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,ARCHA“
SPŘÍLOHOU

„ARCHIV LITERÁRNÍ“
VYCHÁZÍ MĚ-SÍČNĚ VŽDY 15. DNE.
„Archu“ řídi redakční radaž K. Dostál-Lutinov, Dr. Fr. Hrachov:
ský, Fr. Střižovský a Ladislav Zamykal. Redakce je v Olomouci
na Wilsonově nám. čís. 17. — „Archiv literární" rediguje Vilém
Bitnar v Brně, Biskupská ulice č. 1. - Na „Archu“ s .,Archivem“
předpláci se ročně Kč 36'—, půlletně Kč 18'—, čtvrtletně Kč 9'—.
Jednotlivá čísla jsou po Kč 350. —Administrace &ex edice ..Archy"
je v Olomouci na Wilsi nám. č. 17. - Nepřijaté ru opisy vracíme
tehdy, byly-li přiloženy známky. - Za vydání odpovídá L. Zamykal.

ČÍSLO 1. VYŠLO v ÚNORU.

Obsah „ARCHY“ &. 1. Z knihy K. Dostála-Lutinova: Tajemná
sfinx. - Bedřich Konařík-Bečva : Mlčici. - .losel Hanák: Mgr.
Alfred Baudrillart. - Dr. Anton Dohalský: Londýnské dojmy. 
Stanislav Wyspiaňski, přeložil F. Duša : Legion. - Jetřich Lipan
sky : Františkánská idyla. - Stanislav Bojar: Bratru Františkovi.
Poklad. Tvé stopy. - Jan Karnik: Prostý motiv. - Jaro Rovenský:
Štědrý den. Pramen. Životem prokletí. - Posudky knih. - Okna.

SOUTĚŽ NA PÚVODNÍ KATOLICKÝ ROMÁN

Družina literární a umělecká v Olomouci vypisuje tímto

tí'l ceny na původní romány
bud' historické nebo ze života soudobého, psané v duchu kato
lickém. Rozsah románu budiž nejméně 20 tiskových archů běžné
osmerky. První cena je 5000 Kč, druhá 3000 Kč a třetí 2000 Kč
mimo obvyklého honoráře. Družina si vyhražuje. že cenou po
ctěné romány vydá svým nákladem. K soutěži jsou připuštěny
pouze práce dosud tiskem nikde nevydané. Práce čitelně psané.
pod hesly a se zapečetěnou obálkou, obsahující jméno a adresu
autorovu. budtež doporučeně zaslány Družině literární a umělecké
v Olomouci, Wilsonova nám. č. 16. nejpozději do 2. února 1923.
Porota. kterou sestaví Družina a jejíž členy později oznámí, roz
hodne o cenách nejdéle do 1. července 1923.

V Olomouci, 2. února 1922.

Ladislav Zamykal, K. Dostál-Luihov,
pokladník. předseda.



N KNIHY K. DOSTÁLA-LUTINOVA:
TAJEMNÁ SFINX.

1. Z E G Y P T A.

Velekněz Menho z mládí sloužil chrámu.

Jsa mládenečkem, vstoupil v školu kněží.
hieroglyfům svatým naučil se.
by uměl čísti staré runy chrámů
a tainé zkazky hrobek v pyramidách,
učil se hymnám k bohům věkožízným,
obřadům tajným k bohům Re &Isis.
učil se klanět mysteriu božstva,
jež za oponou před zraky se skrývá.
A sloužil božstvu s věrnou oddaností.

Tam před oponou do prachu se skláněl,
zápaly dýmů líbovonných pálil,
nadšeně lidu o tajemství hlásal
a vroucně pěl mu hymny nesmrtelné.

A nyní sám je veleknězem božstva
& strážcem tajemství. iež skryto zrakům.

Nevstoupil nikdy za oponu chrámu,
de božstvo trůní v nehynoucí kráse.

Dnes dech mu pravil: Odkryo! Odkryi clonu!
Svým okem shlédni, čemu vzdal isi život!



Půl století se skryté záři klanjšl
Už hoden jsi, ji spatřit! Odhal clonu!

A clonu odhalil třesoucí dlaní
& spatřil kobku — tmavou, prázdnou. pustou.
Nižádná záře božstva tajemného,
před níž by ve prach klesla bílá hlava.

Nicl Pouhé nic! Jen tma a puch & plíseň!

l padl ve prach, na kolena padl
& zřel svůj život rozpadat se v trosky,
jak loď, jež v bouři narazila v skálu.
A hořko bylo, zoulalo mu v srdci.

Ztracený život. všechno klam & šalba . .

A tak tu dlouho na kolenou klečel
& vstával těžce. se zlomeným srdcem.

Chtěl vyjít : chrámu, k lellahům chtěl jít
a s nimi orat. vláčet. sít & žlti
a s palem česat sladké plody datll
a dojit velbloudice — roven lidem.

