku tělo Marinovo,
dříve než |bude pochováno, umyli. kdyžtč duše dříve byla umyta
v lázni pokání. Když bratři donesli cínové nádoby s teplou
vodou a chystali se rozkaz opatů vyplniti, ozvaly se z hrdel jejich
žalostné nářky. Nastalo všeobecné zděšení v celém klášteře. Byl
zavolán opat, přišel též otec Augustin s kněžími.

Na tvrdém loži leželo bílé tělo vyhublé, ale dosud krásné
panny. Na hrudi její tulila se bílá holubice a kryla Svými křídly
panenské prsy ka'ícnice. Celé tělo bylo posypáno pozdními, pod
zimními růžemi. líbezné vůně šířila se : celly celým klášterem.

Mniši bili hlavami o tvrdé lože svaté kajícnice a drásali si
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nehty svoje prsa do krve. Teprve nyní bylo jim jasno. na kom
se ohavnosti dopouštěli. A když bratr Augustin z rozkazu svaté
panny—vyložil jim běh života jejího a svého, když jim vylíčil ne
obyčejnou touhu světice trpěti doživotně z lásky k ležiši Kristu,
neznal žal bratři a opata mezí.

Bleskem roznesla se zpráva o Marině celym okolím. l_idé při
bíhali opět v zástupech, prosíce opata o dovolení, spatřiti světici.

pověst rozšířila se i do města a tu přišla v žínčném rouchu
a prostovlasá Batchilda, a řed velkým davem vyznala, že Marina
obvinila ze msty, a prohlásil; zároveň otcem svého dítěte kteréhosi
žoldnéře hradního.

Hle, co trápilo Marinu, když před smrti své hříchy vyznala
knězi Augustinovi. Hle, co soužilo kněze Augustina po'celý život,
kdykoli si vzpoměl na slova Mariny:

— Odcházím, otce, tak jsem si \'ysnila smrt svoji. O h'ázím
povržena, zhanobena, umírám jako blázen pro Krista. ' přece
pochybnost svírá moje srdce, zda přijme ležíš obět mojj zda
přijal smrt jinych, kteří se stali blázny pro něho.

ěla jsem divny sen v dnešní noci, v poslední noci svoji.
potkala jsem otce svého, byl bled a smuten, neusrnál se na
mne, ruky-nepodal, nepolíbil. potkala jsem Krista, a též byl ne
výslovně bled a strašně smuten, a zakryx si rukou tvář, zaplakal
usedavě nade mnou a zvolal: Dosti me oběti, dosti mojí krve.

Což, otče Augustine, nechtěl “istus říci. že bloudila jsem, že
žalostný byl omyl můj, že marn bylo moje bláznovství? Á hle,
v tom připletlo se mi dítě Batcliildino v cestu, rozesmálo se na
mne, ručkama objalo kolena má, a já je laskala a hladila a
líbala, jako v době svého vyhnanství. Á Kristus přestal žalostně
lkát, celoval dítě se mnou a již vesel a krásný mi pld\il. loto
dítě? otevírá tobě brány ra'jel

Což, Augustine otče, netrpěla jsem nadarmo, neděkovala jsem
nadarmo za každé ponížení, nepila jsem marně kalich utrpení?

*

Celou zimu střídali se opat i bratří v tuhém pokání. Za nej
větších mrazů dleli dnem i noci na tomže místě, kde světice se
kála za viny nespáchané.

A příštího jara vyrostly na hrobě svaté Mariny květy, kališky
bílé na venek a uvnitř jakoby krvavě. Kněz Augustin trhával si
tyto rkalichy bolesti', a lnil jimi svojí cellu, ve které neunavně
maloval svoje iniciály. d něho asi pochází něžná modlitba:

— Svatá Marino, Ty jsi z lásky k ležíši Kristu vypila hořký
kalich svého utrpení až na dno. Třeba jsi mohla nevinu svoji
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dokázati, přece jsi tak neučinila. Vypros nám, kteři jsme neschopni
Tvého příkladu následovali, abychom trpěli“ rádi aspoň za hříchy
spáchané, když vzpíramc se káti za viny nespáchané. Amen.

Modlemc se však raději tuto modlitbu ku svaté Maryně, již
složil její horlivý ctitel: '

aryno, světice, veliká trpitelko, přimluv se za nás u Boha,
abychom jdouce Tvými sladkými stopami zamilovali jsi \šecka bato
látka, všecky :;irotcčky, jež otevírají brácjyXnebes. Amen.

cVáclav Sedlička: Zpověď

Bych duše její nepoděsil
zpovědi svého života,
at tajemství mě inlc'ením svym
jí květů mluva šepotól —

Věnečck zlatým jejím vlasům
7 konvalin sněžných nviji,
k ozdobě poupat jejich ňader
z jasmínů kytku, |i|ii

Á květům v nejrbožnějším snění
vyzradím sebe v modlitbách,
ty d ni slov přeloží „dech
a vyteskní můj plochy strach,

bych rýmy příliš sonornílni
' , ' . v

v hvezd hudbu nesah nejemne
strun v nitru jejím; zní z nich tichem
dech věčna snů, ne ze země.

Z kopretin nostru koberec jí
stříbrný stezkou u břehu,
kde v tůni strom zvrácený se noří
rusalky ve snach na něhu.

V kopretin bile. paprskoví
ytkam nejskrvtčjší myšlenky

"Sl/é zlatem, by je posvětily
jak prach šlépějc myšenky.

A místo slov jí na kolenou
sasanku odám bělostnou,
zrak zvedha k ní jak za zjevením
v běl ruček vlíbám zpověď svou.
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gun g(asprovic: Z cyklu „Z..ehalupy“.
přel. ]. Karník.

Na ahorcích sedí chaty řadov,
za chatamí chudý sad víšňový;
vrby, báby šedivé, si hoví
u stodol i dvorku před ohradou.

Dlůtek nahnut, ko řivy kol bují;
kůň kdes zaržál, učí drobné krávy.
Dívky na dvorku se kmítly, hlavy
sličné z pestrých šátků vykukují.

Seré chaty, bčdné selské chaty!
ak je s vámi srostlé moje žití,

jak vy píosté, jak vy bez radostí . ..

Dnes mně vzpomínek jste poklad zlatý,
takých však, jež slzou v oku třpytí —
přijde-li čas, jenž va's slz tčclí Sprosti?

*

Neděle dnes; slyší zvony zníti . . .
Půjde na mši podle vůle Boží.
Modravý lašt na ramena vloží,
za kloboulz si čerstvé zatkne kvítí.

Zvoní . . . K svatbě? . . . Nebo budou kříti? . . .

Křížové dny . . . Straclíu boda hloží:
Krupobítí, sucho starost množí —
Kam tu, nežli v chram se uchýlítí?

V pokoře tam adnou na kolena:
lOd bouří a hadu, vojny s vrahy
chraň nás, Otče. pokoj popřej blahý,

království Tve' svaté nechat přijde' —
Vlnobitím píseň k“ nebi stena —
Bčdny' lide, Svatý polský lidel

*

!COŽC? . . . pravda-li to? . . . Oh, zlé hubyl'
ING mou včrul Vždyť to všichni věří,

bledý přízrak stál tam podle dveří —ještě nemá klidu duše ubyl



Nebo tenkrát — já šel od Bártova
mlýna v noci — a tu číhá na mně
černý pes, měl žhavý uhel v tlamě!
Pán Bůh s námi.! Nechci zřít ho znoval'

Povídaji . . . Á déšt v okna bije,
řinkot řetězů v tom zazněl k uchu . . .

vichor kvili, na dvorku pes vyje.

V krbu plamen skočil. praská, klesne.
ůlnoc bije ve světnici těsné . ..

ůstrachu, hrůze hodina jde duchů.

4

Zimní ráno, mráz Či fijavice;
v bundičce jde do škol, cesty míle,
z večera pak v chatě v pozdní chvíle
nad knížkami, třebas mrazí v líce.

O prázdninách ósl dva měsíce,
pod paždí však ásničky vždy mile;
časem vyslecli' špičky potměšile' 
pás' a nedbal na kousavč stry'ce.

A tak trudnč cestu sobě razr

v.město, kde se vlní vědy řeka .\
Otec Čeká, i maminka Čeká...

potom psal: INUŽ, rodičové drazí,
konec blizek, bude po robotě „'
A dnes skončil . . . Zemřel na souchotě.

Naše kultura učinila lidi velice citlivými vůči každému bolu
a bezpráví, aniž by však bol a bezpráví odstranila; dala jed
notlivci naděje, jež v zájmu všeobecného dobra jsou nevyplnitelne',
na druhé straně pak ve' prospěch všeobecnosti zapomněla na
spravedlivé požadavky jednotlivce, aniž by pomyslela, že společnost
z jednotlivců sestává. Rosegger.

Opravdoví vědci vyznávají upřímně, že nemohou podati posta
-čitelného výkladu o počátku života bez předpokládání nějakého
.života předcházejícího. john Tyndall.
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g(ard. ,7. G. Warming:
anti/nisi čili 9Vynějšíkrise qute'ho stolce

ve světle proroctví.
přeložil Fr. losafat.

(Dokončení.)

A tím jsme se dostali skoró k rozluštění otázky, kterou jsem
dal na počátku, odkud totiž to, že moc zdržující zjevení se bez
božníkovo, není jen osoba, nýbrž systém, a nejen systém, ale
osoba. jediným slovem: jest to Křesťanství a jeho hlava; a
proto spatřujeme v osobě náměstka Kristova a v one' dvojí au
toritě, kterou jest nadán božskou Drozřetelností, přímého rotiv

_ ika principu nepořádku. rBezzákonný', neznající žádhého

%ona, ani božského, ani lidského, a neposlouchajícíři. oho leč své vlastní vůle, nemá na zemi zřejmějšího
protivníka, leč náměstka Kristova. jenž nese na sobě clia
rakter důstojnosti královské i veleknéžské současněfa představuje
dvojí princip řádu ve stavu světském i duchovním, princip moc
nářství čili moci státní, a princip autority apoštolské. A tak shle
dáváme ony tři výklady, jež jsem sebral ze svatých Otců, zde
slovně potvrzeny. Mezitím co během dob dilo Ápoštolů znenáhla
dozrávalo, vytvořilo se křesťanství a splnilo slovně ona proroctví,
zjevujíc to, co dle předpovědi Apoštola zdržuje rozvoj principu
bezzákonnosti a objevení se osoby, |CŽ bude jeho hlavou.

:o je to tedy, co v tomto okamžiku zadržuje zjevení se této
rotikřesťanské moci i osoby, jež jí vládnouti bude? Mohou to

býti toliko dvě společnosti: přirozená a nadpřirozená. Přirozená
společnost -—-toť onen politický řad, jenž vychází z vůle lidí, bez
ohledu na zjevení se Čili Vtělení Boha. Nadpřirozená společnost“
-- toť Církev, zahrnující v sobě ony národy, které proniknuty
jsouce duchem víry a katolické jednoty, zůstávají věrnými zása
dám, na nichž bylo křesťanství původně založeno.

Od založení křesťanské Evropy spočíval politický řád světový
na Vtělení Dána našeho ležiše Krista. Z tohoto důvodu počítají
se všecky veřejné listiny i kalendář, dle něhož oc'ítáme dny,
rod roku spásy' neboli rod roku pána našeho'. Čož jiného zna—
menají tato slova, leč že stav a řád, ve kterém žijeme, zakládá.
se na Vtělení, že křesťanství jest naším základem, že uznáváme
zjevené zákony Boží, jež Vtělený Syn přijal od Otce, potom

ředal A štolům, tito pak světu jakožto. první zásady všeho
křesťanském zákonodárství a veškeré křesťanské společnosti. Tato
společnost však, založená na Vtělení Božím, jest stav, ve kterém-
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jsme dosud byli živi. Nuže, — máme za to, že nyní stav ten
Opouštíme. Opouštíme jej po všem civilisovaném světě. Nábo
ženství jest z oboru politiky vyhoštěno; v mnohých zemích, na
př. ve Francii a Rakousku* jest veřejně dekretováno, že stát ná—
boženství nemá žádného, že všecky sekty a vyznání mají stejnou
účast na politickém životě a politické moci. Nyní proti tomu
mluviti nehodlám; uvádím toliko skutečný stav. Velká část každé
ho národa, najmě Francie, Rakouska, Uher atd. sestává z ná
roda, jenž příchod Boha v těle na zemi, to jest: Vtělení, popírá.
Nemluvím nyní proti připuštěni jich k právům politickým; na
opak, tvrdil bych, že, není |i jineho. řádu leč přirozen' bylo by
politickou nespravedlnosti kohokoli. ze kmene židovske vylučo
vati z účasti na stejných výsadácli; ale tvrdím, že téhož dne,
kdy připustí se ke stejnému právu ti, kdož Vtělení opírají, klesá
sociální život a sociální řád, ve kterém žijeme, od tčlení Boha
na základnu pouhé přirozenosti, — a to jest právě to, co před—
pověděno bylo o periodě protikřesťanské. Viděli jsme, že třetí a
zvláštní známkou Antikristmou jest popření Vtělení Božího, a
jestli že národové světa poslaieni jsou věrou'na základnu Vtě
lení, pak jest čin národa, jenž _pnhn-a ty, kdož je ptnírají, kso
ciálni a politické jednotě, skutečně snížením řádu sociánílio života
s řadu nadpřirozeného na přirozený, ---a to jest, co nyni spatřu
jeme v plném). pravím ještě jednou. že nyní proti tomu ncrnlu
vim, ale \idiin \e všetli tetlito událostedi splnění, zplaulění
prot-ocni oněch. Nepraviui, že liy se měla zachovati politická
iistava kterékoli země, když to stav národa mravně činí nemož
ným neho obtížným. Ale. ukázala li se nemožnost, udržeti tento
křesťanský řád v národě některém, jenž schismatem od Církve
jest odtržen nebo bludem napaden, nebo jest pomíchán s těmi,
kdož Vtělení Boží popírají, pak všecko, co mohu říci, jest, že
klesli jsme do liidneho stavu, že tnusíme se. zříci Pravé křestanské
společnosti. lo jest ona strašlivá nutnost, jež postihuje ony vlády,

které ustoupí od jednoty a zásad Církve ježíše Krista. Nemůže-li tento stav býti zachován bez násilí, pa nutno se ho vzdáti.
rEcclesia abhorret a sanquine! Není to duch Církve, vnucovati
politické problémy zákony krvavými, anebo lidi donucovati pou
žitím fysicke moci.

Ále větší je bída národa, jenž víru ve Vtělení ztratil, tak že
nastane nutnost vzdáti se řádu křesťanského, Drozřetelností Boží
stanoveného. Ále takový jest (nyní) stav světa, a k tomuto konci
rychle se ženeme. Praví se, že Etna'má stošedesát jícnů; mimo
dva veliké krátery, jež tvoří dohromady jeden ohromný, obyčejně

' Od té doby arci i ve mnoha státech jiných. (Pozn. překl.)
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.1vaný íkraterem', est na všech stranách prorvána kanály a dě
rami, 'imiž v předcházejících stoletích láva čas po čase vyrážela.
Nemohu najíti lepšího obrazu pro stav křestanstva v této době.
“Církev Boží spočívá na basi přirozené společností, na základech
staré říše římské, na civilisaci pohanských národů starého světa,
,jež utvrzeny, povzneseny, udrženy, přeměněny a posvěceny byly
působením víry a milosti. Církev Boží spočívá dosud na onom
základě, ale vezpod Církve ustavičně působí ískrytá bezbožnost',
'bezzákonnost, která v působnosti byla již za dob Apoštolů, v ny
nější pak době dosahuje vrcholu své síly a chce nabýti převahy.
Cim byla, táži se, francouzská revoluce roku 1789 se všemi
těmi krvavými skutky, rouháním a ukrutnostmi leč výbuch ducha
_protikřestanského, — láva, kterou soptila hora? A čím byl výbudi
roku 1830 a 1848, leč právě týž princip Antikristův, jenž v pů—
sobnosti byl pod půdou křestanské společnosti, a jenž si vynutil
.ccstu nahoru? Roku 1848 jakoby bla revoluce otevřela svůj
mnohonásobný_jícen — v Berlíně, ve k/ídni, v Turíně, Florenci,

eapoli, ba i Rímě samotném. V Londýně se ozvala, ale ještě
-nebyl pro ni čas. Což jiného jest to vše, leč duch bezzákonnosti,
který se pozdvihuje proti Bohu i proti lidem,— princip schismatu,
ha-rese a nevěry, jenž slévá se v jeden proud a rozlévá se všude,
kde 'en si může raziti cestu, a všude, kde s olečnost křestanska'
zeslálme, otvírá si krater pro svůj tok? A jako se tak stále dělo
po staletí, tak bude to i dále,— až přijde čas, íkdy to (ten),
co zdržuje, ustoupí s cesty'.

Poznali jsme, co vzrostu tohoto principu nepořádku stojí v cestě.
Ále tato překážka jest patrně každým dnem slabší. lest slabší
intellektuelně. Intellektuelní přesvědčeni lidi jest stále slabsi:
civilisace křestanská a katolická ustupuje civilisaci přirozené, ma
teí'ielní, jež nachazí nejvyšší svou dokonalost v blahobytu čistě
materielním. Zabírá do své sféry osoby každého stavu, třídy a
vyznání, podle zásady, že politika nemá co činiti s životem a
světem budoucím, že vlády národů jsou zde toliko pro jejich
vezdejší blaho, pro ochranu osobní a majetkovou, pro rozvoj
obchodu a průmyslu, pro od oru věd a umění,— to jest: jedině
pro kulturu přirozeného řádů. lPo jest theorie civilisace, která denně
»více zavládá.

l katolická zbožnost slábne vždy více a to v stupni takovém,
,že jsou národové, kteří ještě slovou katoličtí, v nichžto počet
těch, kteří ještě svaté svátosti přijímají, jest zcela nepoměrně ne
patrný, jakož předpověděl to Spasitel: íponěvadž se rozmnoží
nepravosti, vystydne láska mnohých'.*

. Mat. 24, 12.
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l křestanská společnost dále vždy více slábne, to jest- pravý“
křestanský dudw a princip společnosté— Alexis de Toqueville, jenž,
pokud vím, jistě neměl úmysl potvrzovati to, co tu pravím, uvádíc
ve svém s ise o demokracii' v Americe tu okolnost, že ten—
dence každě vlády na světě a každého národa směřuje k demo
kracii, to ješt ku zmenšení a vyčerpání vládní mocí a k rozvoji
bezuzdností lidové vůle, takže každý zákon prý se roz lyne ve
vůli mass. Ukazuje, že ve Francii každých padesát lét vedlar
dvojí revoluce společnost dále k demokracii, a že tyže zjevy lze
pozorovati po všem křestanském světě. iVšude, praví, viděli jsme,
že události v životě národů přispívaly ku podpoře demokracie;
všichni jí pomáhali v jejich námahách ku předu: ti, kdož úmyslně
podporovali její úspěchy, i oni, kteří si ani nepomyslili, aby ji
sloužili, i oni. kteří jsou jejími vyslovenými protivníky; všichni
vespolek přivedeni byli na touže cestuaspolečně pracovali: jedni
proti své vůli, jiní ani o tom nevědouce, jako slepí nástrojové
v ruce Boží . .. Celá tato kniha napsána byla pod dojmem jisté
náboženské obavy, kterou v duchu spisovatelovu v volal pohled
na tuto nepřemožitelnou revoluci, která za tolik století překročila
všecky překážky a ještě i dnes proniká ku předu přes trosky, jež
zanechala na Své cestě' —Zní to podivně, postavíme-Ii vedle
těchto slov slova sv. llippolyta, jež na sa'na jsou ve století třetím,
že totiž: římská říše přejde v _, demokracie! (cí,- óijjrouparíag).**

líný spisovatel Spaněl, velkého ducha a take silné víry, který
umřel jako vyslanec v paříži, l.)onoso (,ortez, praví, líče stav
společnosti, že: křestanska společnost jest odsuuzcna, aby prošlar
svoji dráhu a pak zašla; nebot zásady, kterými jest obtěžkána,
v podstatě jsou nekřesťanské; uvádí, co v přítomné době ne'
patrněji jeví se v dějinách národů, z'e totiž ukazuje se na všech
stranách zeslabení principu křestanského řádu, a že kdekoli osla
bena byla moc ('.írkve na národy, rozvíjí se světská moc daleko
usilovnčji, tak že není nic jistějšího, jako že světský (les otismus
nabude převahy zvláště \ těch zemích, kde moc Církve byla
snížena, — že bezpečnost pro svobodu národní světa nalézti lze
jedině ve svobodě Církve a v jejím svobodném působení na
řízení státní moci. pravi pak dále:*** rSpolečnost, zřeknuvši se
oboru víry jako mrtvé a prohlašujíc neodvislost rozumu a lidské
vůle, učinila absolutním, všeobecným a nutným zlo, které bylo
toliko relativní, vyjímečné a nahodilé. Tato perioda rychlého cou
vání začala v Evropě s obnovením pohanství ve Blosofii, nábo-v

' Letre ě M. de Montalambert, 4, juir 1849.
" e la Démocratie en Amerique, vol. l. lutrod pp. 8. 9.

De Antiehr. 27.
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ženstv' ' politice. Dnes stojí svět v předvečer své poslední re
staura —restaurace socialistického pohanství. A dále píše:
“Společnost evropská jest v posledním tažení. Udy jsou
studeny, a srdce rovněž brzy sstydne. A víte, proč jest v posled
nítn tažení? poněvadž jest otra'vena, poněvadž ji Bůh živiti dával
katolickou pravdou, ale empiričtí doktoři davali jí za pokrm ra
cionalismus. jest v posledním tažení, protože, tak jako není
člověk živ toliko chlebem.: ale i každým slovem, jež vychází z úst
Božich, právě tak i společnost nejde záhubě vstříc toliko mečem,
ale i každým slovem, jež vychází z úst (nevěreckých) filosofů.
jest v poslednínt tažení, ježto ji usrnrcuje blud a společnost spo
čív' nyni na bludech. Věřte tedy, že vše, co považujete za ne
popiratelně. jest falešné.

ivottii sila pravdy jest tak veliká, ze kdybyste měli jen jednu
.pravdu, jen jedinou, tato pravda už by vás ntohla zachránili.
Ale pad va'š jest tak hluboký a zaslepenost \aše tak dokonalá,
že nemate ani této jedině pravdy. proto bude katastrofa, kteráž
nadvjiti tnnsi, největší katastrofou v dějinách. jednotlivci snad se
mohou ještě zachranili, poněvadž jednotlivci vždy budou tnoci
byti zaclna'něni; ale společnost je ztracena, ne proto. že pro ni
naproto jest nemožno, aby byla zachráněna, ale že sama nedtce
sebe. zadiraniti. Neni zadtrany pro společnost, protožc syny své
nt-diet-ine udělali “pravými křesťany, tak jak tny sami pravými
kit-stani nejsme. Není zadtraný pro společnost, protože (lllCllka
tolitk\, jvdtnký (ltltlt života, neproniká celek; neproniká vydiovu,
tieptonika \lady, zákony ani morálku. (,',lttíti změnit bělt věcí ve

statu, \eiterčnt tivní jsou, bylo bv, jak nyní příliš dobře nahlí
žínt. podttiketn obroiskvnt

t'ni žádne moci na světě, ktera' by santa o sobě mohla to
doka/ati, ba sotva by to dokázaly i všecky moci, kdyby společně
pi'isoliilv přenechava'ni tant, abvste posottdil, zda takové společné
působeni je možné a jak daleko,— jakož i abyste rozhodl, zdali
— i připusti ll se ta tnožnost —-zachrana společnosti po každé

strance by nebyla pravým zázrakem"
poslednim bodent tedy, o němž mám mluviti, je, to, že hráz

.či píekažka proti tbezzákonnosti' bude existovali tak dlouho, až
bude odstraněna. jaký však jest význam slov: až bude odstra
něna? Kdo ji má odstraniti? Má býti odstraněna vůlí lidí či
_ ouhou nahodilou událostí? Takový jistě není význam tědi slov.

jěli ,hrází, bra-nicí rozvoji principu l'nepořádku protikřesťanského,)ožská moc ježíše Krista, Pána našeho, stčlesněná v naší Církvi
katolické a vedené jeho náměstkem: pak není ruky tak silné ani

' Polémique avec divers journaux de Madrid vol. 1, 576.
.334



vůle dosti mocné, aby odstraněna byla tato řekážka—nýbrž sto
jest pouze ruka a vůle samého Vtěleného gyna Božího. A proto
jest výklad Svatých Otců. s kterým jsem začal, úplný a doslovně
přesný. lest to moc božská, nejprve v prozřetelnosti, potom však
v Církvi, a konečně v obou navzájem, jež trvá tak dlouho, až
přijde čas předzvědčný a předem určený, aby hradba byla od—
straněna. aby se pak zjevílo nové zařízení jeho moudrosti na
zemi; o tom ještě bude musit promluviti.

Máme tu však cosi obdobného: Dějiny Církve i dějiny
,. pána našeho na zemi jsou jaksi souběžny. Třiatřicet let byl Syn
_ , oží v těle "na zemi, a nikdo nemohl na Něho ruku vložiti;
» nikdo nemohl Ho diytit, iprotože hodina jeho ještě nepřišla'.

Tato hodina byla předem stanovena, kdy by Syn Boží v ruce
hříšníků vydali se chtěl sám. On ji předem znal a také před

ověděl; měl ji ve svých rukou, nebot obklopil osobu svou jaksi
lzruhem božské moci, a nikdo nemohl tento kruh všemohoucnosti
prolomiti, dokud nepřišla hodina, kdy dle vlastní své vůle uvolnil
cestu mocnostem temností a zla. Rekl sám v zahradě: il'ato

jest hodina vaše a moc temnostiH Proto ukázal ještě jednou,
dříve nežli se vzdal v ruce hříšníků, velelinost 5\ě moci, a když
přišli. aby l'lo jali, slovem porazil na zemi.“ A tak i, stoje
před Dilátt-in, řekl. iNerněl liys žádné moci nade Mnou, kdyby
nebyla ti dána shůry.HM Byla to vůle Otce, bylo to dopuštění

oží, že lhlát IllČl inot nad jeho \'telenýin Synem Á tlále řekl;
tMyslíš, že nemohu prosili ()ne a dá ini ihned \íce než dva
náct pluků andělů? Ale kterak l)V se naplnila písrnaN-i- —
právě tak se má to | s (liikvíl Dokud nepřijde hodina. kdy dle
vůle Boží odstraněna bude překážka, nemá nikdo moci vložili
na ni ruku. Brány pekelné mohou proti ní útočili, mohou zápa
siti s náměstkem pána našeho, jako to nyní Činí, -- ale nikdo
nemá mocí, jen o krok proti němu postoupiti. dokavad nepřijde
hodina, kdy Syn BOŽI dovolí, aby mocnosti zlé na nějaký čas
nabyly nad ním převahy, že to na nějaký čas dovolí, potvrzují

roroetví. Až bude tedy překážka odstraněna, pak zjeví se člověk
llřícl'iu; pak nastane pronásledování na půl třetího roku,—doba
to krátká, ale strašlivál—a tehdy nastane pro Církev opět stav
utrpení, jako při počátku jejím a nezničitelné Církev Boží, která
obstála v krvavém mučennictví, tří set let, žíti bude i v plame

nech doby Ántikristovy životem hepomíjitelnýmď'žto čerpá 2 probodeněho boku ]ežíšova. - '

'n- Luk. 22, 53. u lan 18, 5. ou lan, 19, 11.
a- Mat. 26. 53.
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Nuže,—všecko to spěje nyní rychle ke svému splnění,-—a jest
dobře, abychom si to připomenuli; nebot ředchůdcové se již tu
a tam objevují: oslabení Apoštolske'ho (Štce, povraždění jeho
vojska, vpád do jeho státu, zráda těch, kdož mu stojí nejblíže,
tyranie oněch, kteří jsou syny jeho; radost, jásot a vítězný po
křik zemí protestantských a jejch vlád, pohrdání a posměch, 'ež
vylévají se na posvátnou a posvěcenou hlavu Svatého Otce clen
po dni v Anglii.

A dosti jest katolíků, kteří v tom pohoršení nevidí; dosti jest
těch, kteří mluví proti světskému panství pa žovu, bud že ohlu
šeni jsou pokřikem protestantského lidu, buclxže ve své zbabělostí
nemají odv hy hájíti nepopulární pravdu proti populární lži Dudw

rotestant ě Anglie, jeho bezzákonnost, jeho zpupnost, jeho po
hrdání Církvi Boží a jeho nepřátelství proti Svatému Otci způ
sobilo chladnou lhostejnost mezi katolíky, i když se na Nčho
vrhají potupy. jest nám velice třeba státi na stráži. Stane se ještě
'ednou s některými to, co se stalo, když Syn Boží trpěl: Viděli,
terak byl zrazen, svázán, odváděn. pěstmi bit, bičován: viděli

Ho, an vleče svůj kříž na Kalvárii, jest naň přibil a vystaven
posměchu světa.r--a říkali: rjsi-li král židovský, sestup s kříže a
uvěříme Tobě" A právě tak říkají mnozí i dnes: rpohledte na
tuto katolickou Církev, ta Boží Církev, jak je slabá a mdlá, jak
jest v ())()\'I'ŽCHÍnárodů, i těch, kteří se zovou katolickými! Ka
toluzká lzrancic, katolické Rakousko. katolická Sicilie, katolická

ltalie vzdávají se onoho směsného blouznění po světském panství
náměstka Kristova! poněvadž se zdá Církev osláblou a námě

stek" Syna Božího obnovuje utrpení svého Mistra, pohoršujeme
se a obracíme tváře své od něho. Kde jest víra naše? Ále. Syn
Boží všecko to předpověděl: A nyní jsem vám to řekl, abyste,
až se to stane, uvěřili.l A jinde připojil: iÁ blahoslavený, kdo
se nebude lioišiti nade mnou“

Došli jsme tedy k poznání, že jsou na zemi (lva velcí pro—
tivníci: na jedné straně duch a princip zla, na druhé straně
Vtělený Bůh, zjevený ve své Církvi, ale předevšímve svém
Náměstku, jenž jest jeho representantcm, ochránce jeho práv

tudíž jeho zvláštní osobní svědek. jenž v jeho jménu mluví
a vládne.

=- Mal. 27. 42.

** pius lX. (pozn. překl.)

D

Bez práce nic nelze vykonati; vše, co je velikého při člověku,

vzešlo prací a vzdělanost jejím účinkem. Kdyby práce se odstranila,stihla y pokolení Adamovo náhlá mravní smrt. Smiles.
336



gosudky knih.
K. m. Čapek—Chod, Antonin Vondrejc. Dřiběhové básníka.

Dva díly, Praha 1918. Str. 894.
Knihu tvoří cyklus obrazů ze života pražské bohémy,_otisko

vaný před několika lety částech v různých časopisech. Ustředni
postava básníka Ánt. \Ěhdrejce spojuje je někdy dosti volně a
uměle; nejnápadnější je to v dřuhč polovici prvního dílu, kde
básník, aby zapomněl na svůj nezdar, jde si zahýřit do bohémské
hospody s budhistickým nátěrem; s velikou epickou šíří popisuje
spisovatel život vtomto podivínskérrr stánku, zaznamenává slovní

ůtky a zásadní spory, jaké umělci mezi sebou vedou,irozsáhlé,
léhce pikantní přiběhy, jež hosté vypravují ze. svého života — a
celá tato s Vondrejcem jen málo související episoda zaujímá
skoro 200 stran!

Zde i ve všech ostatních menších scenách je patrna natu
ralisrnu tak příznačná snaha podati v díle věrně a podrobně
nakreslené lidské a společenské dokumenty: čtenář nemá ani
nejmenší pochybnosti, že všichni ti redaktoři a korektoři, literáti
a básníci. filosofové a estéti, heroin nrluvkove, profesoři a medi—
kove, sklepnice a celá pestrá galerie menších postavz pražského
prostředí skutečně žila a snad dosud žije. Ic to ovšem život
často banální, všední a nízký, ryplřrovany \ lepších rhvilídr po
\r'clrnirrr filosofovánínr ve. smyslu monisrnrr, panteisrrru atd.. nelio
rleliatarrrr o lrter'ar'rrídr, uměleckých, politirkydri rrdlmžerrskýdr
otázkadr, ale nejčastěji prázdnymi lrovoryu vtipy, pitkarrri a ero

tickými dobrodružstvími. je člověku teskno\ tomto prostředí, ma—lovanern s takmorr uzkostivou olrjektivností svědomitého kronikáře,
je, mu líto těch lidí, jejichž snaha nesla se, přece takékvelrkosti,
pravdě a kráse, a zvrhla se \ malichernost a pošetilost, v podi
vínství a srnčšnost.

vlakovým trosečníkerrr je pít-rleršírrr sárrr hrdina Vondrejc,
lyrirtky básník, kdysi redaktor konservat listu na Moravě, pak
korektor velkého rnrirnč pokrokoveho' denrrikuv Praze. jako Člověk
jest úplný slabodw. Máje rharralnr štěstí' u žen, nalétl jako motyl
na horoucr smyslnost židovské sklepnice Anny. jež si ho zamilo
vala oddanou, ale při tom i židovsky \)POČÍIG\UH láskou a již
ho nepustila. jeho osud není vlastně než tqputím v ní: dwilemi
se vzpírá, cítí odpor proti ní až k nenávisti a vzteku, chce se
osvoboditi a povznésti z takového života, jenž mu škodí i v po
stupua na veřejnosti —-ale hned zase malomocnč a beznadějně
se vzdává zvyku či vášni, slabosti či soustrasti smilcnkou. Když

pak projevila se ina venek jeho choroba a když Esc stal otcem
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nemanželského dítěte, smiřuje se již úplně s bezednou bídou
svého osudu: ač cítí, že jím Anna v_nitru již pohrdá, svoluje
ke sňatku rin articulo rnortis!

Celý druhý díl líčí toto pozvolné umírání básníkovo 5 při
pravami k přijetí posledniho pomazání a sňatku, úkonů církevních,
jimž se podvoluje ostatně jen z vůle Anniny, z nutnosti a ne
schopnosti odporu, bez vnitřní potřeby. Zde jako by spisovatel
aspoň poněkud vystupoval ze své kronikářské objektivity: jeho
slova plynou tepleji a prudčeji, jeho pozorovací schopnosti jsou
jaksi pronikavější a hlubší, neomezují se na povrch jevů, ale
snaží se dospěti k jádru a pochopiti íslabou lidskou duši, ustro
šenč stojící před tajemstvím života. Boj vnějšího a vnitřního světa
kreslí tu v předsmrtných halucinacídi básníkových a provází duši
až k odletu do neznámých prostorů: duše, jež prožila před smrtí
okamžiky dětskýd1 let, uklidňuje se vsobě, proniká hlubiny nebes
a čte tam skvoucí nápis o věčném Slítováni.

Ale právě při těchto jemnějších scenádi ukázala se plně
nejvýznačnč'ší známka celého tvoření (,apkova: záliba v grotesce.
Zatím co konají se círk. obřady v pokoji umírajícího básníka,
vystřídá se v kuchyňce před ním řada podivných scen a osob:
ironický estét, bláznivý filosojtheolog, jím vykonaný rzázrak' za
asistence hvsterické, cynický nestydaté lzy, starý košerák, vousatá
kněžna, svatební zastavéníčko hospodského kvarteta -» celá ta
pestrá, zdánlivě přirozeně nakupená směs lidových pudů, jako by
měla ukázati rub tam za dveřmi se odehrávající tragíky životní,
íronisované to až k jrašce. Á grotesknost je dovršena v poslední
scenč, kdy mrtvolu básníkovu dostává k pitvě při rigorosu "eho
přítel medík a je pak také svědkem všednídí, tak málo poetíckýdi
výjevů při pohřbu.

podobně je tomu také u ostatnidi význacnčjšich a intelligent
nčjšidi postav v románě: noční redaktor l'lejmala padá mrtev
při pražské demonstraci, sotva se odtrhl od redakčního chomoutu
a postavil se v čelo davu; výstřední odivín Dr. Freund. člověk
neobyčejně nadaný, Němec, literát, ilosof jakéhosi zmatcného
monísmn, trojnásobný doktor — upadá v šílenství, kd ž vstoupil
do pražského semináře. aby udělal čtvrtý doktorát . . . Št konečně
i pražský kaplan Bohata, také literát, pracovník v charitativních
spolcídi, zvláště specialista v urovnávání divokých manželství: je
n'gorosní při obřadech, ale onidr hned jako by svlékl naučenou
masku a hovoří s estétém ez vyznání: iMimo chrám, oltář a
obřad jsem moderní, pokrokový kněz, který chápe a promíjí i staví
evangelickou lásku na touže výši, na jakévnčin stojí víravdogma,
ano ještě výše' (774) Estéta ovšem ani takhle nezíská. .
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A tak z celého díla odnáší si čtenář tento _výslední dojem:
Zivot lidský je komedie, fraška, řízená rafinovaně zlou silou osudu,
'enž láme nejle ší snahy, sesmčšňuje je a převrací v opak. Odo
lávají jen lidé ji;/sicky silní, vytrvali, vypočítaví a snad i lstiví, jako
na př. sklepnicc Ánna, primitivní smyslná povaha, její eynicky
rozpustilá sestra lza, modelka, jež ovládne bohatého estéta, a
konečně neoblomná Hanačka Maryša, jež přivede svého muže
kováře až k lékařskému rigorosu.

Celý styl autorův souhlasí s tímto nazíráním na život:
nezná skoro něžnějších nálad, nevidí zjevů v čisté jasném slu
nečním světle. nezajímají ho věci a povahy přímé, nýbrž křivo
laké, divoké, bizarní, výstřední. Tyto vlastnosti pak obyčejně pře
hání, takže jeho obrazy, třebas jinak j50u plny naturalistických
podrobností, mění se v karikatur-u s ironickým nápisem: Tak vy
padá život. A přece aspoň chvílemi vycitujeme za ton karikaturou
tcsknou tragiku lidské duše, slabé a bezvolnc', jež ztratila víru,
oddala se službě hmoty či fantómu vědy a nechává se malď—
mocně lináti osudem, namlouvajíc si, že lidský život, sám pouhá
náhoda, jest utkan ze samých nenadálosti, jako tříkrálové nlitka
z (inn (77I). Teprve před tváří srrnti zachvěje se aspoň tušením
pt'dulv . . . l:.m. Mai-rak.

Pavel .Sula, Stvořitele světa. povídky. l)ralia1919.5tr. 181.
Kniha dice bytí oslavou lidského mateřshí (\ otcovství.

(Dnové a matky jsou autom rstvořítelrnmélro světa neobsalilélro
a nekonečného' (52), dítě pak je novym božstvem, rnšledrtílym
a radostnyrn', jež třeba povýšiti na olta'ř rodiny a života (179)
láska k dítěti (: rodině stává se jcdino'u ntčdíou hrdinovi první
nejdelší povídky rl.dmpa', literátu lomanovi Když oddíází jako
poručík do války, vtiskuje se mu navždy do paměti obrázek
rodinného života, jehož symbolem je mu lampa, a vybavuje se
mu všude: ve Vídni, na podrodcch, v za'kopech, při útoku i ve
smrtí. pouhým souzvukem lampy udržuje stále styk se svou ro
dinou, žije a mluví s ní jako s přítomnou. Laska k rodině a
k nově zrozenému synu zaplavuje ho zvláště před tváří smrti . ..
Tato povídka, kreslící patrně spisovatelem samým“ prožité dojmy
a nálady válečného života, jest nejcennější z knihy, třebas trpí
rozvláčností a nedostatkem děje. '

Všed'rny ostatní povídky oslavují mateřství ženy. Nemožně,
nediutně a příliš tendenčně činí to erěstování andělské', kde
klášterní sestra-učitelka, naivní, neznalá tajemství životních, udwá
cena je po vánoční ůlnoční mši sv. neuvědomělou touhou po
mateřství, vidí holou ka, jenž líbe ji na rozhalená (|) ňadra,
pak množství dětí, jež mají její podobu - a tím vyrůstá pak
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v ní láska k dětem ve škole . .. V povídce rMateřstvít přechází
tato touha až ve fanatismus mateřství. Učitelka, také v “klášteře
vychovaná, milu'e jen děti, a proto CllCC býti matkou, i neman
želskou, nebot ce vykonati něco proti všem ustáleným pravidlům,
proti tradici, předsudkům a veřejnému mínění, dice jíti prostě za,
svým osobním citem. ! ena neklesá svým nemanželským dítětem,
tou morálkou hříd'iu otrávila církev ženě víru v mateřství . . . ena

mateřstvím rostea teprve se rozvije ve Svéprávného člověka sebe
vědomého' (93). Když ji pak dítě zemře, sešílí bolestí . ..