Leč starý zvyk a řád a bázeň z lidí
mocnější byly nežli jeho touha.

Dál zůstal v chrámě. Mladé kněze učil
zas obětovat božstvu tajemnému.
jež vládne světu, skryto za oponou,
kadidlo pálil, hymny staré zpíval,
přijímal dary lidu nábožného,
jenž : dálných končin putoval v ta místa.

A s tajemstvím svým odešel k svým otcům. l./9. 21.

2. P 0 K U 3 E N 1.

(D. GABRIEL R.)

On zbožňoval jl. Byla jeho modlou.
A v kráse mládí jemu umřela.

Tu první knihu svou a poslední,
horoucl verše, celou svoji slávu.
jl vložil do rukou & spustil v hrobku.



Těch veršů neměl nikdy nikdo čísti,
těch cizí oko nesmí zneuctit.
tot svatá obět velké ieho lásky.
iež, nesmrtelná. přes hrob líbá věčnost.

Nad hrobem dlouhá. smutná plynou léta.
A básník zatím sahal po paletě.
v andělských pósách maloval svou lásku.

Až jedné noci měsíc plný planul
& básnik vzpomínal svě mrtvé milé
a vroucích slov, jež při měsíci ěeptal.
když hovoře s ní bloudil stinnym parkem,
Své knihy vzpomněl. živě pohřbené,
& sloky ieií v luzné viděl kráse,
že celá země nezná takové.

Tu stanul Satan u lože & pravil:
Ú. škoda krásy, živé pohřbené.

. Takové nezřel .svět a nespatříl
Škoda těch laurů. v hrobě vadnoucíchl
Vzkřis svoii slávu! Vyrvi dílo hrobul

A Anděl pravil: Co jsi obětoval,
jest obětována &patří 0 u.
Nesahei na to rukou, co je mrtvých!
Jen za hrobem ie pravá nesmrtelnost.

A Dábel pravil; Zemřelé nech spátil
Co zemřelo, je pouhý prach & popel.
Nesmí se nikdy vázat živý s mrtvým.
Ty ruce zetlelé se rozpadajíl
Vyrvi z nich dílo života & sílyl
Prach patří zemi, duch však patří lidstvul

A Anděl odcházel, prat zvednuv k nebi.

Do ráně'b'ášnlk'v horečce.sezmítal."""""
vždy v kráse větší plála jeho kniha
& obdiv světa ze všech úhlů hřímal.

Za iitra vstal a otevřít dal hrobku
& z rukou zetlelých své dílo vyňal
& z temnot smrti životu ie vrátil.

Leč laur, iejž sklidil, hořknul víc a více
a z každé stránky knihy svojí četl:



Tys utrh' jablko stromu poznání !
Tys odnesl Bohu obět z oltáře!
Tys Lásku svoji zapřel nesmrtelnou!
Pro slávu lidskou slávu pohřbila nebesl

A stín už s jeho líce neprch' nikdy. 10./7. 1919.

3. NEBE.

Když dítě vzlétne do nebe,
vidí tam andělíčky,
již na lučinách laškují
si s růžovými líčky.
Vidí tam perník, preclíčky
a hříbátka a hračky.
vidí tam kolo, honěnou
a rozpustilé rvačky.

Když jinoch vzlétne do nebe,
vidí tam vábné víly,
tak zadumaně nadšené,
oděné v závoj bílý.
Na struny hrají o lásce
a toužné písně pějí,
jinochům v oči pohlédnou
a hned si rozumějí.

Když muž pak vzlétne do nebe.
na trůně vidí Boha.
tak moudrého a přísného,
až v prach se sklání noha.
ZH archanděly zápasit.
vítězit nad satanem.
& síla obra rozproudí
se hrudí mocným vanem.

A kmet když vzlétne do nebe,
kol zří jen planout světy,
svítící v mrazném etheru
jak nesmrtelné květy;
a touží jenom po světle,
by z tmavé vyšel chaty.
Nežádá zpěvů, tanců vil.
Zří tam jen pokoj svatý. 1919.



BEDŘICH KONAŘlK—BEČVAN:MLČlCl.
VALAŠSKÝOBRÁZEK.

I.

ichal Goláň seděl obkročmo na krátké lavici a dělal na
zimu světidla. Dřevo bylo dobře proschlé, Michalovi se
pracovalo velmi pěkně. Hotová světidla kladl pozorně
na lavu \: zdí.

Z pastvisk zaléhal sem cinkot zvonců pasoucích se ovcí. Na
podsínku ozvaly se kroky a tlumené hlasy a za chvíli vcházel
do iizby vysoký &vychrtlý chlap ve svátečním, měkkých, ale trochu
šibalských rysů. Sdělavaie s hlavy umaštěný, vysoký širúch, po
zdravil hřmotně. Za ním se tlačila pěkná, plavovlasá dívka ne
pokoiných očí. Měla nůši na zádech & uzel v ruce.

ichal Goláň neodpověděl na pozdrav, ustal v práci a měřil
si zpyízně příchozí, jichž neznal.