V jakýsi ironický kontrast proti těmto dvěma ženám staví
spisovatel zpanštělou. chudou dívku, jež se stává matkou jen
z touhy po požívačnem životě a pak své dítě opouští (IHOIU—
bičkat), a konečně ženyvjakési kamenické vsi na hranicíd'i Čech,
'ež uměle níči následky své smyslné lásky (rVes s andělíčky').
jaksi symbolicky zakončuje knihu starověká legenda iÁpolot, kde
domnělý slepý syn Apolinův pěje divalozpěvy na oslavu lidského
mateřství a otcovství a hlásá víru v nového boha—dítě. Není

ostatně divu, že spisovatel, jenž velebí nemanželské mateřství,
vrací se do pohanských dob. Ale snad přece \i, jak nepravdivá
jsou jeho konečná slova, že tehdy ízemč rozkvetla vroucí radosti
z novýdi oltářů, celá širá země milovala děti, věčně nové božstvo'
(180) Vz'dyt požívačná [Ílina z iHolubičky' hyla tehdy nejčastějším
zjevem a umění dělat iandělíčky' znali mnohem dokonaleji než
stará haha Marhantka. povýšil-li kdo skutečně dítě na oltář. bylo
to jen křesťanství, volná láska však strhne je zasa v dávné po
hanské otroctví. ll. M

Růžena Čechová: Jejich ikony. Topič—ový(lnlné knihy pů»
vodní 14. pořádá Ád. Wenig Cena \'áz 8 K 92 h. Stran 233.

Autorka (nar. 1861) je sestrou hásníka Svatopluka klet'ha
Dolivla s rodiči v Chorvatsku a Uhrách až do r. 1877, kdy v
praze vstoupila do učitelského ústavu po vystudování vyučovala
20 let na školách vinohradského okresu. Otřcsené zdraví přinu
tilo ji, aby opustila školu, na kterou vzpomínala ve svých dět
skvi'h povídkách ()lior těchto prací sám to přinášel, že autorka
byla přehlížena, Až teprve tehdy, kdy začala vkládali do svých
Črt introspekci a psychologii dospělých, začau'se uplatňovatí i ve
větších časopisech V poslední shiíce rjejích íkonj' popisuje po
většině dospělé s jejich touhami. Dle na'pisu čekal by čtenář
látku ruskou, ale je to 20 jemných črt, v nichž autorka kreslí
většinou ženy s jejich zálibami, tot ty ikony. U jedné je to škola
s dětmi, u druhé Draha se zábavamí, u třetí sňatek, u čtvrté ko
nečněs něco jiného. rKrášlíme si svoje ikony,' raví autorka, ista
víme v srdce, jako své zářící neodchylné cíl) . . .* (210) —
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Začátek sbírky zdá se těžký, nebo s rávněji řečeno nudný, ale,
když se čtenář večte, již tak snadno knihy neodloží. Spisovatelka
umožňuje nám poznání duše ženské a obzvláště pěkně podává
úryvky z deníčků, na př. z deníčku podučitelky v iDítě života!,
kde otevírá a kreslí své vlastní nitro. Třebas měštka, po isuje
selskou práci a horlí pro domácnost. (131. rHrůza'). hyby
tiskové jsou měrně řídký, což nyní u nových knih jest opravdu
zvláštností. ŽŠ) to zarážejí některé chyby mluvnické, na př. IVnej
vlažším jaře' (16), isesněžniti' (18), ispříbuzňují se s.! (ZO).
Nemile se dotýká místo na str. 12., kde nazývá milence své
přítelkyně: rBoha lidsky snčdého a hezkého! Nejapně jest rovněž
povídání o třech Božských osobách na str 52. — jinak zaplaší
ilejich ikony' jistě mnoho nudných chvil a obzvláště ženy rády
je budou čísti. Dr. |. M.

r. Volnn „Černá země", ze žlvota hornického. Brn01919.Nákladem ! yd. družstva Morav-Slezské Rev-ne', sp. s r. o. Tiskem
akciové moravské knihtiskárny v Brně. Cena 6 K, Stran 124.

Nedostatek uhlí zavádí denně naše myšlenky do ostravských
dolů, i(lerná zeměI vypravuje o rozmachu Ostravy, píli a energii
českého člověka otce Vladislavova, a ukazuje, jak žid (_)nltmann
% Němci (lustali ji do svého područí a bohatě těžili z Českých
mozolů a české prace a při tom všude ermanisovali Autor liči
i /ivot havířů. Ostrava se svými doly je jiíýmsi světem prosebe,
ma' svou inteligenci, ale i svou spodinu vulgo ichachary' zvanou.
II lry poskytli hojnou látku k ohsažnémn studiu; autor líc'í jen
některé rysy. A právě v líčení té spodiny zazdá se čtenáři, po
mčrů nemalému, že je tam nahromaděno příliš mnoho stínů,
třebas n vypočítavé, chlípné Rubešky. Ale skutečnost jest opravdu
daleko horší a, mravní poměry rozvrácenější. Autor lic'í počátky
hnutí. které nyní dosahuje svého vrcholu, hnuti soc.-demokratické
ho, popisujc rozšiřování tisku, tajné schůzky a první v krvi udušené
stávky Mimochodem zmiňuje se i o úpadku národního uxčdo
měni \ Ostravě a o těžkých bojích za první českou střední školu.
Světlých povah ve spisku je málo; nanejvýše otec Vladislavův,
jamros se ženou a s nem Václavem. Autor— redaktor Mor.-Slez.
Revue, Otakar Skýpala— je bystrým pozor0vate|em a na příklad
rozmluvu a výkřiky žen, shromážděných na šachtě při neštěstí
lamrošovč, pěkně vystihl. Osoby mluví nářečím ostravským a
možno říci, že správně, až na některé výjimky na př. vědu místo
věda ($).—Výraz idiváctvo' (5) je nezvyklý, rovněž některá rčení
zarážejí svou neobvyklostí: iliboval si pozornosti, kterou mu vě
novala* (8), ibyli si úplně srozuměni' (8), iO svým ředstavením',
místo ike svým představenými (19), ipočkali rozhodné chvíle',
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místo ivyčkali' (22), 85 obdivem a lichocením prácef (39), cokna
zadělána' (87).— Vyskytují se i germanismy: :S jeho sestroui =
se svou... (23), másledkem zranění vnitřních podlehli (26),
ipřed ním' : před sebou, isil jeji' : jejich. Slova cizi: režim (1 b),
properují: prosperují (40) atd. první část, asi 60 stran, přímo
se. hemží chybami tiskovými; snad korektor pro ten malý tisk
leccos přehlédl. jinak se čte spisek lynně; ovšem větší tisk by
mu rovněž neškodil. - Na obálku ihorníka' s kahancem a těž
nými věžemi v pozadí navrhl akad. malíř Podešva Frant.

Dr. ] Ev. M.

Charles Dlguet: Já a On. Román. přeložil z franc. Frant.
Halla. (Spis poctěný cenou francouzské akademie). Ze sbírky
íÁuteurs célébres'. 1919. Nakladatelské družstvo cMáje', česká
akciová společnost v praze. Cena 9 K. Stran 196.

Tak, jak se Němci rádi vraceli k svému vítězství z r. 1870
a odůvodňovali je pohotovosti svých armád a vůdcovskym dů—
vti em svých generálů, tak ve Francii s odporem psali o roz—
sá lém vyzvčdačstvi Němců, provozovaném v zemi před válkou.
Hořejší spis jest jedním článkem v řetězu důkazů, že Němci
válku nejen předvíclali, nýbrž i zúmyslně Francii do ni vlákali.
Áutor praví, že asi 50.000 Němců soustavně připravovalo liancii

orážku. Mezi nimi byly osoby vysoce postavené, které pod fa
rešnými jmény vyzvídaly a pracovaly. lak na př. baron Kahn,
považovaný za bankéře \Y/ernera, neopomenul žádné příležitosti
seznámit se s důstojníky. práce se mu dařila. Svůdné krásná
jeho žena Blažena shromažďovala ve svém saloně vybranou
společnost a pracovala mu tak do rukou. Pamatovala však při
tom i na sebe; uzavřela intimní přátelství s mladíkem, s nímž
ji náhoda na letním sídle seznámila. 'llolio zasnubuje s loliannou,
nemanželskou dcerou své přítelkyně hraběnky R. johanna je vy
chovávána v klášteře a nemá ani tušení. že Blažena není její
matkou. Nezkušené děvče zamiluje se opravdu do bývalého mi
lovníka Blaženína, která se svatbou pospíchá, nebot válka jest
přede dveřmi. Krátce po svatbě Blažena bez rozloučení odjíždí
do Německa a neprozřetelná poznámka johanně naznačuje, že
její muž byl milencem Blaženy -- je'í matky. Dochází k roz oru
mezi manžely. Muž odchází do války. Ve vřavě bitevní set ává.
se. s majorem Kahncm, jehož zabijí, ale sám jest těžce zraněn.
Předčasně zestárlý, s jizvou v obličeji vrací se po válce s dru
hem clo Daříže. Přibližuje se johanně, na níž mysliti nepřestal,
ale nechce ji přesvědčiti o omylu, nýbrž vydávaje se za druha
muže jejího vy ravuje jí, jak její muž padl. Chce v ní vzbudití
soustrast se sebou a ukazuje se jiným, změněným, získati ji pro
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sebe. Zdánlivě se mu to daří, ale v rozhodném okamžiku pozná
vá, že lohanna přece nezapomněla na svého muže a že 'eho
snaha, získati ji pro sebe, jako úplně cizího, je ztroskotána. hce
si vzíti život, ale druh ho zachraňuje; dovídá se, že baronka
Kahnová johanně zjevila, že její matkou není; a johanna že ža
lostí zemřela. — Román psán formou autobiografie. Áutor jest
mistrem slohu; děj je zhuštěn, boje duševní plasticky podány.
Obratným svým pérem naznačuje více než píše, obzvláště na
místech nádechu smyslného. Vplétá věty všeobecně platně, citáty
biblické a franc. spisovatelů s takovou virtuositou do nudnějších
statí, že čtenář celý spis s pozornosti přečte. překlad je plynný
a zvučný a kniha, což třeba obzvláště zdůrazniti, skoro bez chyb.
Dospělým čtenářům možno dáti román bez obav do rukou;
některá místa jsou v něm sice mravně slabší, ale denní život
poskytuje více a hroznějších odstrašujících příkladů. Zároveň jest
román tento dokladem, že i válka smýšlení jednotlivců zocelila
a očistila anebo alespoň tak učiniti mohla. Dr. |. Ev. M.

Josef Hanák: Paměti města Bzence. — S pietou a pílí uznání
hodnou psané paměti nejsou jen pro obyvatele Bzence. nýbrž
významnou monografii dějepisnou. která bude vítaným pramenem
pro Vlastívědn Moravy. Spis nikde se nespokoiil prameny ! druhé
ruky, nýbrž pečlůě sbíral rukopisné pamatkv, což dodává dilu i
vědecké ceny, na kterou Spisoiatěl nerolicktoval. V Stujlioparu
árchiva'lních zpráv dovedl \'vbrati každou důležitější a zajimavou
drobnůstku. která ('elku dodava pestrosti a zajímavosti, třebaže
někdo ruší celkoiý spád vypravování. Bylo jistě nesnadno upraviti
stylisticky jednolitý obraz z onoho množsní \ýpisků, ale celkem
se to podařilo přece „ pnní tři nejstarší listiny města Bzenec
jsou prý )adčlky — bývalo by dobře udati důvody historiků pro
tento náh ed . . . »- str. 44. Hanka z Říčan má b'ti Kavka —

str. 154. 28. října sv. Václava (I) -- Kniha vyšla ná ladern města
Bzenec v )ěkně úpravě, ačkoLi koncese velkého formátu kalendář—
ního ani ilustracím činiti třeba nebylo. Doporučujeme kněžím
by věnovali svoji rázdnou 'chvíli dějinám svého působiště po
příkladu Hanáka, igubíčka atd. — Leccos se dá zachrániti před
zapomenutím (dokud máme matrikvl) a takový místní patriotismus
pros ěje vždy knězi u jeho věřících. . .

arja Slavíková: Přes roklinu. Hra o třech dějstvích. Ná
kladem a tiskem Emila Šprongla v Pelhřimově. Stran 63. Cena 5 K.
Přes roklinu je drama na staré thema: lana, žena statkáře
Holmana, muže mělkého, záletného a nevěrného, pozná elegant
ního a inteligentního básnika Richarda Šimona. po krátkém boji
mezi povinností a probuzenou láskou uteče svému muži. Tedy
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oblíbený konflikt mezi rspolečenskou morálkou' a individuální
svobodou. Dramaticky tu ma' býti dokázáno, že je mravním hrdi 
stvím utéci s kavalírem, jehož rukama prošla už řada žen. Hříěll'
tu vystupuje v divadelně mučednické póse na prknech ošumělých
theorií o osobní svobodě a nezdravém vzduchu šosáckých man
žclstvi.

Richard Šimon, kterého básnířka charakterisuje v seznamu osob
co ímuže nanejvýš kavalírského a poctivého', je hlasatelem na
prosté autonomie mravního chtění asi v duchu Kantova volunta—
n'smu, jenž má jediný cíl lidského života: nejvyšší sebezdokonalení
v osobním smyslu, a jenž zdůrazňuje pojem samovolně uložené
povinnosti. V tom smyslu deklamuje, že ižádný zákon nemá ráva
zasahovat do duševního cítění člověka. Áno, paní lano, je nezbytno
říci konečně lidstvu, že láska nerodí se vždycky na povel tam,
kde zákon dává k tomu povolení, a že když vzplane v srdcích,
světskými formulemi si nena'ležejících, není třeba ji ušlapávat a
ubíjet, nebot je nejskvělejším a nejvzácnějším kvěfem lidské existence!
Bude mí \'ytknuto filistrovské stanovisko, řeknu-li. že toto drama
je nemravné. Na tom však nesejde: se stanoviska křesťanské
theonomni mravouky, kterou Kristus vyjadril slovy: iBudte doko
nalí, jako Otec váš v nebesích dokonalý jest) je toto drama
nemravné. Mravnost bez Boha je nemravnost. e zchátralec
mravní vykuchanec rázu Simonova je v dramatu předstaVen'ů
muž ideální. \'ysvětlitelno jest okolností, že autorkou jest žena;
ženy nikdy nemiluji mužů pro skutečnou poctivost a charakter

;i jaký obdiv \zhudí v nás takováto mravní romantika: iNcu
kojily mne ani čisté, cudné polibky panen, vzdávajících se 5 po

svátnou hrůzou, ani raftnovanc' doteky ženských šelem s vášníSVÍlÍCÍIltdočima.' je též o pochopitelno, jak lze takoveho muže
glonfikorati přívlastky kavalira a poctivce. .

Drama se končí útěkem laniným za Simonem. lo je sice
konec dramatu, ale nikoliv konec životní historie. lo je závěrečný
efekt, ale není to pravda života. l'am, kde se končí drama bás
nířčino, končí se vlastně teprv exposice skutečného dramatu.
Opona pada' v okamžiku, kdy má na scénu vstoupiti pravda.
lana utíká od zhnuseného, s chlévský-mi děvkami se milujícího
muže, ab následovala inteligentního a rafinovaného světáka. Ále
oč stojí šimon mravně výše než Holman? Ci je v tom rozdíl,
zakrývá |i někdo svou mravní ubohost neomluveně a cynický,
anebo ji ozařuje a opravňuje výklady o nezadatelných právech.
lidského srdce na svobodu a volnost? Ci je to mravní hrdinství
opustiti jednoho nemravu a utéci s druhým? opustin' někoho, kdo
podvádí, pro někoho. kdo bude podvádčti? Že to je leda za
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slepenost a neznalost života, není v dramatě řečeno, a proto je ne
pravdivé. Á pravdivým nemůže ani býti, nebot není mravně. Dom.P.

Jiří Hausmann: Zpěvy hanlivé. Sarkasmy a karikatury. Vy
dali _Grosman a Svoboda, Draha 1919. TiskemObchodní tiskárny
Merkur v Draze. Stran 93. Cena 570 K. Satiry Hausmannovy
jsou rozkošné, a chcete-li, klasické, lze-li za známku klasičnosti
pokládati už přirozený spád lidského důvtipu a formální básnickou
dokonalost, kterou ausmann nesporně vyniká. a poslední
stránce dává autor nahlédnouti do zákulisí své sarkasmové a

a satirické produkce. Cteme tam totiž jakýsi recept ro literár
ního kritika, kde stojí mezi jiným: ;Dále politické ugálosti stří
dají se dnes příliš rychle, než aby verše jimi se zabývající ne
ztrácely brzy na své aktualitě - budiž tedy přihlíženo k datu
a okolnostem jejich vzniku. To platí zejména o básních s téměř
bez ředmětnou nyní tendenci protirakouskou, které jsem ostatně
přidll hlavně jen proto, abych se uvaroval podezření. že jsem
se počal zabývali satirou 28. října.'

Nechápeme, proč by se nemohl někdo počíti zabývati satirou
28 řijna? Cr pokládá autor za svou vlasteneckou povinnost
uvesti také protirakouske satiry jakožto záslužné, rcož se jako
doklad hodí k vsem žádostemP' Od satirika žádáme přímost,
bezohlednost a neriprosnost. Když dravec, tož—dravec. Když
satirik, tož satirik Ále takoví dravci jsme už my lidé: dovedeme
jisti maso zabitých zvířat, ale omdleváme, když máme zařrznouti

kuře. Nu, a to je v běžném smyslu slova při nejmenším

[aleš—.a zbabělost, v dikci literární kritiky snad jen nedostatek)ásnicke suverenity ' l)om. P.

v pelhřimovč. 1919. Stran 111. (..ena 5 K

přede dvěma lety \vdal týž autor své eschatologické myšlenky
pod názvem íVigílie velikého dne'. podobné založení má i |Moje
nebe,: přesvědčení o brzkém soudu a konci Světa. Kniha tato,
:význačnát, jak čteme na obálce, wyšla pro nedostatek papiru
\ obmezenérn počtu, ač jistě zasluhovala nákladu mnohonásob
ného', 'o třetí části trilogie Můj svět, Můj očistec a Moje
nebe. h/ rozdělení samém jest jakási podobnost s Božskou ko
medii. jenže první díl Danteovy básně se jmenuje Peklo, nikoliv
Svět. Autor se sám hájí na jednom místě ústy Calderonovými:
iNení to napodobení jen tak zhola, jak již první díl jasně na
svědčuje, který se obírá. zemí, kdežto první díl Danteova dila
peklem Mimo to pozoroval jsem, že není snad dvou míst stej—
ných nebo stejně pojatých zde a v Božské Komedii. Vtom právě
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jeví se velice smělý svéráz vedle něčeho tak gigantického již stá
vajícího postavit něco zvláštního svého!

Učel svého díla vykládá takto: Můj účel, co se týká prvního
dílu, jest obrod veškerého světa v Kristu; protože však svět na
sklonku věků všeobecným odpadem od víry tento obrod odmítne,
proto v druhém dílu za účel stavím obrod aspoň jednotlivce
v Kristu a ve třetím dilu podávám vylíčením slávy nebes nejmoc
nější pohnutku k vytrvání až do konce. Chci posílit duše křesťanů
do posledního boje vínem nebes, aby zvítězili nad Ántikristem!

/Kniha má své zvláštnosti. Důsledná anonymita autorova má
patrně zvýšiti účin této uranologie, ktera spočívá věrně na zá
kladech věrouky katolické.

Bohatství myšlenek a (loloh asketických, znalost theologické
literaturya církevního-života duchovního všech dob opravdu pře
kvapuje. jako vše nové v tomto oboru, tak i tato kniha je místy
poněkud subtilní a neharmonická. Á poněvadž forma její není
vědecká, nýbrž spíše básnická, není snadno posuzovati bohoslovnon
správnost některých myšlenek. Tak na př. sdoginaticke'lio stano
viska nelze pokládati očistec za obrod jednotlivce ve vlastním
slova smyslu, nebot víme. že obrozením jednotlivce v Kristu je
vlastně jen křest, po případě svátost pokání, jakožto isccunda
post naufragium tabula', a že očistec je pouze místem trestu.

Zvláštností je' též nárok na mnohonásobný náklad lilásaný na.
obálce a nárok na lístek z vavřínu Danteovo, jejž čteme v knize
same (str. 67). Zdá se, že Moje nebe necltce býti poultou
básní. nýbrž knihou asketickou, jak svědčí slova: iChci posílit
duše kícstanů do )()slednilio boje \íneni nebes, aby zvítězili nad
Ántikristemi ve výk adu o iičeli l(llili\'. Avšak od spisovatelů aske—
tickvtli, tedv praktických, právem vždy očekáváme pokoru, nebot
ta je praktickým základem křestanskeho náboženství Dom. l).

Pavla Kytlicová: O dětech, o zvlřatkách a o jiných věcech.
Vydal lakul) Deml ve Sternberku 19l9. Vytiskli Kryl a Scotti
v Novém ličíně. Stran 28. Cena 3“ — K

pavla Kytlicová napsala několik anekdot ze života dětí a zvířat ;
jakub Deml je vvdal ve skvělé, skoro nezasloužené úpravě. P.

Oskar Wilde: Kněz a mlnlstrant a fragmenty : „De pro
fundis". přeložil a předmluvu napsal lan Rey. Vytiskla tiskárna
Merkur. Nákladem Grosmana a Svobody v praze 1919. Stran
59. Cena 5' — .

Ctitelům Wildeovým příjde vhod překlad málo známé, avšak
významné povídačky iThe Priest and the Acolyte', která sice může
býti pokládána za zpověd Wildeovu, ale ne za vysvětlení jeho
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života. Dle mého jest tajemství Wildeovo v tom, že život a
umění mu bylo totéž, ba odvážil bych se dokonce říci, že život,
umění a náboženství mu bylo totéž. proto ho tak uchvacovala
katolická liturgie, nebot ona jest život. umění a náboženství zá
roveň: jest to totiž život Kristův umělecky proživaný a reprodu
kovaný v rámci církevního roku. A proto užíval Wilde kvyjádření
S\ýcl't nejhlubších myšlenek obrazů a symbolů katolické liturgie.
V tDC profundisi čteme, že knězem dle jeho srdce byl by kněz,
v jehož srdci nebylo by klidu, a jenž na oltáři bez svíček obě
toval by nepožehnaný chléb a prázdný kalich. A z téže záliby
a nutností učinil v iKnězi a ministrantu' ředstavíteli své zpovědi
a svého tajemstvi katolického kněze a jeho ministranta.

Wilde byl individualistou v životě a romantikem v umění, to
je jisto. Nečinil rozdílu mezi životem a uměním; a vše, co po
kládal za krásné, okládal'i za dobré. A proto se dostal do
sporu se společenskou morálkou svých vrstevníků. Avšak jen on
jako skutečný individualista a skutečný romantik mohl napsati
slova: sKrutč a nesmyslné naloží svět s těmi, kteří se mu ro
tiví. On sám, on jediný stanovi svoje zákony a běda těm, teří
Sť odváží jíti vlastní cestou, kteří věrni své vlastní osobnosti a
individualitč kráčejí svobodně a nestarají se o tradici, () dědictví

o předcích a konvenci Ncbot opravdu, tradice je základním
kamenem v licornčrně vybudovaném chrámu naší podvodné a
solit-t'kó civilisace" .lvto věty však mohly by býti mnohému, kdo
není ani individualiston ani romantikem, věru llCl)thPeČl1)'. proto
at neberou této knížky do ruky -- diletanti zivota.

)řekladn jsou nedopatření: Na str. 17. čteme, že kněz
ipoklekl před oltář a předřikával chlapci vyznání viry'. při mši
sv. nepředříkává kněz rninistrantu vyznání víry, nýbrž ikonfitcor',
vyznání hříšnosti. V původním znění jest asi slovo confession,
a mělo býti přeloženo prostě vyznání nebo konjiteor. Na téže
straně; ikdyž přišli do sakristie, chlapec stoje před ním přijímal
od něho mešní roucho! Přede mší ne řijímá ministrant od
kněze mešniho roucha, nýbrž mešní knihu. Klemaje po ruce pů
vodního teittu, nemohu dokonale vysvětliti, jak vznikly tyto chyby
v překladu. om. P.

Viktor Novák: Vlny života. Básně. V Praze 1919. Nákladem
vlastním. V komisi knihkupectví Á. Srdce v Draze. Tiskem F. Ob
ziny ve Vyškově.

Dvě okolnosti by mohly sváděti k neodborne'mu úsudku o
knížce Novákově: první, že ji vydal svým vlastním nákladem,
druhá, že je to už třetí sbírka básní, kterou Novák vydává. Není
tedy začátečníkem. A od každého, kdo není začátečníkem, žádáme

347



vyšší projev osobnosti, nikoliv jen rýmovanou hru slov a pojmů
z krve a vznícení. Ve čtyřicetistránkové sbírce je básník v každém

čísle jin' - hned mystický a kosmický, hned kritický, hned
naivní. lo není jednotný, kázni podřízený proud života a veliké
umění také ne. Dom. P.

K. B. Tomášek: Písně za soumraku. Básně. Vydal a vytiskl
Emil Šprongl. Stran 42. Cena 420 K. K._B. Tomášek vydal
Své verše z let 1914—1918 a nazval je písněmi. Válečné
útrap, odloučenost a stesk po domovině vykřesaly z něho
básníka obdařeného smyslem pro skutečnost, bolestně cítícího
sociální i politickou nespravedlnost války. Formálně je Tomášek
úsečný a jadrný; jemný, místy ironický tón svědčí o duši upřímně
a životem vybroušené. je to opravd0vý básník, protože opravdový
člověk. Dom. |).

Okna.

Význam legend. Legendy jsou květem poesie. Naše doba
přítomná podceňuje legendy, protože názory nevěry postoupily
vzdělanost přitomnosti. Ale legendám zůstane vždy koruna
básnické ceny. lak \znešené, jak něžné, jak duchaplné a jak
bohaté oddanou vírou jsou legendy v kladném vztahu ke
Stvořiteli a ke ctnosti, k pravdě i ke spravedlnosti.

rolo není možno, aby bylo velikého básnika bez otcovství
svaté legendy. iše legendy přitahuje mocné genia, a on rád se
odpoutává ode všeho malého, chladného a průměrného, aby
vešel v kouzelné říše svatého nadšení i svaté pokory
ducha. Vždyť sen legendy dává zapomnění na všechno lidsky
malé a povyšuje duši až k prahům věčnosti a oslavené ne
smrtelnosti. l'ato legenda bude míti vždy své nadšené vyzna
vače. at nevěra a zpustlost mravů kolem genia řádí jakkoliv.

požehnané jest dílo geniů, kdy legenda se snoubí s pro-
střední přítomností. Tu můžeme jemně, velebně, prudce i ohnivě
kárat, pravou cestu ukazovat, léčit a věkům mnohé zachovat ve
svěžím, v krásném i v účelném způsobu, co by jinak snadno
mohlo nevšímnuto zajíti se dnem naší přítomnosti. proto atsi
básník, atsi umělec, atsi sochař, atsi prostý s isovatel, všichni
necht úrodně oplodňují vzdělanost přítomnosti krásou, slávou a
pravdou vznešených svých snů v oddaných legendách. V le
gendě můžeme napomenout velmi shovívavě, ale i velmi účelně.

Kde by selhalo zrcadlo ironie a karikatury, kde by__bič satiry
šlehl nadarmo, tam přiblíží se s mateřským úsměvem čistá a
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spravedlivé legenda, promluví pravdivě do duše, vyryje stopu
podnětu a povzbudí k přemýšlení.

ezprostřednost a skutečnostivěrně podobná krása prostředí
legendy podmaní si prostého srdcem i člověka nejjemnějším cítě
ním a s nejdůkladnějšim vzděláním. Áni malíř nemusí se tu nijak
rozpakovati. jeho dílo bude jednou i svědectvím dnešní vzděla
nosti. Tato cesta jest dobrá a velmi Spolehlivá. Geniové všech
věků obírah se po ní a na nás je, abychom ji, osvědčenou,
neo ouštěli.

Nryšlení, národní i osobní cítění, ideály naše, naše snahy,
naše toužení a naše Stesky, vše můžeme v legendě prosvětlit
září Tvůrcovou a jeho vyvolených; v důvodech nejvyšších a nej
s ravedlivějších ze lsoucností Božské a na základech Dráv a
g:)ravcdlnosti můžeme v legendě budit nadšení ro cíle vznešené
a v ní potírat násilí, chybu, nedostatečnost ducha i srdce, i ti

adek lásky k bližnímu, vkusu a mravnosti vůbec. Bůh i Syn
Eoži, ležíš Kristus, Bůh-člověk. mohou nám býti zrcadly nejvzne
Šenějšími, nejpřesnějšími i nejdůkladnějšimi. l_e enda má mnohem
vyšší a uěžncjši význam. nežli háje o zvířatech. Řlehot v legendě
těžítne bezprostředně.

llmčlci musí býti ponechám uplna volnost v jeho tvorbě a
v jeho snu vůhec Nehot sen geniův nepotřchuje ani podání
ústního, ani jiných důvodů Květy puc'í 7. jeho nadšení právě s
takovou zltavosti, jako přelet-ani se tistiulio podaní od neznámého
původce tisíci lidskych SI'(l(Í až k |)I\HÍIIIU scpisaleli neho zapi
sovatcli legendy.

' legendách uloží každý národ své radosti a i své holesti.
V nich odrazi se \ýše vzdělanosti a stav národního cítění na'
rodů všech věků a všech světadílů. legendy zurodni všesvčtovou
poesii.Ukažou nové dráhy novým úsilím. Přiblíží Boha a
ctnost \'šcrnu lidu. proto nebude se genius vyhýhat za
slíhcnýtu zahradám, do nichž vedou hrany legendy.

lan Eugen chuardt.

Naše "11:er styky s jih íovanskýml katolíky. poznámky
me \“ iÁršc' o pěstování sty ů s jihoslmanskýtni katolíky po—
všimla si katolická \ědccká revue slovinská iCas'. ocitovala jia
schválila. llož tím by aspoň u jednotlivců na obou stranách byla
projevena dohrá vůle a ochota \zájeniné styky pěstovali a udr—
žovati. lak zc Slovinců bychOm hncd uvésti mohli jako pěstitele
těchto styků prof. dr. Fr. Grivc e. Ovšem zájem jeho soustředí

se především na vědeckou literaturu českou, zejména Šlosofickou.Mezi Chorvaty všímá si ruchu u nás opět prof. dr. nte Alfi
revič ve Splitu a zase jest jeho zájem omezen na činnost orga

34?



nisační. at už sociální či hospodářskou. Ale není nikoho, kdo by
si mezi Slovinci a Chorvaty všímal katolické české poesie a beletrie.
lest pravda, teprve letos záhřebský jurista losip Ándrič přeložil
a v Kelovičově rSvjetske—knižnicif vydal překlad Baarova románu
rCestou křížovou' a v Lublani vyšel překlad kterési historické po
vídky Aloise Dostála, ale to už skoro všecko, co bychom na poli
vzájemných styků mohli na konto jihoslovanských bratří zanésti.

y však potřebujeme, aby se našli mezi Slovinci a Chorvaty
jeden nebo dva lidé, kteří by na př. ve slovinském rDom in
Svetu' nebo v chorvatské rHrvatske prosvjete', literárně
uměleckých to rcvuích, měli stálou rubriku, v níž by o událostedi
z našeho literárního života pravidelně referovali. To byl by první
krok. Další by mohly následovati teprve časem. Á těmi byly by:
ukázky překladů z katolickýd1 básníků českých, kratší studie o vy
raznýdí a vůdčích hlavách našeho písemnictví a na konec knižní
vydávání překladů z češtiny. Ovšem to, co žádáme po jiho
slovanských bratřídi, musili bychom konati také sami. Z částí to
už u nás prováděno bylo. Ve starýdi ročnících brněnské rl.ítc
rární hlídky" bývaly skoro bydí řekl vyčerpávající referáty o všedi
literárních zjevech chorvatských a slovinských Psával 'e tehdv
kaplan lan Malota (nyní arář v Zábřehu na sev. loravě),
jenž se však později, kdy za ožil na Drostějovsku ;l'lana'cký kraj,
a pustil se do novinář-ení, této blahodárné činnosti úplně vzdal.
V brněnské rlllídce' pak občas bývaly sumární přehledy jiho
slovanských literatur od faráře prackého Koudelky (O. S. Vetti).
V pražské erástí' horlivě rcfermalí o Slovíncích a _Chorvátech
farář Stingl (nyní se odmlčel nadobro), proj. F. Zundált'k
(také od něho jsme už dlouho nie nečetlí v tom směru) a take
|. bcřík Vítínský, který kdesi vězí v Holandsku či kde. V iNo
véní Ziv otě' rozběhl se do informačníČinnosti () jihoslovanech
kněz Fr. Starý a pak toho náhle nechal. Z nás mladych syste
matick nc'cn sledoval, ale i studoval a kriticky třídíl slovinskou
katolickou literaturu nebožtík básnik Rud. Linhart. Stačí pouká
zati na jeho vzácné referáty v rMedítacích'. | diorvatskou literaturu
tak systematicky sledovali se nebožtík diystal. Ovšem činnost jeho
v takové dokonalostí umožňoval mu hlavně čilý přátelský styk se
sl0vinským spisovatelem F. X. Měškem, který ochotně posílal
mu všechny s_lovinské literární novinky a “slovinské revue, jakož
poskytoval mu vzácné informace a dával cenné pokyny. -—Tuto
nedokončenou glossu, psanou pro rÁrchu' skoro před 2 lety,
nalezl jsem náhodou mezi svými rukopisy. tu ji a vidím, že
nepozbyla platnosti ani dnes. Ba stala se skoro ještě aktuálnější
než byla v době, kdy jsem ji psal. Vždyt dnes jsou naše styky
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s jihoslovanskými katolíky a zejména s literaturou jejich“ skoro
nadobro přervány. Na jihu se nestarají o nás, my na severu se
nestaráme 'o jižní bratry. Leží mezi námi tlustá hradba rakouská.
Ale i přes tu musíme kteréhosi dne přeléztí a podatí si s kato
lickými Slovinci a Chorvaty ruce. Bude nutno_zase referovati o
jejich literárním, uměleckém a kulturním podnikání a u nich pak
nalézti někoho, kdo by referoval o nás. Snad katolické studentstvo
slovinské v Draze (soustředěné v iKreku') by mohlo začíti. U nás
pěstitele jihoslovanského písemnictví snáze bychom už našli, nebot
ze slovinšti

Plno plánů. práce žádná. Tak
jako celý nynější náš život politický
jc tápání bez určitého vědomého cíle
u jeho representantů, je smutná.
prázdná, plýtka' () bczútčšná literární
produkce. Noiýdi časopisů. revui a
i knih přibývá síce denně, ale po—
“většině nic uměleckv cenného a trva—

lc'lm. llmk jako by /-l$\l|lrl lřiilltt tvůrčí
síly. (lo je toho piiúinoui' (iilímc
'i \Šitltlll. ole neradi o ní mluvíme.

l)o|ost spisovatelský m-vypčstil v sobě
citu /.0tlpo\.("(ini)ili před kritikou bu
(lolu'nnsti .i \ smnolibéni \i—likrišství.

prostém sein-kritiky. lllc'tid nový itlcál.
nuny til, noví-ho ibolml, “Ill—"lilapo—
jisllm u tmou dosud šlehají jen me
teorv, zbukv bývalýdi hvězd, bývalé
krásy. Kd' skončlš (lobo přerodu a
hledání? dy najdeš, ó umění, heroy
ducha, kteří v diudobě a O(řÍ cini

žili budou jen tobě? 
jak smutno je na českém parnassc,

svědčí tato noticka od aliena,
uveřejněná vc Svobodě:

iCeské noviny přinesly tyto dny,
tyto \ýsledkv soutěže o českou činohru
a text sborových skladeb. Výslede
konkursu české činohry. vypsaného na
počest česko-slmenské republiky: Po
rota prof. Vodák, Klíma. V. Sommer
(|. Rydvan) a dr. C. Klier usnesla se
jednomyslně aby první cena 1000
udělena nebyla, první druhá cena
500 K přisouzena prácí ipohoršení'
od V. Nováka, rady zemského soudu
v Plzni, druhou cenu 500 K navrhla

překládá celá řada mladých literátů (tak Árn. Ze
mánek, ]. S. Bořita, V. Ondi'ouch a jiní). Claudius.

porota rozděliti pracím iRusku vstříct
od Vl. rjusova a iTovárník' od dr.
Kvido Maria Vyskočila. jednatelský
výbor česke činohry se usnesl zvýšiti
onu cenu na 600 a \'yplaliti za
každou hru 300 K. „_ Soutěž praž—
ského l'llaholu, jcž vypsána byla na
básnické práce, které b' bylv pod-
kladem sboroiých skladeli, nc vedla
k c il i. j..)orota ncpřisoudila ceny žádné
ze zarlanýdi prací.

To není první česk' literární konkurs,
který takto končí. Ža' letošní |O roku
livlo už takoiýtlililc konkursi'i několik
první meny nemohou se často udělit
vůbec n když se ceny udělí, je to
jakási v'pomov z nouze, aby konkurs
nekončil vůbec pohromou. Výslech:
soutěže pražského Hlaholu je přímo
klasický. Máme v republice tolik do
brýd'i pěveckých sborů, které konkurují
směle s nejlepšími zahraničními pě
veckými tělesy. Iakže slyšet svou věc
)rovozovánu takovým sborem mohl
by si aždý spisovatel pokládat za
čest „_ ale když Hlahol vypíše ceny
na takové básnické práce, jež
skladatelé mohli zhudebnit, nenajde
porota mezi příspěvky jediné slušné
věci, které by se vůbec nějaká cena
mohla přisouditl

ředstavte si. že v Praze máme
dnes jistě nějakých 400—500 spiso
vatelů a ispisovatelů'. A ta praha
nedovede sama hodit do takového
konkursu nějakých 50 hodnotnýdi
věcí, které by se rozdaly mezi kompo
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' — není to kulturní skandál na

dlrřihou? Ále kdo zná poměry, nediví

se tomu ani trodtu. Naši spisovatelé,
zdá se,_nemají nic pilnějšího na práci,
než se organisoval a organisoval,
žvanit o svém zaopatření, o novém
způsohu vypisovaní cen, o kontrole
statníd't konkursů, ovšelijakýdt radad't
a poradnídi sbored't a s isovatelská
vlastní práce zatím utíká. |l))lno plánů
(a jakých planu !) a práce žadná.
Celá praha běhá do ministerstva

osvěty za ministerskými rady. vysedává
s nimi na všelijakýdt poradadt a po
nejrůznějších restauracid'i. ale podí
vejte se do stolků tčdito literátů: pár
usmolených veršíčků a více nic.

Kulturní skandál, nic jiného než
kulturní skandál. Mluvte s nakladateli
_, nedostávají nic hodnotného do

rukou. Sem tam nějakou větší věc,
jednou za uherský měsíc, jinak rtidlo
po pěšínč' . . .Mluvle s řediteli diva—
r el - nedostávají nic pořádného. samý
šme'd nebo starší věci, ly nové se
zrodí snad až 1950, až čeští spiso
vatelé budou mit náležitý rodstup'
k věci. Slušné překlady dodává nčr
kolik svědomitých jedinců, tí ostatní
se snad 0 čtení cizich knížek neza

jímají vůl\ec. Mluvte třeba jenom
s řediteli koncertů, kabaretů atd.
Shanějí pracně novinky. Nabízejí za
ně nejslušnější honoráře, ale neseže
nou jidí Naší autoři maji státem pla
cené dovolené, ale jezdí místo práce
na sjezdy, Naši spisovatele hubují na
mju-rné poměry, (\le nedřou sc. Naši
básníci cvrlíkaji pomalu tak zřídka
jako pěnkava na podzim. Naší ro
manopisci odpočívají na vavřínech.

\'aní se o státních podporách, o
čestných cenáclť, o 5000vých výroč
HÍd't odměnách, ale nových věcí ne
viděl. Hlahol nedostal jediného sluš
ného \erše. praha spí a umělecké
duše v |pr0\incii' kláhosí. To je naše

dnešní literatura. Polčš nás Dá?š Bůhl'es.

.

Nákladem Družiny. Odpovědný redaktor Lad. Zamykal.