„Ulám. že sme nezblúdili. V tych kútoch sem ešče nebýl.
(anu, co bych tu zháňal, až zlláňal

Goláň si prohlížel havomého človíčka.'aíe' zase ani'slova.
„Tož co sem chcel řéct & nic nedat. .. Ja su Hodulák zHlu

bokého. . . Vypráviali mě, že ste toikai zháňali po dědině dě
večku. Přivedl sem vám moiu céru —»-es-li už nemáte.„“

Michal Goláň teprve nyní pochopil. Odložil rozdělané svělidlo.
vstal pomalu a podal Hodulákovi ruku. Potom nevšlmaie si Hevky
šel zvolna ven.

..Tatulkn, iá su tu budu bál. Dyt sa ten hospodář na mia ani
nezasmíli. ani sa na mia nepodívali . , . Ani bé, ani cé neřekli . . ."
šeptalo děvče uslrašeně.

„Ta. divné ie to . .. Neřekne: ani čerte, ani d'éble, ani vítai,
ani nic. edem pohléda zpod obočí . . . .la, cérko, muslš zvykat.
až zvykat. ..." těšil táta, ale nepotěšil.

.,Tatulko, já sa s vama rači vrátím dom, dyt je tu iak v kri
minále, stěny holé. ani bazalky, ani luksie v oknoch.

„Ani si nemysli, cérečko. že bych ta vzal dom. . Dyt by to
bylo na hanbu. Celý Halenkov by rozprávial: Hevka Hodyulákova

.už ie doma. Am sa naelužběnevyspala Zdrhla ten samý-deň . '
.. m. šak uteču, když mia nevezmete . . .", slibovala si Hevka.

.. ak bys upalovala nazpátek. T.o by sa ale dívali. koho toženú, až ženú.
Rodinný spor byl přerušen příchodem Goláňovým. Přiváděl

robečku menší postavy, udřenou & chorobnou.
Hodulák znaie z doslechu rodinné poměry Goláňovy. pochopil. že

je to sestra hospodářova, Verunka a představoval hned svoji dceru.
„Tot sem vám přivedl dívku. Volá sa Hevka. Mám tych laganů

na chmerty. obejdu sa bez jedného. A téito sem to slubovál uždávno, až dávno



..Tatulko, nepotípaitel" hněvala se Hevka.
Verunka chlácholivě pohladila děvče po líci, vzala ii uzel z ruky

a ukazovala němě na nůši na zádech Hevčiných.
„No, vtip sal Zhoď to na zeml“ napomínal otec a vysvětloval

hospodářům:
„Vzala si peřiny & páru tych hábů. .Moc teho nemá. nejsme

osožni.
Dcerka shodila nůši na zem a utírala si spocené čelo.
„Zdechláčka není. .Držali sme iu od malučka k práci . . .

V tej věci si nemožu na ňu dotěžovat, až dotěžovat."
Verunka sháněla dva hliněné hrnky a Hodulák se bránil:
„Ale šak nesnášaite. .Hladu nemáme, v uzélku mám ešče

pagáček, co"zme nedoiedli.. .Ani sa v tem horku nechce hlavitě jest
Verunka neposlechla a zmizela s hrníčky v síni. Goláň vyzval

posunkem hosta, aby si se ]. ám pak se vrátil ke svoií práci.
„Edem nevím. es--li sa k vám moia cérka hodí. Slyšél sem, že

moc řeči nenaděláte. šak to aj vidím, a ona by edem mlela pantem.
Nedá hubě nadarmo iest . . ."

..Tatulkol" mračila se Hevka. stojíc stále u své nůše.
Michal ustal v práci &, dívaie se kamsi do ztracena, ale směrem

k Hevce. o prvé promluvil. Pomalu. vážně. kazatelsky:
Člověk moudrý pomlčí až do času, ale chtivý k mluvení a ne

moudrý nezachovává času. Kdož mnoho mluví. urazit duši svou,"
Hodulákova tvář se rozesmála škodolibě. ,.Poslúchai, Hevko,

na mú hříšnú —tady sa mně aspoň nezkazíš. Ty jeden divúre .. .!
A zkrotneš, až zkrotnešl“

Obraceie se na Michala žaloval:
„Ona sa také ráda zavdy povadí . .. No. tady nebude měl

s kým . . . Vy ií neodpovíte . .. To ona hned se osápne třeba ai
na vlastní maměnkul . . ."

Hevka skláněla hlavu a trhala sebou pohněvaně. „Edem bud'
s tichú dušú . . . Pověz. že sa rada nevadíš, povězl ,. ." dotíral
otec.