Kulturni drobnostt. Posledni řa'ní
světového básníka bel ického mile
Verhaerena, kterýza nul zaválky

p/od koly pařížského rydiliku, splněno.isté své básni vyslovil totiž ram,
abý byl podtován na řehu geldy,
kde se narodil a kterou opěval. Nyní
převezeny tam byly jeho pozůstatky
do St. Ámandu. -— irší veřejností
není známo asi pravé jméno spiso
vatele Knut amsuna. menujese
vlastně Skufbatken apseudonym přijal
dle jména dvorce svý rodičů. —
Slavna operní pěvkyně koloraturní
Adelina Dalí která se narodila v
Madridě, zemřela 28. září t. r. \!

Anglii ve Walesu. Z ivala hlavně
v italskýdí a Irancouzsťých operách.
V Praze vystoupila pohostinskyvNa
rodním divadle roku 1885. poslední
dobu žila již v ústraní z úspor,
které jí v nesl jeji zázračný hlas. l na
ni se splnilo přísloví: světská sláva
— lni tráva. -— Američtí čeští

umělřšíse organisuji. Svědčí tomu ná—
sledující insert v d\icagské rSpravedl
nosti': rganísuje se |Světosvaz'
dušcmě výtvarných lidí českosloven
ského původu. vynálezců, autorů, \ý
tvarných umělců. arlových
Varedt otevřeli Němci svou uměleckou

školu. Vyučmacími předměty jsou
kreslení. malířství, plastika a výtvar
nictví. Škola hude pořadatí pololetní
výslmy. .- V raze zřízena \ysoka
škola archívní, podřízená přímo mini
sterstvu školství a národní osvět

Spramu pověřen |) | dr. (] hídrinč,
univers. projcsor. (Íysoká Škola ar
d1lVIlÍ má za účel především poskyt
nouti odborné a praktické vzdělání
těm, kdož se chtějí věnovati službě
archivní aneh pěstovali zvláště po
mocné vědy historické a prohlubovali
studium českého dějepisu. '— )r.
X. aida. zna'mý spisovatel, kritik a
essayista. jmenován hyl řádným pro
fesorem pro za' adní kultury na české
universitě pražské N.

Tiskem jar. Strojila v Přerově.



RočníkVll. Číslo 12. ARCHA Prosinec1919.

grant. Jiřížovský: Z novýchbásní. 7979.
SOUD.

Až kroky moje dozní v dálavádí,
kde kráčívalo žití moje pod nebem
jak osamělý eremita tid1a královstvím —,
až nad mrtvolou dozní Libera

a těžké hroudy zapomnění padnou na rakev —
stát budu před Tebou! — —

lvůj pohled - čočka sbírající do ohniska Božství paprsky 
tak často v popel spálíti chtěl pýr,
'enž v duši na Tvém polí dusil klasů vzrůst,
cč já vždy uhnul, leptat začalrli ten lapis v ráně mé.

Ba, nejsem hoden l\'()|í utčdry.

V mou ruku bičíky dej štiplave',
at teče z žil iných otrávená krevl
Mé hlavě korunu dej z bodláčí,
at cílů zpyšnčlýdí z ní vybodává mámení. -
Má bedra opaš pásem železným,
at smyslnosti osten otupí mi v útrobách.
Má ramena vbij na kříž potup,
at obejmou svým gestem hvčz y Tvé. —
Mým nohám půdu vem a cestu k rozkošem
a v oblak zachyt je a do pavučin mléčných drah.

Stát budu před Tebou. —
Tvůj zrak mne zasáhne svou láskou zmocněnou
a —jako larva : hroudy vyňatá žár slunka smrtícího nesnese —
tak duše má se bude teteliti pod pohledem Tvým.

V ráz kouty její rozjasní se polednem
a potměšilý pra , jejž éta navrstvila tam,

353



554

se zašedá, jak prázdné minulostí přízrakem.
Sit potrhaných pavučin jak popel pobledne
a z obnažených skulin vyjdou pavouci

a hrůzou zkamení, neb nebude již, kam se poděti.

Sníh jejích strání, jímž se chlubívala před sebou,
ten slunka dotekem se v ručej promění vod kalnýd1, studených,
a vespod objeví se štěrk a kamení.

Sad růží barev ohnivýdi a vůně opojná,
kam zvala krale říší astrálnýdt
a pečlivě je zamykala před zrakoma lačnýd1 bratří svých,

— těch, kteří byli chudobni a nechápali hned —,e.blesk zažehne a krupobití Tvojí nevo

Chrám Utěchy, kam nosívala břímě s leptáním
a vzdorně žádala si jinýdi cest, než Íýs jí předurčil,
a ve dnech oslavy a Narozerlin Tebou pohrdla —,
v sut rozpadne se. — Rozvaliny býlím zarostou.

Kout Lazara, kde marně vzdychával,
kdo ruku konejšivou na čelo mu položí
a do ran hnisajících balzám naleje,
se zastře světlem empyrea tajemným 
a z bídnýdí podušek \'en zírat bude Tvoje tvář. —

Stat budu před Tebou. _
Tvých slunci odhalená duše zjeví se
a tajemství všech zemí kosmických.

e byl jsem lonášem, jenž příbojem byl na břeh vyvržen,
by splnil poslání, jež tušit dáváš v nocích bezesných —,
to poznání jak blesk se kmitne tmou
a slza pozdní zaperlí se v oku truchlícírn.

plán úmyslů Ívýclí — vinou nenaplněný —
jak žhavá ocel dotkne se mist bolavýdi — —.

Mě, pane, na kolenou u nohou nech svých!
a věčně za ty vzývat budu Milost Tvou,

kdož chápají — a s vůlí Tvojí svou v tok jeden slévají.

]e pošli místo mněl - —



TVÉ MlLOSTl . . .

Tvé Milosti chtěl otrokem bydi být,
však dvojník můj s Ívýdw cest mne odhání —.
V Tvé dlani chtěl bych najít skrýš a klid,
leč kdo se šlehům krve v duši ubrání? —

Kol zahrad Tvýd'i, — kde lásky ovoce
tak neodolně láká v hodokvas —

se toulám roztoužen rok po roce
a do pouště se v noci vracím zas.

Když východ z rána zajiskří se krví Tvou
a' slunce majestátně stoupá k polednám, —
zrak nezří tvář Tvou k zemi sklončnou

noc čckaje, hy polibek dal hvězdným tmám. —

Tvých světel vodopád v hrud moji dopadá
a dolů prší ztříštěn v děmanty; —
pít nechci, nahnuta—li číš je Tvá,
však |)()l)ÍZClli přestals, nastavuji rty.

l-\ě vůle řeka 7— přetajemný Nil —

vod iimdnvdi prst valí dějin Egyptem -
já přílivu však nečekávám chvil —
a lmlcm leží lány, v smutku černá 7ěm. —

jak le'tavice v slunce ponořená vzplane zas,
tak potopit se dovol (lo vln Nesmíma.

ech na svých polích sežít živný klas,
by chlelm měla unavená duše má!

Z té výliné její uhaslé jen jiskru vykřesej
a ohněm zapálena metafysickým,
zas kosmu propastmi se pustí v slavný rej,
dál, dále. — vysoko — až k svatým nohám Tvýml

MEZI HROBY.

leště uragán. se nevyběsnil duše gehennou.
Rinčí okovy a milionům zní jak píseň svobody.

ještě neustal rej efemér, jež tmou se k slunci trou. 

ještě neuhasl úsměv na Vččného tváři.
Úsměv sklamání? - Ci shovívání ? —Aneb rozpačité lásky? —
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Bůh je láska! —

Nuže k tanci!
At sí Noe archu stavíl

Deset spravedlivých svčt má dosud —
ro ně ušetřeno budiž Sodomyl

Bokud hvězdy nc adají v moře,
s pólu k pólu šlehni thyrsus Bakchůvl —

Věčný. kde jsi? _ Broukáš?
Vid, že necháš pohráti si svoje děti?
Kde jsi? _ Nejsi!
jsi-li, víme, poshovíš sto dvacet let. —
K tanci, hojl — At zahřmí dudy, cymbály a housle! —

Teplá těla živočísnč voní —
satyr na moldánky skočnou zadudal — --.

půlnoc bije.
Od východních břehů světla zvěst už čeká na zrození.
polibek dne jilmc rosou na kadeřích stromů.
lenom tam, kde šílí rej a šustí noha o deptanou trávu,
není rosy, —nebot rosa Milost je a padá jen, kdy noc jezklidna.

Člověk v moci pudu otrokem je vášně.
Vášeň vtělením je Fauna a Hetéry. .
V loktech jejích necítit ni ramen polypa, ní fascinujícího

zraku kobry. —

Dt'olíyřené století svou píseň dozpívalo.
Den se rodí fanfáramí světla. —

laky pohlcdl
Západu mrtvolny' čidí dráždí k zalknutí.
Země hřbitov je a není místo (krom hor nebetyčných),
kde by ne áchla prst morkem pohrobcných.
Každá ntolškula zpráchnivčlých údů
vyzařuje fluidum — znak doteknutí Božího —
patrné jen těm, kdož netančíli.

Hroby tísíclctím rozmnožené v příval tajuplných vln
otvírají jícny Černavé, jak pohltit by chtěly
živá těla spících hýřilů. _

Mezi hroby - jake' probuzení?



$(. $. C.: Wostradamus.
Kulturně historická kuriosita.

(Dokončení)

Že po válce světové nastanou Francii ještě další nepříjemností,
zvláště, že bude ohrožována hladem, naznačuje asi toto čtyřverší:

Si France passes outre mcr lygustique,
tu te verra en isles et mers cnclos.

Mahommet contraire, plus Hadriatique,
Chevaux et Asnes tu rongeras les os.

půjdeš-li, Francie, (do války) za moře l.)-gurské,
uvidíš sebe uzavřenu na ostrovech a mořích.

Mohamedáné budou proti tobě, ješte více (obyvatelé) u jaderského
budeš okusovati koňské a oslí kosti. lmoře,

přidávám ještě jedno čtyřverší, které rovněž se týká převratu
u laderského moře.

Naufmge (\ classe pres (londe l'ladriatiquc,
La terre trernble esrneure sur l'air en terre mis.
llpypte trernble augment Mahornetique,
l'l'lerault soy rendre a (:rier est COIIIIIIÍS.||. 86

Na vlnách jader-ských ztroskotá se lodstvo,
svět se třese, rozchvěn jsa ve vzduchu i na zemi.
l;gypt je rozbouřen povstáním mohamedánskyrn,
Herold má rozkaz to všude rozhlásili

Dalo by se tedy očekávati: V krajinách u moře jaderského
nastanou velke pohromy, snad zemětřesení, jimiž bude zničeno
i nějaké velké lorlstvo. Tenkrát take' vypukne v Egyptě velké po
rvstání, které způsobí vyhlášení státní samostatnosti těch krajů a
odtržení od Anglie.

Anglie totiž dle Nostradama mnoho pozbude ze mě moci.
A kdy ? Slyšme =

De l'Áquilon les efforts seront grands,
Sus l'Ocean sera la porte ouverte:
Le regne en l'lsle sera reteingrand,
Tremblera Londres par voille decouverte. ||. 68.

(Až) vojenské podniky Ruska budou veliké,
(až) brána oceánu bude otevřena,
ostrovní království bude postiženo úpadkem,
Londýn se bude třásti před svinutými plachtami.
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Carstvi ruské před světovou válkou hledalo svou sílu jen ve
vo'cnství, armády ruské byly tělesy obrovskými. přece však válku
s la nskem prohrálo. pak byl otevřen průplav panamský, brána
to vou oceánů. podle Nostradama měla by nyní pro Anglii
nastati doba poklesu moci. Co je míněno isvinutými plachtami',
je těžko určití. Snad lodi bez plachet, nebo lodi s převrácenými
plachtami, plující místo na vodě pod vodou, tedy ponorky. Kdož ví?

Námořní panství anglické má trvati déle než tři sta let.

Le grand empire sera par Angle terre
Le pempotan' des ans plus de trois cens:
Grandes copies passer par mer et terrc,
Les l_usitains n'en seront pas contens. X. 100.

Velká říše anglická
bude všemocnou déle než tři sta let,

(potom) půjdou velké sbory po moři i po zemi,
(mezitím, co) Dortugalci budou nepokojni.

Všemocným panstvím dlužno rozuměti vliv anglický na moři.
po záhubě ivelké armády' r. 1588 klesl význam Španělska, v po
lovici sedmnáctého století dobyla Anglie prvenství nad nizozem
ským obchodem. Tedy bylo by dvacáté století dobou úpadku
pro Anglii. Cas se mi zdá býti blíže určen nepokoji politickými
v Dortugalsku, které právě před válkou světovou začaly prohlá—
šením republiky.

témže předmětu jedná čtyřverší ||. 83.

|_e gros trajfic d'un grand lyon changé
|_a plus part tourne en pristine ruine,
proyc aux soldato )ar pille svendangé,

ar ura mont et ueve bruine.

Veliký obchod jednoho velkého lva se zvrátí,
větší část jeho vrátí se k dřívějšímu malému rozsahu,
bude kořistí vojáků zpustošením
následkem přísah a severské sveřeposti.

Velkým lvem je míněna Anglie. lejí obchod má býti zničen
vojenskými tlapami, snad vzbouřením (spiknutím) Skotů a lrů.

*

Vedlo by nás daleko, kdybychom chtěli dle Nostradama se
stavovati budoucí osudy evropských států. Zmiňuji se jen krátce
o některých věcech. V Evropě má povstati veliký dob vatel, kte
re'ho Nostradamus jmenuje iMars'. Bude v západní grancíi za—
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vražděn svou milenkou. Tenkrát však bude paříž městem lidu

prázdným. papež má býti o velikém revolučním krveprolití vyhnán
z ímá. Na svůj trůn bude znovu dosazen francouzským králem,
jenž místo republiky bude vládnouti. po dlouhých válkách nastane
doba dlouhého pokoje. pak vyvstane nová evropská velmoc, nebude
to však nynější Rusko, která uchvátí vládu nad východem a Evropu
znovu uvrhne do války. Ve čtvrtém tisíciletí v krajích 'nynějších
Uher a Dalmacie povstane protipapežská říše posledního Anti
krista, jenž starý i nový zákon spálí. potom prý rv měsíci říjnu$
bude pohnuto zemskou osou a celý svět katastrofálně skončí.
Nostradamus tvrdí, že jeho předpovědi jdou až k roku 3797.
Měl by tedy pojištčnu ještě na dlouho svou slávu. pokud se týče
zemí, na něž se vztahují, praví Nostradamus, že týkají se celé
Evropy, části Afriky a Asie, ale východní Asie není v nich zahr—
nuta. Nejvíc předpovědí zabývá se dějinami lirancie, rodné krajiny
Nostradamovy Provence a sousedícího s ní Piemontu.

*

Na konec několik poznamek.
Ábý vyvrácena lívla námitka, že se jedná o rvaticinatio )ost

eventunr', uvádím několikwtláni předpovědíNostradammých )rvní
neúplné vydání v “šlo r 1555 (lyon Mace Bonlíomrne) llplne
vydání jest od l)(ftra Riganda v l_voně (1558 -15óó), jehož.
exemplář jest v pai'ížské Národní knihovně. V mnichovské státní
knihovně je \ dání kolínské L |. 1689 pod titulem rles Vrayes
Centuries et ř)ropbélics dc M. N!. Mimo toho jsou tam ještě
tri jiná vydání IC šestnáctého století, dvě z lyonu a jedno z l.ev
clenu. Dle starých tisků sestavil l.e Delletier souborné vydáni před
)ovědí Nostradamových ve třech svazcích pod názvem rÁnatole
l.e Delletier, Les Oracles (le Michel de Nostradame' paris 1867.
Vydání toto je možno najíti \e větších knihovnách.

týřverší, jež se objevila během doby a nejsou obsažena
v těchto \ydáních, dlužno pokládati za padělek. jména Nostra-
damova bylo zneužíváno, aby c'týi'verši ta nabyla větší pravdě
podobnosti. Známkou padělku jest to okolnost, že není u nich
udáno ani číslo stovky ani ČlSlO čtyřverší. „_

Najdeme-li tedy předpověd Nostradamovu ve starých oněch
knihách anebo v kritickém vydání Delletierově a dokáže se o nr,
že se vyplnila, pak dovede Nostradamus předpovídati budouci
události. Důkazů jsem podal v předcházejících odstavcích dosti.
Tím také padá výtka, že je Nostradamus pouhým šarlatánem.
Zahaluje se ovšem do plášiku astrologa, ale celé to jeho po
tčítání cyklů planetárních jest jenom závojem, pod kterým skrývá
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svou osobní schopnost. jak jsem již shora se zmínil, nikterak ne
vynikl v sestavování horoskopů. e užíval předpovědí jiných mužů,
nedá se popříti, ale to mu neubírá na vážnosti. Zaráží ovšem,
že si hraje se slovíčky a píše vlastně v rebusech, ale nutno u
vážití, že jednak řídil se líbůstkamí svých současníků, jednak, jak
sám doznává, že Chtěl stížití výklad svých předpovědí. Když u-
dálost nastala, jeví se nám jeho čtyřverší jako důmyslně sestavená
stavba, v níž na vše pamatováno. Některá čtyřverší jsou však tak
temna, že sotva kdy budou rozluštčna. ,

Namítne však někdo: Íot přece nemožno, aby kdo v šest
náctém věku tak určitě předpovídal událostí, které teprve po ně
kolika staletích se vyplníti maji. Slova inemožnost' nutno užívati
velmi opatrně. Hegel dokazoval, že jest nemožno, aby existovala
planetoida Ceres, objevená Diazzim r. 1801. Slavný fysik Davy
dokazoval, že je nemožno, aby Londýn byl osvětlován plynem.
Anglická akademie věd nechtěla dovolili Franklinovi, aby přednášel
o bleskosvodu, protože prý je to směšné, aby kdo něco podob
neho chtěl sestrojiti. Koncem devatenáctého a začátkem dvacá
tého století velmi mnoho memožností' se stalo skutkem. Máme

bezdrátou telegrafii, telefon, máme letadla a ponorky a mnohé
jiné divy, o nichž se předkům náším ani nesnílo Není lepším
věc zdánlivě nemožnou podrobiti zkoumání?

lsmc otrávení materialismem. O duši málo \íme, anebo lépe
iečeno, nechceme věděti. Když lidská dovednost tolik divů pro
\edla, kolik schopnosti a vlastností může dřímatí ještě v naší
duši, aniž o nich \íme.

Dovedcme si vysvětliti úkazv při sezeních spiritistíckých? Máme
přesný výklad různých zjevů telepathických? Nejraději se lidé
takovým věcem vysmějí, aby nemusili jich zkoumati.

Myslím, že není potřebí hledali \e všgn hned působení činitele nadpřirozeného. Událostí světově i "ný života jednotlivcom
nejsou dilem náhody. jsou výsledkem dobra i zla, plody žádostí
a myšlenek jednotlivců, generací i celých národů. Dějepis se po
\ětšině zabývá příčinami zevnějšími, nebot duševní zůstávají mu
namnoze utajený.

Řítíme, že přijde bouře, ač slunce jasně svítí a na nebi není
ani mráčku. Reuhmatický člověk předpovídá počasí kolik dní předem.
jsou lidé, kteříhledají pomocí proutku prameny vodní. Není možno.
z'e jisté duše, nadané zvláštní schopností, pociťují věcí, jež ode
hrají se v budoucnu? lako slunce před svým východem barví
červánky, tak zítřek vrhá své stíny do dneška. ]sou-lí dokázáný
případy, že duše cítí s jinou, prostorově vzdálenou, proč by ne
bylo možno duši vnímati věcí časově vzdálené? podotýkám ovšem,
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že vyluču'i ze své úvahy věci náboženské a neužívám slova pro
roctví. !( e mluvil Bůh ústy svých vyvolených, učinil tak způsobem
tak vážným. že nedají se s ním srovnávali úkazy z kgždodenního
života duše lidské. Ostatně církev uznává roroclví jen v Dismč
obsažená, o vý ovědích prorockých různých světců vyslovuje se
velmi opatrně. ejradějí prohlašu'e, že v nich není nic proti učení
o víře a mravech, aniž by jim c těla propůjčovali svou autoritou
znak naprosté jistoty a nadpřirozeného původu.

de jest však svobodná vůle lidská, kde je rozřeleinost Boží, když
předpověděné události mají se vyplnili? Usuclěk takový je nesprávný.
Vízme příklad: poutník zastavil se na údolní přehradě, která zadržuje
spousty vod s hor se řinoucích. Síra, do nedohledna proslíraiící
pláň naplňuje iej úžasem. ielro průvodce ici upozorňuje na krásu
údolí pod přehradou. V zelení luk a lesů jsou rozloženy vesríice,
továrny a nádherné zámky. Doutníku rnaně napadá: Co by se
stalo, kdyby hráz povolila? Cili tělem probíhali jakési mrazení.
záchvěv sotva znatelný otřásá jeho nohama. Na úpatí hráze vidí
několik zrádných pramenů lryskaiícíclí 2 pod zdiva. ptá se průvodce,
zda se nebojí. ierr mu však začne vyprávěli o práci inženýrské,
o nemožností nějakého neštěstí, ale íoulmk nevěří.led se podezřele
chvěje. Neváhá a líěží do údolí, volaie. rzaclrrantc se, hráz se pro—
lomí I' i.idé se slííhaii, a kd 'ž nemůže poutník jiných důvodů udati,
než svůj strach a cítěne záchvěvy, nechávají iei stáli a smějí se jeho
blaznovství. ien několik málo lidí odchází na irory zne )okoieno ne—
zvyklou zvěstí. A v noci na to hra'z se prolomí »AByla předpověd
)outníkova příčinou prolomení hráze? Byl on vinen, že tolik lidí za

hynulo? iistč, že nikoli! podobně udalosti předpověděnc neděií se
proto. že byly předpověděny, ale uschopnčná duše je. cítila, protože
se stáli měly.

Ale proč jsou předpovědi tak nejasný? Zajděte si do kine

malograiů a pokuste se děj nčkolikavleřinmý dopodrobna vyprávěli. a jaké narazíte obtíže! Kolik uděláte chybi S podob
nými oblížemi tím \íce pracuje vidoucí, lušicí duše, maiíc pomocí
slov sdělili své dojmy.

předpověd ie vidoucím břemenem, obtíží, dílem nadšení, která
dostavuje se o své újmě, často náhle. proto řemeslné hádání karlářek
a moderních věštkyň je z větší části úmyslným klamem a povčrou,
předpovídali na zakázku za peníze je nemožno.

Takové asi myšlenky se nám vynoří, zabýváme-li se jasnovidcem
Nostradamem. lest jedním z oněch zjevů, pro které dosud vy
světlení jsme nenašli.
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Qt. gar. giruban: Císař a papež.
. Úryvek kapitoly tOtec'.

Kolik záhad nepochopitelných tak záhy počíná víříti v hlavě
dětské. jak zvolna se budují stupnice k sobě náležejících představ,
'ak záh , vrozenou a prostou indukcí, vytvářejí se první schémata
lo ických kategorií, které tak nedostatečně často dovedou ob
sá nouti skutečnost a od malička v nás bezbarvostí pojmovou
dusí smysl pro hlubinné poznání reality. Ále ovšem, v koloběhu
světa, v onom neustávajícím výkřiku po zdokonalení a všeob
sáhnutí, i tyto nedostatky zas stávají se hybateli k jasu a vývoji,
'ako lesk a nádheru moderniho malířství spoluvybudovala právě
bezbarvost struktur pojmových, školou nám vštípených. —

Nevim, jak jiní, ale má mysl velmi záhy, snad již v osmém,
devátém roce počala hloubati o vzájemném poměru různých
atttorit a vládců. Á první problém, jemuž nebylo možno vyhnouti
se byl omčr císaře a papeže. Neb ýchal i čítal jsem velmi
často obě jména, v obou patrně js viděl vládce, jen poměr
vzájemný, kompetenci obojí vlády, at tak dim terminologii dospě—
lých. nedovedl jsem si představiti s žadoucí jasnosti.

ylo mi samozřejmo, že jest jen jediná cesta pro mne, kde
dostane se mi vysvětlení — jíti za otcem. A když uzrálo ve mně
poznání. že svým dětským rozumem nedosáltnu rozřešeni, nepro
dleně šel jsem si o radu k nejvyššr své autoritě. lest přirozeno,
že pro tnne to byla záhada těžká, ale nikterak v zásadě složitá;
i nepodivi se nikdo a nepoilivil se ani otec, když jsem tnn po
ložil kate lorieky tuto otázku, až příliš přesně jorntulovanou:
rTatínku, do jest větši, císař či papež .“ předstaue si veškeru
splet názorů a nepřehlednon zauzlenost dějinného vývoje, který
vám nezbytně musí proběhnouti myslí, uslyšíte li tato slova a po
kuste se pak odpověděti krátce, jakoby jednitn slovem, odpovědčti
tak, jak dítě si žádá, jak očekává a jak jedině dovede pocho—

iti. — lake můj otec pokusil se () výklad, byt stručný. Vysvět
lbval mi vladařskou moc panovníka nad občany státu, pak moc
papežskou, jejímž konečným cilem jest spása duši, prostředky pak
moci oné přimo božského, nebeského původu.

Snad zatušila dětská mysl tehdy, že nelze tu dobře srovnávati,
ale dítě nesnese složitosti vztahů, otázka má byla příliš přesná,
než abych se s okojil odpovědí, 'ež vysvětlovala oba obory, aniž
jednomu z nich jasně a bez výhrady dala přednost.

rÁle kdo přec je větší z obou ?' dotíral jsem znovu a ne
ústupně na otce. —Však ani po druhé ještě nedostal jsem žádoucí
odpovědí, otec zdůrazňoval, že ony dvě moci nelze ani srovnávati
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v tomto smyslu.
Bylo marno, ma|ý despota nedal pokoje, stále jsem dotíral

neustávaje klásti otázku ve znění, jež o způsobu odpovědi nedo
pouštěla nejmenší pochybnosti. Otec postřehl nezbytí, věděl dobře,
že duši dětské nelze jinak vyhovětí než onou odpovědí určitou
a jedinou. - upak větším mezi vladaři jest papež! — Nyní už
nebylo pochybnosti, ted jsem věděl, čeho jsem si žádal, nad
trůny světských panovníků spatřil jsem stolec papežský. Nevím,
našel-li by se kdo, jenž by těmto slovům přikládal význam tak
zvláštní, jaký měla -- ro celý další mů' vývoj. Pro mne jsou
dnes - po více než (li-accu letech — pna delikátniho pocho

ení “dětské duše, jakého jsem nenašel nikde snad kromě U |:.
. Foerstera. jsou pro mne dale projevem velkého sebezapřcní

otcova, nebot ani on nemohl zůstati ušetřen zmatků, jež nahro
madila tehdy doba řešíc roblém papežství a kulturního )okroku.
Otcův nazor snad l))l O(lěhylný, jistě však nemohl býti tak jedno
duchý, jak vyzněla jeho odpověd; a přec nebyl v nejmenším
neupřímn', pro dítě, pro duši dětskou mělo toto býti pravdou,
to mělo býti zakladem jejího nšlcchtilcho vzestupu; to bylo pro
ni požehnáním.

íce jak dvacet let přešlo od té doby. Vstoupil jsem do žii
vota, poznal jsem jej Snadný. laciný princip \ývoje, tak průzračný
jako voda křišťálové, tak lákavý svou satirou zřejmostí, Inne nc—
umamil :. smysl pro impondt'talnlia, jcž tak hluboce zasahují
v život, který jedině prizpůsobuje pro spravedlivé posuzování,
zůstal mi zachován. -- Dvacet let u lynulo od výroku otcova,
dvacet let téměř mne krmili v hodinách dějcpisu ijiných krátko-.
zrakými, nemám-li říci hloupými, naukami, jež do školních učebnic
jsou ukládány s approbací vysokých ministerstev vyučování; bylo
mi hned jasno, že velké snahy, zápasy a boje musí rovněž
kotviti v Čemsi velkém a hlubokém. A když jsem Četl monumen
tální studii Roccovu o papežství, našel jsem -- žádné zjevení —
ale jasné a přesné vyslovení onoho pod korou hrubých a sudtýdt
fakt historických skrytého tajemství, jež jest pramenem a hybnou
silou myšlenky papežství.

]ediné slovo otcovo, jediné, ale v pravý čas pronesené. do
mněle dávno zapadlé a zapomenuté, vedlo mne pevnou rukou
na prvnídt těžkých krocích, jež zoveme opravdovým pochopením
historie. *

My vytrváme, necht náš život se
třeba bez výsledku v písku ztrácí:
jen jedno známe: žít a umřít v práci!

Vrchlický.
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274.g(avanova: g(do pánem osudu?

Při každém takřka kroku dotýkáme se sporu — je-li pánem
osudu svého člověk nebo Bůh.

ední tvrdí, že jest nad námi osud, kterému nelze ujíti.
aše kroky prý taženy jsou nadpřirozenou mocí k těm místům

a odléhamc jim jako kruhům vírů.
naproti tomu tvrdí nam mnozí, že osud ustanovuje si každý

sám, že lze najíti dobro i ujíti zlu — při tom však přece ta—
jemno z cest nemizí.

jako křesťané věříme, že jest Bůh našim svrchovaným pánem,
že v rukou jeho jest nejvyšší moc a že pochází od Něho jenom dobro.

Komu On upravil Osud, ten došel nejvýše.

jenom že v moci Ieho není osudy lidí říditi. l_ide' utíkají odNe 0. Vůle lidská řiti se- jako dííý vodopad řídíc se radami
Svými, skloňuje se do frází a ke zlům (livýmí vašněmi.

ěkterým zbožným duším zda se zneuctěním Boha myšlenka,
že neřídí osudy lidské pouze On.

Za rouhače nás za to slovo třeba prohlasiti dovedou!
A přece vžíly určitčji jeví se nám pravda, že člověk jest

pánem svými
Duše naše jest zjevem života a jest panomicí v kruhu, který

jí vyínčřen. A není zmocniti se ji mocí — Božím úkolem.

Naše země jest \ ostatním Všehomii'u jako mravenčí kupka,
která spravuje se schopností 'im danou a nikdo je v tom neruší
aniž uráží koho jejich svobodné dílol

Spíše uráží velcbnost Boží, připisu'e-li mu kdo na zemi dílo,
které se jinak nesrovnává ; Nejvyšší lVÍoudrostí.

jedno \šak víme jistě: Ze On duše naše hleda, že nám řízení
svého, své nejvýš dokonalé rady i nejlepší a nejpříhodnějši řízení
cest naších vždy a \šude nabízí.

šlenka Boží na každém místě nás hledá, je skryta na cestách
našich, všude nám ji do kroče'ů stele, prochvívá celý život nášl

Kdo však porozumí z lidí Tlajemství?
Kdybychom dovedli ve spleti svých ccst myšlenku Boží přečíst,

nikd nestaly by se duše naše obětmi zlého osudu.
Cšn však jest Duch a málo duší k Nčmu dostoupí.
porozuměti Bohu i dobré vůle dovede ztčží, poznati v každé

době co by On chtěl.
jeho hlas hovoří snad potichounku ze snů, snad vtělil se do

slov přítelových, řišel nabízeti se příležitostí — kterou si nikdo ,
vyložíti neuměl. Ben duše přeletěl, vznesla se andělské křídla,
ulétl ztracený čas a nikdy už se nevrátí.
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Bůh přece nemůže nutit, ani nechce býti králem otroků.
Duše nenístroj, kterému by vyššívůle dávala pokyn k nucené činnosti,
Kdo chce však najítí velikost idokonale' štěstí, nutno mu hled

dati jenom u Boha!
jinak jest Bůh v životě lidském vlivnou mocí — řekla bych

nejmenší, tam — kde utváří se Osud. '
*

Osud lidí setkává se v předivo ; nití, které jsou kolem nich.
Kolem člověka jest společnost. Zivot obklopuje ho a vlivnou

svou mocí lidi už vychoval.
V duši zrcadlí se co kolem přešlo, dobré i zlé, všecky dny,

které kdo prožil pomáhaly tvořili jeho povahu.
nad už rodiče znamení dušičce vtiskli, přátelé, svčt.

Kdos dobrý, že byl vychován dobře, uchránil se hříchu, že
zlá příležitost nepřišla.

Lidé mysli, chtí a konají to, čemu je život učil a k čemu se
vznesl jejich ideál. Hněv-ají se, jsou sobci, protože tomu už řivykli.

Co platí těmto volání Boží? Nerozumí tomu, k čemu je volá život.
Nepochopi. Nic se nezlepší u nich, jsou jací jsou a nebudou lepši.
Že zvyku chodí do kostela, ze zvvku se modlí, ze zvyku sc

zpovidaji a stále zůstávají stejnými
Zivot je vzdělal utvářil jako modely, nejSOn svobodní.
Bůh ? IllCll nevolníků neučinil, ale 'sou jimi.
li 'sou už ale vlastně vvškrtnutt 1. km iv živých, tielm všimnou“

si (lol,—y vývoje.

Každý vstupující v život je. jím obklopen. Síla života útočí na
jeho duši a hledí lío dobytí tam, kde ještě svoboden.

Utočí naň slovem i dojmy vnějšími Zde kuje se nám z dojmů
celá stupnice okovů, máme vidět jak druzí vidí, podlehnouti
různým s olečcnskym i životním závazkům.

vobotlhi vcházíme mezi druhé a zůstáváme spjati s nimi.
Tak a jedině kuji si lidé své osudy a určení. Ze uzavírají se

sňatky v nebi? lomu nevěřím! Myslím, že ze sta ani jeden!
Z vůle Boží povaha doplňuje povahu, kde však je na zemi kdo,
který ubránil se kouzlu příležitostí? Kde najdeme lidi soudící
rozumně? Zde zcela vládne vášeň. A kde není té, tam pomáhala
volit určitá osobní slabost, tak jedněm jsou modlou peníze, druhym
krása, třetí hledají vzdělání a mnoho jich volí určitě ženy ne
vědomé, ab byly slávou jejich pýše.

Kde je,k e vzplála vášeň, svoboda? Kde úsudek rozumný a Boží?
Vášeň jest divý proud a nikdo nemůže jískrotíti. Ani Bůh ne.
Kde je správné pojetí? Myšlenky staví sivášeň jak chce a ne

může vidět, že v nich není pravda. Duše zapírá své ideály,
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všecko rozumné a svaté na hranici vášně shoří v plameni.
Á nejsou to jen vášně řídící život — stravuji i všecku lidskoui

věrnost, za ohrad0u povinností budí se znova a znovi —
Kladu zde příkladem lásku lidskou, ale jsou i vášně jiné:
Láska rodičů někdy, hněv, pýcha, lítost, vášeň pro určité po—

volání, záliba v něčema p. oslepují, přerušují pravidelnou činnostt
duše, zbavují vlády nad sebou. Vlekou nás kam chtí, působí i v ži—
votě mnohem více zhouby než všecko zlo, které může lidli
potkati. Zaviňují také nejvíc neštěstí, zavádějí do záhuby, ubíjejíí.

Chrání snad proti vzplanutí vášní učenost? Snad jest v uče
nosti síla, cesta ku povýšenosti názorů, zjasňování zraků, šířenrí
hledisek-ale nikoliv obrana — Mnohý učenec vědění své vypě—
stoval na úkor svého zdravého rozumu. Snášel do duše co mohll,
všecku sílu na učení vynaložil a neviděl třeba ani života pro samou
pilnost, ale když se naň život dobyl— přemohl jeil Člověk, který
uměl všecko, neuměl ovládati sebe, nic mu nepomohlo vědění.

Dnes se mnoho učí, ale na nejsilnější zdroje věčných sil v duši
se zapomíná. Zapomíná se na zdravý a přirozený rozvoj ducha
a srdce, na vůli probuzenou a silnou, na rozvoj životní energire
a často na věc velmi prostou, na přirozeně rozdělení práce dur—
chovní k lidskému zdraví a tělu.

proto zůstávají vítězi ne ti — kteří dle vědění měli býti velczí,
ale kdo veškeré zlo přemoci dovedou cností a láskou, kteří v'c
chvílích, kdy je Bůh zkoušel »- vášni nezrušili povinnost.

proč ale, ptají se mnozí, někdy zasahuje zde svou mocí i Bůh ?
proč to nečiní vždy? Někdy Bůh i zde násilím neštěstí zabra

ňuje. béře milovaný předmět, odjímá. proč? Kdybychom to vě
děli! Zdá se duši, mvslíli na ty divne cesty Božího zasáhámí,
že tu je něco nám docela skrytého. Známe trochu, někdy skoro
jasně zákon proč se to a ono děje na světě. Učili jsme se těm
vztahům a jsou nám dosti pochopitelné.

Ale při tom narážíme každou chvíli na věci zcela nejasniě.
Nemáme pro toto vyšší nijakých vztahů, cítíme jenom z nárazů
na to, že zde něco jest. le nám ku přikl. divné, proč Bůh nerovně
podělil lidi, proč často nejlepší lidi zkouší a proč upadnou ..

Zdá se, že jest zde ještě jeden vyšší zákon, dle něhož Bůh
svou tajemnou Moudrost světem rozsívá. To nikdy nepochopíme.

* :

Máme-li si činiti závěr, kde najdeme svůj osud z ruky Bol-ia
amyšlenku Boží - vzdáme se přesvědčení,že ji spíš ohlušuje život si
lami s 'mi, odvádí duší od štěstí našeho a vzdámc—lise silám, vezmeme
ovoce, tcré dává zem. Chceme-li najít myšlenku Boží, na'deme ji spíše
'za tím světovým virem, uhýbáním se proudůmnej ližším.
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Smysl si zachováme pro pravdu Boží uhájením své volnosti
a svobody. Ále nedovedeme-li toho — neviňme ze svých úzkostí
alespoň Boha, který nás povždy hledal nadarmo.

i.:

Dále určuje lidský osud: zákon.
Naše cesty jsou pod zákonem. Děláme co nám libo, ale pod

léháme soudu. V tom naše určení. Nelze uniknouti spravedlnosti.
Kletba stihajicí zlé činy následuje vinníky, trest za nimi běží.
Vina táhne neodvratně dolů.

To jest to hrozná síla, která točí kolem našich 05udů.
*

V dřívějšíchdobách zdála se lidem moc Boží daleko větší než dnes.
Dokud se člověk lékařství nenaučil, neměl proti nemocím, které

se přimo diveni vyhojí dnes — jiné zbraně než modlitbu.
rostým upravenim životního pořádku, spořádaným upravením

poměrů a čistotou —překonáno více nežli se možným zdá
Tak se postupuje \ čděnini, \ íce a víceživotních jevůse Ovládá,že duch

lidský takřka dotýká se oblaků a vzrůstá stále. jest to prostá cesta —vč
děni a věda, nit nadpiiiozvného vlom,a pit—tekolikužnlcčlověkvyrostll

Ále nemylimc se ani, když dilne, že i jinak jsme určeni k tomu,
abychom svět ovládali myšlenkou a moudrosti.

l.)čjinv měly by nás učitil jak září 7 nich do našich duší
bohatýrske zjevy intelligentmch \lodařů zemi, králů i papežů.

Kolik blaha. klidného ro“/\ojť a míru (l()\C(ll snesli na Široký
obzor svých zemí nás Karel Vclrkýl jaké to dilo jediného ducha,
Uměl vladnouti Ále kolik máme duši tak velikých?

'la'lo na vytváření osudů měl vliv" celkem Bůh.
Asi tolik, kolik má v životě jednotlivých lidi významu jeho hlas.

Zemi bičovaly lidské \asnč, štvaly ze zápasu do zápasu, chránicc
se často jmenem Bohol

ítězila podlost, ctižádost, zvířecí krutost, vůle několika osob
nahoře., lo není myšlenka, ani (lilo Boží.

Situace strašná — svět hlasitě volá. Co má tedy na zemi Bůh
činiti — zde autorita lidi. —- — A přece — On je zde vším...
Kdyby se z jeho vůle nic na zemi neujalo, dámo by zhynulo vše —
Všecka moc člověka bez vůlea zákonů Božích tříští, tam kde staví
dílo — bez Boha. Velikost Boží rozvojem síly lidské utrpěti nemůže.

*

poznání, čím jsme — má v duších našich vzbuditi energii a
přivésti nás k využití moci nám dané.

Neni nám dovoleno čekat a se dívat až stanou se snad zázraky.
Na nás jest zvelebit zemi, zlepšit postavení své, psát světlé kruhy,
nechat budoucím lány lépe zorane'. Bůh posud dílu žehná.
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Což křivdu máme snášeti? proč nehájíme svých práv? Dě
dictví naše! Co řekneme služce, která mučití se nechává? Kdo
má utlačeným pomocí! Át žádá svého a nedají-lí - odejde. lsme
strážci země a pomoc, kterou čekáme, jest pouze v nás. Což 'est
ukolem naším dáti se darmo trýznití? jaká je v tom velikost? bro
nic máme tr ět — nevinně? ISOu ovšem místa: utrpení, kterých
se zbavíti neze. Nejsme všichni najatými dělníky a nemůžeme
svléci svou osobnost. Nemůže střásti matka ze sebe svého mateřství

a volna odejíti. jednala by nepřirozeně i nečestně.
de nezbývá nežli tr ět, at i třeba umříti.

sto ale slyšíme žaloby, že už spravedlnost na světě umřela.
Dodlostí že je tolik. že tma je cestou a východů ani nevidět.
Bo'í se lidé dobří, že všichni v mlhách zabloudí!

lJž ani dobří nemají rý naděje. Ále kdo naději pozbyl, bude
'istě přemožen! Nebot: gvětlo ve tmě svítí a tma ho neobsáhlal
h/ždy bude buditi uctu čistá a svatá povaha. Nedá se ovšem
myslít, že staré řády dají se zdolat najednou. Nutno začít praco
vatí nikoliv nahoře — ale dole. Sdělujeme-lí zdravě myšlenky lidem
a tito uvěří v mně a za své je přijmou —navazu'eme proud.

ím více poučíme lidí, tím proud silnější. Tak roste světlo.
Není třeba se lekat, že spodní proudy nemohou nahoru!

Malá stružka neutáhne mlýn,a|e jak běží a sílí,všecko už pak dovede,
Přišel den, kdy ne násilím ani moci, ale přirozeným právem živé řeky
dostala se až k velikým městům — tužby stávají se pravdamí.

(lastn naříká mlade pokolení na neučenlívost starších. Mladý člo
věk spíše pravdě uvěří; jeho duše neotupena výchovou a životem. Ále
což budou zde hráze vždy? Starší pokolení vymírá. ldem přímo po
jejich stopách, život jest na'š, naše bude i vláda, jenom neztratili lásku
a nadšení. A proto jen trpělivě, neustále a s vírou pracovat!

Ý

Velmi často se divím a take hnčvám až mi nitro hoří —jaký to jsme
lid k všemu netečný! Proč jsme vlastně zde? Tam kdosi s křížem se
vleče, k pádu se klaní duše sesláblá. Zivot je zlý a pod křížem třikráte
padl í Kristus. /.a cizí hřích padal a ne každý na zemi padá za viny
své... Zvedne se ale aspoň jedna ruka, aby neštastne'ho pozvedla?

Tolik se jich dívá . . . Ani jediná . . .
Ani jediná duše ze všech ncsrozumí, že je třeba pomoci . ..
jenom se každý dívá a velice se diví — ale co se k pádu

kloní musí se nechat padnout, co se boří zbořit, co se rozpa—
dává. rozpadnout! ! slavné amátky.

přes veliké a svaté potřeby společností jde urážeje sev chůzi
vládce člověk, uráží se, ale nevidí!

kolik' je třeba plamenů lásky, abychom se stali jinými!
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alois Jian. 9Vovák:g(něží a italská
poesie devatenáctého století.

Literární črta .: studie.

Těžké boje vnitřní i vnější prožívala ltalie v minulém století,
které bohate bylo na převraty náboženské, politické i sociální.
Furie francouzské revoluce udávala po několik desetiletí směr všem
hnutím národů, kteří pod praporem hesla ;Libertasf chtěli přetr
hati pouta svazků, která je pojila k církvi. ke státu, ke šlechtě.
Někteří chápali revoluční heslo iLiberte. jraternitel dobře a chtěli
si jím opravdu pomoci ke pravu prostředky dovoleny-mi i spraved—
livými; jíní nadužívajíce nových proudů a směrů, vvsilujíciho tří
bení duchů a sil, hleděli jenom ukojiti své sobecká choutky po
násilí, moci a nadvládě.

Největšími rozvratv a bouřemi politickými trpěla ltalie. ůda to
snad nejvíce \ historii krví zbrocená. Dillostrov apenninska, roz
drobeny na mnoho států a statečků, jejichž moc a \la'du udržovaly
povětšině cizi národnosti, bvl ustmiČnč sídlem roz orů a usta
vičných bojů, které \\írrholilv po revoluci jiancouzs ó. Revoluce
Ii'alicouzskd postmilo se do mtuncni nměrv; klanela sc rozumu
a soše Moudrosti místo pmvemn Bohu a ohlásila Holm. mrkvi
a víře urputnv boj na život a na simt

Když boj přenesl se na půdu ltoliv. napadena byla mocnými
útoky cirka-\ i \íin. lŠoj vedl se proti noinčstku Kristmu, mpeži.
proti knežshu. Ihi'ologir, proti ustdlcnvm zasailom a ometčenym
mravním řádům ira poli veder—kem i sormlním Boje politicke
rozdělih národ ítalÍkv na mnoho stran. ktere. se sti'ídavvm Štěstím

bojovah o primát. Konecne \sak revoluční duch zvítězil a na
základech novych řádůa nového desatera zbudována byla nová
sjednocena ltalic. Poněvadž literatura a zvláště poesie je zrcadlem
národního myšlení a cítění. je poesie a literatura italská minulého
století představitelem urputnvch bojů starych řádů a ideji s názory
novými, moderními.

olitika je\í se \ poesii jako boj svobody s mocí vnucenou,
socialismus hlasé rovnost všech lidí v národu, theorie ukazuje na
neshodu mezi vírou a vědou, prakse provadi důsledky všeho.

lakmile vrženo bylo heslo; Církev nemá míti nic společného
se státem, \íra s vědou, svoboda sBohem, musil povstati někdo,
kdo by ukazoval na klamnost těch hesel, kdo by vysvětloval, že
rozpor, který je hlásan vůdčími třídami, je jenom zdánlivý, že

dobrou vůli lze docíliti shody i svornosti mezi říší materielní. a
říší spirituelní, mezi nimiž zvětšoval propast rodící se monismus,

„materialismus a atheismus.
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Á třídou, která povstala na obranu víry a církve, byli kněží,
kteří hleděli. urovnati rozpor vyvolaný literaturou, inteligencí.

Někteří klonili se k Vatikánu. jenž protestoval, jiní ke Quirinálu,
jenž nabízel smír. Veliká řada kněží zvučného jména vystupuje
v poesii italské devatenáctého století, a celou jejich tvorbou lite
rární táhne se jako červená nitka snaha urovnati spory vzniklé
mezi vírou a vědou, mezi církví a státem, mezi desaterem a
moderní svobodou myšlení a cítění.

Á prvním představitelem tohoto rekoncilujícího směru v italské
poesii minuléhostoletí'je kněz jakub Zanella, největší básník
a spisovatel v řadách kněžských. Zanella, jenž byl nazýván
básníkem víry a vědy, narodil se roku 1820 v Chiampo neda
leko města Vicenzy. kde bvl vysvěcen na kněze. V—Benátkách

ůsobik jako profesor filosofie a literatury, v Dadově byl ředitelemlycea, 'teréhož místa jej zbavila rakouská policie, vidíc v Zanellovi
ducha revolučního.

jako čtyi'iačtyi'icátník uveřejnil svou originelní ódu na zkame
nělou musli, která zjednalo mu slávu básníka. po roce 1866
přednášel Zanella na universitě podovské, kde vydal první své
veršované sbírky. Největším jeho dilem jsou: rKritickě dějiny lite<
ratury italske poslední doby., Zanella vydal též sbírku novel,
literární studie, překládal 'l-hcokrita i spisovatele anglické. Zemřel
v Cavezzale po těžších nervových nemocech, jsu neuznán od
kněží. kteří byli proti jakémukoli smíru církve se státem.

Zanella joko l.ongjello\v' prohlásil svou tvorbou, že literatura
nemá hlásat IHČCIIÍvšeho božského, všeho dobra, nýbrž že má
hlásat vážnost o svatost lidského života a vyšší umění a cil jeho
nežli je toto země jeho lvrika brala sve' nejoriginelnější námětv
z vědv nove, geologie, z níž odt'tvodínnnl básnik důstojnost lidskou
a vvsší jeho cíl. nebot Človek ukazal se na světě nejpozději.

nejlepši sve Lidé na zkomenčlou musli pokusil se básnik
nejlepe o vvtčený svůj cíl, chtěji: ukázat. jak víra souhlasí i s nej
novější vědou. geologii. Nebylo to ovšem náhodou, že zvolil si

básník geologii pro první svou tvorbu Kraj, v němž Zanella se
narodil a působil, ktvl ve svých útrobách nmoho zkamenělin,
které svou historickou mluvou nejlépe dovedly básnika uchvátit,
dávajíce mu náměty k tvorbě. Vznešený styl osvojil si Zanella
klasickými studiemi a překlady. Lyrické plody Zanellovy hybaly
italskou obcí literární celé desítiletí. Věnoval se Zanella celou

duší oné snaze urovnati spory tnezi vírou a vědou. Kritik josef
Finzi praví, že Zanella sám boji tomu podlehl, neznaje pravého
z něho východu. Ustavičně se pohyboval ve smiřovacim prostředí
a proto nedošel plných triumfů ani u víry, která vábí tajemstvím
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věčnosti, ani u vědy, jejíž výsledky omamují lidský rozum toužící
po svém zbožnění. Souhlas víry s vědou hledal Zanella i v básni
iMikroskop', iTeleskop', ípři zatmění měsíce' a jiných.

Snad byl si vědom i sám básnik, že v boji' svém nedodělal
se triumfů, když - psal svou báseň ílŽgoismus a láska', kterou
jsem svého času v překladě uveřejnil v íÁršeí.

poznával dobře, že boj mezi světlem a tmou. mezi nebem
a peklem, mezi vírou a vědOu světa, mezi státem a církvi ne
přestane jako nepřestane nikdy zápolit v srdci lidském sobectví
a láska.

Znaven ksmrti bojem — nebot Zanclla ke konci svého
života trpěl hroznou nemocí nervovou— napsal onu báseň, která
může se nazvat testamentem básníkovým a závěrem onoho hroz
nelío sníii'ovacího boje mezi konservatismem a novými směry doby.

V básni ustupuje básník do pozadí soukromého života. utěšuje
se. že vavřín by nebyl k užitku ani jemu ani světu. Odtlává se
snům. vínem diímotv a resignace opojuje se u tepleho krbu
zátiší, když dlan třímá vyprázdnčný pohár všech bolestí i radosti.

Než ještě jednou chce v báSííi te ukázali Světu, že vi—tla,ta
pavčtla Illtltlt'llilllt) svi-ta. jest hrdým, Sobecký/nt \aíí'ínení, který
hladové íluši lidské, srtleí lidskému nemůže poskvtnomí žádné
Id(l()$li a útěchy Za to Hra je tím vinným kmenem, jehož plody
skýtají nám .íln'uistivký hřejivou krůpčj útěchy, síly a lilalíých
vzpomínek, natlejí života štastnč-jšílío v odpočinku tam na věčnosti.

[. toho vidíme. že fam-lla zostupuje v italske poesii devate
náctého století níotlerní lvríkn (líílaktít'kon, která na záklatlč starých
llutllC nevvpovítlá \ kompromisu boj ítleání motleíníín

A jako /.anella počínali si i jiní kněží básníci.
Slavným |)()llíil(('llt.geologem a básníkem býlLavinio de

Medici Spada. jenž jako prelát bvl ve službě papeže l_vaX".
[.a Dia lX byl ministrem války lon smiřoval staré tradice
s novými, což vvsvítá z jeho básně íNa trest sííírtí', který zavrhuje
proto, poněvadž je \ něm nebezpečí justiční vraždy. B\l přivr
žencem non'vlí obrotlnýt'lí snah, než pokrok padělání“ odsuzoval
i snahy národně přemrštěné, jak zjevno je z \eršů jmenované básně.

„\ \itlím šílenství plnu
různých národů valit se vlnu
za metou nemožnou —'

Ministrem za Dia IX. byl Eduard liabbri, jenž ačkoli nebyl
knězem, přece napsal báseň iCirkev a stát', kloně se v ní spíše
na stranu církvi protivnou. Zlořádý v nízkém klcru, který pro
svou ignoranci zavinil poklesnutí autority církevní v ltalii, tepal
kněz ]osef Dozzone, jenž byl slavným kazatelem a improvi
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sátorem latinských veršů. V Padově ůsobil i zemřel kněz josef
Barbieri, jenž v dobách pohnutých bouří a bojů krotil svými
básněmi i kázáními bojovnou náladu protivných táborů. Zvučné
jméno v italské poesii má jose Ca pparozzo, jenž vvsvěcen
bl na kněze ve Vicenze, kde později ordinován byl i Zanella.
\)ljeho básních mimo moment erotický nalézáme mírný patriotismus,
který nekřížíl se nikde s církví a jejími aspiracemi. jinak byl Cappa—
rozzo člověk passivní, jenž stýskal si na opuštěnost Svou:

Tolik je srdcí, které v ňadrech buší.

všpk ani jedno pro mne netlučel —
U některých kněží zvrhla se však smiřovací snaha církve se

státem v nepřátelství proti církvi a proti svému kněžskému stavu.
Důkaz toho zříme na neštastne'm knězi Františku dall'

n taro, jenž svlěkl kněžský šat a stal se vojákem po boku
Garilbaldiho, ro něhož psal vojenské a politické písně.

Ve službách Turína byl v roce 1848 hezký a galantní kn'ěz
josef Áreangelí. nadaný básnik, který usilovalpoliticky o vy
rovnání Turína s Rímem tím, že uveřejnil pod nátlakem Giober
tovým v katolických listech konfederaci turinskou. Árcangeli pře
kládal z latiny, řečtiny, stejně jako toskánský kněz l-. Goracci.

Knězem, který si přál rozluku církve od státu, byl projjzsor theologie DCÍI' pavel Da rz anese, který ve svých básníc opěvoval
ipadlé \: boji za svobodu. Básníkem hrubého realismu až maso
chismu byl Vincenc Dadula, knčz z Kalábrie, který zpíval
též v lepších svých básních o víře a náboženství a o vlasti.

Dosud žije ve Florencii kněz a básník josef Mann i, jenž
liásnil o víře a vlasti, které k sobě náleží jako nerozlučné. po
žadavky zbožně a poctivě upřímné duše.

Ve své básni věnované svaté Kateřině Sienské volá k posledu

—— -— - O panno bílá,

tolik Tě tížil kdysi osud Rima;
pomoz nám i dnes uštvaným a bídným
a vy ros sílu, kormidlo at třímá
lodíč y petroty vždy papež neochvějně,
at k němu všichni lneme nerozlučně, stejně.

Od rodné země v nekonečné dálky
myšlenku nízkou zažer'í s vichrem války,
at mír se usměje na Itálii.
tak jako Venuše na našich moří břeh
se směje za jitra
a ducha svého nech
zde mezi námi svatosti své símě,
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vždyt vlast naše je i vlastí tvou
a hrob Tvůj v ímč.

posledním větším básníkem mezi kněžími italskými v minulém
století je Linhart Derosa, jenž zemřel v Benátkách r. 1904.
V jeho životopise se praví, že provází ho požehnání a dík tří

enerací, které učil literatuře klasickěa dobrotě srdce. Ve svých
Ěásních seznamuje čtenáře s velikými duševními boji, které musil
prodělati v pohnutých dobách své vlasti a které vybojoval vítězně
se štítem víry v ruce a zbraní, které skýtá stav kněžský. Ze je
tomu tak, přesvědčííne se ihned z této básně žnčlky, jež celá
taktéž byla svého času otištěna v íÁrše'.

len vvpravuj mi ještě, sestro moje drahá,

o Bohu, o nebi, Ty tolik usmívavá -—
bept lvůj mi do srdce, jež tlouci dál se zdráhá,
zanáší útěchu, když hoří hlava žhavá.
Smutno je na světě, kde vrchol všeho blaha
'e rozkoš, zlato, hodnosti a sláva —
lprostied sváru, nenávisti, \ádv

jen livs nii andělem, jenž k Bohu vola,

Mvslí rm naději. která je jediná s to jmzwdnouti ducha klesa—
jícího, A ještě zmínka ke koncr „ třech kněžích básnících, již byli
u: službát ll (lll\\(' | \lasti. \'it'lilv'v'm\'lostí'm'em bvl knř7 Natalc
lalamíui. který vězněn byl od Rakušanů \ | 1848 / liidentska
pocházel básník a kně? Állons loss. lost-jem ligrim, knězem
pistojským, jenž sebral narodni pisně toskánské, končím svou studii

píše tyto řádky, zřím v duchu analogií v našich dějinách. Po
\álečná situace naší vlasti, kdy vypovídá se boj církvi, kněžstvu.
\ířc podobá se tolik dobám řevratů v ltalii v minulém století.
Vědou bojuje se proti církvi. iteraturou (: tisketn, žádá se to!
lukn církve od státu, rozluka manželství. rozluka školy od nábo
ženství. Zkrátka sama rozluka. Kdo musí hrát roli kompromisní,
síniřovací a slučovací? Katolické kněžstvo, které také jediné toho
schopno je. Myslí si nepřátelé naši. jako mýslili karbonáři a gari
baldisté v lltalií, že katolík, člověk věřící nemůže býti dobrým
\'lastencem, vědec věřícím. Na kněžstvu bude, aby vyvrátilo tyto
moderní bludy rodící se z klamného socialismu a demokratismu.
Bude to těžký boj, z něhož však lépe snad vyjde kněžstvo česke
než stalo se italským kněžím v dobách boje () svobodu a samo
statnost. Snad mnoho kněží i u nás vzdá se boje a padne
v-náruč stranám nepřátelským, které jim snad skytnou nechutné
jádro vavřínové, zatím co věrní kněží církvi a víře síleni budou
vínem z keře vinného, jímž jest sám Kristus.
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Qosudky knih.
mina Levá: V pokušení. Románový příběh. Draha—Smíchov

1919. Nakladatel lan Kotík. Stran 128. Cena K 840.
Mina Levá napsala konvenční novelu, jejíž hrdinkou jest dcera

zdiudlého železničního úředníka Velid'la, Milada. Z bídy při'ímá
Milada místo vydíOvatelky na venkovském sídle rady peycra. 1l'am
se zamiluje do krásného nadporučíka Benedikta. Nahlédnuvši však
v zákulisí jeho života, křísí v sobě sympatie k suplentu Blažeji,
známému z dřívějška. Hlavní chybou této povídky jest úplné mlčení
o tom, proč se Milada zamilovala do Benedikta. lejí láska ke
krásnému nadporučíku jest jako símč, ktcrc' vzklíčilo, ačkoliv ne
bylo zaseto ani zaléváno — tedy při nejmenším zázrak. l srdce
lidské má smu biologii a i tu má své zákony. Cokoliv v románě
nebo dramatě neni jak se patří motivowino, je špatné.

Spisovatelka piše češtinou velmi nepěkno'tr, takže dílo Činí tu.
a tam dojem nemotorného překladu z němčiny. Na př.:

tV první divili ji zneklidnila mvšlenka, jak se otec dostane
domů, ale \čdomí. že je s nim Blažej. ji záhy upokojilo, hjl
vzdor svému mladi moudrý, rozumný a nad míru odiotný,
dovede jistě rozčileného otce až k domoui. Nečas v přírodě
souhlasil lépe s pohnutým nitrem dívčinýln než zářivé slunečno,
ozlacujíci před divili celý kraj' Str. 7.

lak patrno z této uka'zky, neumi spisovatelka správně užívati
českého slovesa. Á právě to kypré, měkké a harlive sloveso je
základem mluvní barvitosti n 'eho jazyka a tudíž Rhodem každého
spisovatele a spisovatelky tafé.

ist.), které jsem citoval, mělo hy s ra'vně zníti takto.
sV první chvili ji zneklidnila myšlenka, jak se otec dostane

domů, ale vědomí, že je s ním Blažej, ji zahy upokojilo. Třeba—;
byl Blažej mlad, přece byl moudrý, rozumný a nad miru
ochotný, a proto věděla jistě, že dovede rozčilcnčho
otce až k domovu. Nečas v přírodě lépe souhlasil s pohnutým
nitrem dívčiným než zářivé slunečno, jež před chvílí ozlaco
valo celý kraj.

Francouzština, kterou spisovatelka ohčas staví zbytečné na odiv,
je nedbalá.

Kniha je vyzdobena obrázky Otakara Stáfla; nejsou to ilu
strace, nýbrž rostlinky a dívčí postavy sestylisované v mrtvé
ornamenty. .

Střemhlav: Proč bychom se netěšili. Satiry rouhavé a uctivé.
V plzni 1919. Nakladatelství Českého Deníku. Stran“114. Cena
neznáma.



Nejsou to všecko satiry v pravém slova smyslu, nebot některá
čísla nejsou tak subjektivní a ostrá, jak to bývá. Většinou je to
jadrný humor docílený nadsázkovým kontrastem skutečnosti anebo
potouchle naivním vypravovánim historek neškodných í choulo
stivýdi. Nejlepší je satira poslední iTři komedie': tam, jak se zdá,
skrývají se za bujným smidiem hořké slzy. To je smích Cervan
tesův a Gogolův. D.

F. fl. Vondruška: Návrat. Sbírka básní. plzen 1919. Nakla
datelství Ceskeho Deníku. Stran 66. Cena neznáma.

Sbírka Vondruškova má cenu pro básně erotické, básně to
tidiého, sentimentálního kouzla: V přísvitu modrém. Dokona'no,
Utědia, Výčitka, na nidiž je patrný Heineův vliv. IDOleI'IlnÍ sonet'
je výtečná imprese. Některé básně jsou však temné a groteskní
(Ballada o Áhasveru). Mnohé je psáno krvi a zasluhuje
pozornosti. P.

P. Q. Sheehan: Lukáš Delmcge. přeložil V. 5. Kronus.
Nákl knihtiskárnv Vondruška, Spott a spol v Karlíně. 1912
(ve skutečnosti 1919) (.lt-na K !|

Sedm let čekali jsme na ukončení překladu tohoto klasického
kněžského románu, jemuž neni snadno vyhledali protějšek ve
světových liteiaturadt. Á lmdtž lmcd íečeno, že v překladu zůstaly
takmé vady -- i pravopisné luulié cliyliy -—že tento nedostatek
picty k takoujmu \'eledtlu primo (lenáře uloží Necltapemr', proč
p. překladatel neuznal za dobré, laickým Čtenářům \ysvětliti. co
vysvětliti měl, na př. y\yky anglické, narážky liturgické a theolo—
gické vůbec. a pod Nejedna jráze Čte se těžko. ar': jiné partie
plynou lehce.

dilu samotnému, hodnemu nejpečlivějšiho rozboru kritického,
jen letmo poznamenáváme:

Autor řeší na svém hrdinovi otázku, jak daleko smí katolický
kněz v nauce a životě vyjíti vstříc moderní době. Á výsledek je:
jenom vnitřní nadpřirozenou silou víry, je'ími závratnými mravními
ideály, čistým evangeliem následování l(ristova lze i novodobé
lidstvo přetvořiti po smyslu křestanskěm. l_ukáš Delmege, neoby
čejně talentovaný kněz \za'cneho ducha a šledietného srdce, ocitá
se samými ústupky moderní vědě a praksi bezděčně v nížině
plodiého naturalismu. Smutným údělem jeho duše je, stravovati
své síly v bolestnýdt reflexidi. Těžko d'iápe život. jeho hledisko
je zpravidla rubem jeho okolí. Až setká se s bezpříkladným ide
álem života náboženského, vidí a hmatá takořka divy milosti
Boží-v tu dwvíli proud vyššího světla ozáří mu temnoty života.

V tom je největší krása a katoličnost tohoto díla, že rozho
dující silou celého spletitého vývoje je nadpřirozený prvek- milost.?
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její theologíí a apologií je vlastně celé dilo. Tím je knězi vý
znamné, že 'mu hlásá toto nejnutnějši'a volá zpět k životu
vnitřnímu a největší hodnoty ukazuje tam, kde jsou, a na svět
učí hleděti očima Kristovýma.

tomuto motivu náboženskému souladně se druží národnostní.

Lukáš Delmege zkušenostmi prohlédne pozlátkový obal cizí kultury
a zamiluje si své rodné lrsko — i krev pro ně prolévá.

Dílo veliké, ohromné ceny vvdiovné
_Át sledujete osoby či jejich prostředí — vše je tu své, určité,

kromě té vyvíjející se duše Lukášovy. Typy irskýdí kněží jsou tak
milé. lrský lid a příroda zeleného Erinu tak koloritícky odány.
Celý ten duševní život ostrova svatýd'í svěže-zachycen. K vedle
toho všeho vír velkoměsta, ovzduší parlamentu, kostelů, vysokých
společnosti i nejnižšídi míst rozkoše. Dnešní pm'hvbovačnost, ne
xěra, sobectví, subjektivitu vvlíc'em se vší b\uu lmlou pýchou a
spolu upanu chudobou Nad to nade vše vvnikaji ii skrytí, světu
neznámí, ale u Boha velicí kí'estané nadlidské virv a neporušené

. . . .. l . . ; . .. .
ctnosti, v prve rade Barbora \Vílsonova, divka andelsky crsta.
jež pro spásu duše bratra ne\ěrce deset let žije mezi kajícnícemi
lu Dobrého pastýře jako jedna z mth. .l'ímto typem sebeobětování
postavil Sheelian čistému žensní pomník takoxe krasv, že hluboko
pod ním mizejí tvpy žen jinvdi románopisců.

Roman síly, jež koluje \ křestanshí vččnč kxctoucím nad vo
dami milosti Boží lŠalstimem utětln kanon mvšlenkv ?. knihy do
IidŠltli vv rtíhlvch (luší Opravdu: vezmi (\ Čti! „ lmn.

R, v. ralik: Die Weltliteratur im Lichte der Weltkirche.
1918. \ferlagsanstalt Twoliu, \\"íen-lnnslírutk-Míinchen Stran 332.
(Zenu K (320.

práce nevelkého io/sulm. ale tím značnější hloubkv. jetlnotlíté
partie Kiulík porůznu již. dříve (lukladnéji propracoval. Zde po
dáva jaksi zhuštěné tlějinv světoxého písemnictví-. Z. poesie biblické
a antické přediází na tvorbu středověkou a sleduje myšlenkový
podrod až do doby nové. lo vše nazírano s jednoho hlediska
a jedním měřítkem odhadováno -- poměrem vnitřního obsahu
ke katolicismu. V této jednotnosti názoru je nesmírna výhoda.
Mimoděk podán tu důkaz, že co vskutku velikého a krásného
v říši idejí žilo, lzb'ží se více či méně křestanství. Závěrečné články
jsou programní a ukazují, že i příští katolická krásná literatura
německá — a zajisté, že každá — za kriterion dobra a zla
musí míti křestanskou pravdu, morálku a krásu. Doporučuje se
i naší obci katolických literátů, kterým ne vždy bývá plně jasno,
kterak měřiti katolické umění, tato studie vynikajícího kritika a
umělce ku bedlivě úvaze._ _ban.
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Okna.

Hlas o německé literatuře dneška. jakým dud'rem je napl
něna a jakým směrem se ubírá současná moderní německá lite—
ratura, o tom názorný obrázek přinášírKólnische Volkszeitunpf
ve svem úvodníku ze dne 27. října t. r. Č. 843. Dodáváme jej
v překladě. Nadpis zní: Erotismus v moderní německé literatuře,
jejž rozvádí spisovatel v tuto úvahu:

jako by-těžkou nemocí zadwváceno bylo, drvěje se tělo německého
národa hrůznou horečkou. Nezdravé, rozkladné živly rozrušují silu
jeho nervů, záludne jedv jsou vstřikovány do jeho krve Kdo bv
snad byl na podtvbádr, at si \šimne pouze 'dnešního nevýslovně
žalostneho trhu literárního. Nejenom nesčíslný počet nezralýclr
rdudrůl hledí způsobem nervy omamujícínr ubohěmu lidu do
nebe vydrvaliti výpotkv drorobne sve jantasie. nýbrž z různých
míst piínro svsternatickv provádí se toto hanebné otravovaní našeho
života literárního. Nedavno naí'íkal jistý literární kritik, že jen tu
tam zasledmouti lze tidiv. klidný lrlas. pomalu nebudeme míti
v nejnovější literatuře "i(" než rkiik. řev (\ rvk'V Nejhorším zlern
však jest nestornlnv, perversní erotisnrus, jenz literární prosto
pášrrosti Id. stol o jinýdr smutní-dr upadkovvdr period daleko
předstihl.

Už před revolucí bylo v oboru tomto lrodně zle. Od revoluce
však rozlévá se literaturou něrnevkou lralrno. jenruz' není rovno_

ajdeš nemel—kenakladatele, kterr tak velice všedrnu dů
stojnost lidskou \ sobe zapřeli, že terrier jen o jen pěstuji ero
tickou literaturu a svoje nakladatelství dávají do služeb výhradně
jen tomu, co dráždr tv nejnižší pudy \ člověku. před krátkým
Časem ll\-'Cl't'jnll dokonce jeden takovv rnakladatell výzvu k ně
meckým spisovatelům, aby pro něho psali hodně rdčl erotickýdr'.

ursovní list pro knížní olrdrod hemží se v posledním čase na
bídkami eroticke, literatury Dr'a'venr proto píše l)r. Klug ve své
knize. rLebensbeherrsdrring u. lrebcnsdienstl tato slova, která
svědčí nakladatelůrn literárního Šrnejdu a špínv:

rOtevře-li (label někde na zemi svoji kancelář, pak je to
v dušídr těchto nakladatelů, pokud vědí, co činí. Dokud však to
vědí. náležejí zcela určitě do nejbližšího sousedství nejnižší mravní
třídy lidské společnosti, tak zvaných rhandlířů lidským masem'.
le-li pravdiva staroindická nauka o reinkarnaci, ak vtělí se tato
odrůda lidí při svém novém příchodu na svět 0 psů a hyen.'

Též t. zv. rvyšší literatura, zasažena jest silně touto ná
kazou. l expressionisté, kteříčasem vystoupí s vysoce du
chovním programem, neumějí také často světu zvěstovati nic
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tduchověhof kromě svého chorobného pohlavního žáru. Zdá se,
že i v duši jejídt nedovede nic jiného vyvolati dojmu, než to,
co vydráždí srnyslným flagelentstvím znavený jejich nervový systém.
V básnídt, které dobře začínají a opravňují k nadějím, vyskočí
najednou a neočekávaně nehorázné erotické nevázanosti, které
dávají jasně postřehnouti, jak pustá je fantasie a jak prázdno je
srdce některydt nejmladších našidt básníků.

Ádolj Bartels vylíčil ve'své knize ;Die deutsdre Didttung
dcr Gegenwart' bezohledně a ostře vývoj erotísmu, který začal
v Nemecku na přelomu obou století. Bolestným pocitům těžko
se ubrání ten, kdo vidí za výkladem kníhkupeckým vyložen tento
druh úpadkové literatury pohromadě.

Divadlo, jak známo, není o nic lepší. Bartels cituje o tom
v knize výrok Anselmv Heine-ové z rLíter. lídra! r. 1911. Už
tenkrát v květnu napsala tato: iDOdÍVijC se jednou na dnešní
kus divadelní. Pnní, co každého napadne, jest bez odporu silné
zdůraznění erotického. a to jak ve volbě latky, tak iv provedení.
Tuto erotiku však nesmíme zaměňovati s láskou, která v před
nattnalístickvdt epodtádr byla inspirátorkou nepětšiho počtu dramat.
deska? dnešního kusu divadelního není už záležitostí duše., jako
tenkrát. ona se stala pouze tím, čemu říkají nyní oder grosse
Bczauberer des Kíitkcnmarks'. Všedtny motivy bez \ýjimky a
všechna motivace byla přeložena z oblasti duševního, morálního,
do oblasti tele.—ineho.Charakterem bviá nálada, názor, jysický
stav. li.—xtto dedictvi žáka \čd přírodnídi, jenž U\ÍZl v prvních
třidadt rné skoly. Spojen jsa s moderní potřebou sensace otu—
[)Člull nervů. stani se tento crotrsmus per versismernl __

l'ento pe r \'er'sisrn n s předkladá se německému lidu v kusedt
Wedekindovvch, jenž se stal oj—icrelnímmódním básníkem
ubohe naši současností, Z\lóŠlČ na jmíštídr měst. a národ musí
téměř bezbranné přihlíželi, jak mládež naše si požitkem takovtdtto
kusů dá\á ničili \eškeren idealismus, ježto ve velmi mnohydt
mestedr wala sociální demokracie., kde vládne, Wedekinda do
Své leaštni ochrany.

Ký dív. že epígoni a tnali (lrrdtovč na poli literárním mají za
to. že nutno se řídíti špatným příkladem vůdců, takového Sudor
ntan na, chekinda, lindř.Mantra, ]iríhol'lerman na, a
že se pak až po kolena brodí ve svýdt psanicídi v š íně a blátě!
Známý latinský výrok možno tu upotřebrti v ponělšud změněné
forr'ně: rOuod licet loví. licet etiam porcis.' Chrodttání štětináče
proniká příliš hlasitě 2 tak mnohé knihy nejnovější literatury.

tomu není to ani přirozená smyslná vášeň, která zde vyráží,
_nýbrž tělesná zrůdnost bezkrevnýdi OCl'IlelýCh lidí, kteří se snaží
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zakrýti duchovní a morálníesvou nemohoucnost chtivým hrabáním
se \ nečistých obrazech fantasie. Zdá se, jako by nezhojitelná
hysterie dobrou pol0\inu naších literátů byla zachvátila a jest
velké nebezpečí, že četbou jejich děl se tato hysterie přenese i do
národa, neobjeví-li se brzy silný mužn' protitlak.

Hodně často mluví se posledni clobou o tom, že se musí
založiti (svaz slušných lidif kobraně proti vzrůstající mravní,
hospodářské a politické korupci, jenž bude obsahovati jádro ně
mecké společnosti.

Věru, není nikde tento 5\az slušných lidí potřebnějším, nežli
v literatuře. Ze všech politických táborů měli by se spojili nč—
n\ečtí mužové a zvláště ušlechtilé německé paní, a ostaviti proti
\zrůstajici zátopč bahna šik statečných hojmníků. © rozličných
demokratických krajích jižní Ameriky uhořily se spolky žen,
|\reré s úspěchem přejaly dozor nad divadlem. V žádném \(tším
(“\ddlc, ". |). \ h10ntC\l(lť,l| \ BllťnOŠ Alles a ]. nCU(|\a7.í SC

ředitel pie(l\é$ti kus, který l)\ mohl \rlaziti mramí (it ušlechtilých
dam. Neb\lo hy možno něco takového i u nás? (,i není ani
mm\š|(ni na to, že by německé paní, na jeji(hž cit pro slušnost
l((l\si (i.\(the nadšené llhrl/t)\(1l,$l: \2(|ropilý “vhodné a srdnatč
“U" H\nťlšlllltl |Č\išll, klťlť lúky(] Uhlí—ll PUUZC "11 “LSIIČ'ŠÍÍČIHČ
Lusy od \ll/(\(Iekinda, Srlronherru, _ter'rrheirua a j.? l_lz ohled na
(lorůsmjici ženskou mládež, která tak ráda (\ \ilnč navštěvuje
\r'á\ě tyto sensačni kusy, by mohl býti nejdůtkivčjši výstrahou.
llvsterukvin lilerátůrrr l)(rdtež doporučeny l(ř('—('l)r\iiislmv studenou
\\)(luu, kám už dávno putii, rrčrrr('('.kýnárod \šák musí l\\ti, pokud
je ještě zdráv, chráněn před nákazou. Očekáváme konečne, že
kruhy, které :souálniho' rnnji plná usta (r tak neohlnurnč hlásají
lmj proti ka )italisrnu, z(\t(\(i tež kapitalistk kými nakladateli Špinavé
literatury. i\k hot rnaji-li s literaturou pro\á(|čn\ h\ tr snjué olxlrody,
jako na burse auch v obchodech poživatin, pak něm je konec
5 (lucho\nírn pokrokem Serrsmc a její mjsilnčjší prostředek,
nízký erotismus, (\\láduou německé pisemnicni. Dowd \šak je

\ Německu dosti zdrme' síl\, která toho nedopustí. Spojení a
shromážděni \šech těchto sil to jest, po čem pritomnost píirno
kiiči' Tolrk iKi')l|\ \/olksz.f —

Kdo sleduje m\šlenkové proudy naší české literatury v pří
tomnošti, dozná, že až na řídké výjimky ovládá ji týž duch
nezdraužho erotismu, který, uškoditli může smrtelně velkému ná

rodu německemu, nebude spasitelem ani pro nás.
Mladá l“rancie literární budiž heslem naším i programem.

Efes.

379



Simonova: Vítězná píseň svo
body. Před nedávnem objevil se za '

\ýkladními skříněmi knihkupců obraz,
který znázorňuje Masarykav průvodu
legionářů a sokolů nešouciho posel
ství svobody naším zemřelým veliká
nům, shromážděným ve \estilmlu jaké
hos ideálního chrámu. Myšlenka by
byla sama o sobě dobrá,. avšak pro
vedení malířské i reprodukční je tak
mizerné, přímo jarmareční, že se
s hnusem takřka odvrácíme od '—

t\'arného nedodíůdčete. Nebyl bych
ani věřil, když jsem kdesi se dozvěděl,
že autorem této rvítězne' písně' je
známý grafik T. F. imon. Ned o
vedu podropití, že malíř tak vzácných
kvalit mohl dáti na veřejnost, sveden
jsa hud hynoucím hmotným ziskem
neho snahou po zalidíocení se mas
sám, něco tak nevys ělého a umě
lecky méně cenného do zná Šimo
novy oleje, jeho nedostižné leply,
nevěřil by, že by mohl rspád'iati' ta
kovou rkomposici'. kterou bud leda
„b lo odbyl nebo na ni nestačil.
Jposlednirh případě měl se raděj
říditi přislmim: iŠevČe, drž se mého
líOp)lúl' n.

Žlullcltý kancionál. \'clrni tennon
památkou českého umění illuminator
ského z )ražské dílny jana láhor
ského z lokotské Hory z r. 1546
je tak zv. žlutický kancionál. je to
český rukopis líterátske'ho bratrstva.
enž byl na a'n roku 1546 písařem
hlavřincemílílým a íllanova'n la

iáncm poliláreui vletech 1558— 59
Poslední dobou uložen byl v měst
ském museu ve luticích, německé
to obci v znčmčeném území západ
ních .ech.. jelikož po převratu
státním hrozilo nebezpečí, že tato
drahocenná kulturní památka bude
zavlečena, byl) ihned podniknuty

kroky na její zabezpečení. Ve Žluti
cích zakročila dvoučlenná komise Nár.
výboru v plzni, žádající za vydání
kancionálu. Ále obec odepřela jej
vydali. proto komise uzavřela kanci
onál do zvláštní vitríny _zasklene'.,
kterou opatřila úřední pečetí a zaji
stívší jej takto, učinila za jeho hez—
pečnost odpovědna spra'\ee místního
okresního hejtmanshí dra Michaela
Fremutha a ústně zavazala k odpo
vědností před svědky obecního sta
rostu __Ioseja Nickerla. Clen komise
d.r Cadik zpra\i| ihned o výsledku
intervence ministerstvo školství a nár.

osvěty a obdržel rozkaz, aby k oše
tření a konservaci amátky převe7l
ji hned do plznč. i\lěž se. tak mohlo
státi, došla zpráva. že kancionál byl
ukraden v noci ze dne 4. na 5. dubna
t. r. ozumí se, že jednalo se tu o
krádež předstiranou, jak později pro-—
kázáno. luticky' kancionál nalezen
teprve 6. srpna t. r. před továrnou
člena obecního zaslu itelsha H. Bei

linga, položený na sílítici. Kancionál
odnesen pak do městské kancelaře.
Ale i ted obec odepřela vydatí kan
cionál před slvšením ministerského
předsedy, jemuž ihned ohlásila pití
chod deputace. A tu p. min. před
seda. ač slíbil. že deputuci odkáže
na ministerstvo školství, rozhodl celou
věc sáiu, zrušil nařízení ministerstm
školství a nařídil onechati kancionál

na místě. —Tak byla tato \ýznamna'
n (.enná památka poned'ra'na na místě,
kde není hezpečna ani d další zkáz',
ani od zcizení. Toto nepochopitelné
rozhodnutí min. předsedy Tusara \y
volalo ovšem příslušnou interpelaci.
Zajímavý jest požadavek nahrad y
obce žlutické, která požaduje obnos
1 milionu korun. —.N
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