Michal zase tak do prázdna. iako by se bál na Hevku pohlednoul:
„Střecha (lěravá v zimě a žena svárlivá, iedno druhému po

dobno jest . . ."
.,Poslúchni, Hevko. že si střecha ďuravá . . .“ rozesmál se Ho

dulak. „Ani náš panáček tak neumiiá kázat . . . Tady věru nemosíš
ani do kostela. tady budeš mět kázaní co deňl"

Hospodyně přinesla hrníčky s mlékem a stavěla je na stůl.
Z podstolí vytáhla mísku s brymzou & nůž. Z peřin vzala pecen
& zvala pohledem k jídlu.

Hodulák pronášel poslední žalobu.
„A ráda ta naša céra uteče zavdy na muziku. Jak uslyší za

pištět klarinet. už to s ňú hážel"
Hevka už poplakávala.



„Tatulkol“
..Marnost nad marnost. a všecko ie marnost," promluvila po

prve Veruna. Ale hned kývala na děvče, aby si přisedlo.
Hevka se ostýchala.
„No pod'. až pod. . . Pohaněl sem ta, je pravda, ale ai po

chválil . . . Aby hospodáři neřekli iednúc, no. kúpili zme zailca
v měchu. Už sa nehněvai & podl Hlúpý. gdo dává, hlupší, gdo
nebere . . ."

Očka mu ien hrála. když se zadíval na“ stůl a na Boží dary.
„Jeida, brymza . . .! ak sem slyšél, že máte salaš . . . Přijdu

:sinegdy kúpil pecének syra. Mám ho strašně rád, dokád' ie sladký .. .
Ale ai zmišany a uležený ie dobrý na sirnícu v zimě. No pod,
(co si otobě pomysliiá . . ."

Hevka se osmělila, ale když se přiblížila ke stolu. vykřikla
uděšeně. Zamariovala, zabožila se & zakryla si oči.

„No, no, co vřlskáš? . . . Dyt mně nedělní hanby, až haňby . . .l“
zlobil se otec.

..Lekla sem sa tei smrti . . . tak sa šklébil . . ." vyrážela Hevka
ze sebe se směšnou ustrašenosti.

Hodulák si te rve všiml na stěně, zrovna nad stolem. umrlčí
lebky s dvěma,llřižem přeloženýma hnátama. To byla iediná vy
zdoba iizby.

Hevka se v minutě vzpamatovala a rozesmála ae divoce.
„Smich s bolestí smlěen bude a po radosti naposledy býva

;pláčl . . ." káral Goláň.
„Také pravivám, gdo sa v pátek směie, v nedělu si poplače.

Až popláče , . „" přitakal Hodulák, uplieie mléka.
„Ale. latulko, dnes je přecai pondělí a ne patek . . , rozesmála

:se Hevka. Aby neviděla lebky. usedla si pod ni a stydlavé si
lukraiovala chleba.

Vtom vrazil do jizby poděšené mladší Goláň. Pomenšl, po
.dobný bratrovi, ale spíše jako jeho skreslenina, Zabočil se na
lhosty a dával znameni bratrovi a sestře, aby se podívali do okna.

Michal pouze vstal a, pohlédnuv oknem. mávl odmítavě rukou.
Zato na Veruně bylo pozorovali větší rozechvění. Poblhala

neslyšně po jizbě, tu upravila &pohladila peřiny. tu zase zéstěrou
(omětala lavice a rovnala hrnce na ohništi. Pokračovánl.



JOS. HANÁK: MGR. ALFRED BAUDRILLART.
JEHO ŽIVOTADÍLO.

nozí z naší katolické inteligence poznali osobně Mgr. Al
freda Baudrillarta na sjezdu katolíků v Praze minulého
roku. Literárníi veřejná činnost tohoto vynikajícího dě
jepisce. konierenciéra a možno říci vůdce katolické in

teligence francouzské jest u nás méně známa.
Dostal se mně do rukou jeho životopis od Alberta Cherela,

profesora university ve Frýburce, sbírka jeho studiiapřednášek,
vydaných pod názvem „L' Enseignement catholique dans la France
contemporaine" & rozličné brožury & knihy, vydané za jeho spo
lupracovnictví a redakce.') [ pokusím se dle těchto předloh na
stíniti obraz jeho života a díla, podati hlavni jeho myšlenky o
rozličných otázkách. jež jsou i u nás ožehavé.

Alfred Baudrillart narodil se dne 6. ledna 1859 v Paříži. Po
chází z rodiny vynikající. jsa vnukem spisovatele Silvestra de Sacy
a synem národohospodáře Henri Baudrillarta. Náboženské for
mace dostalo se jeho duši na škole Bossuetově, založené abbém
Thenonem. Tato škola jest zároveň externátem, z něhož docházejí
studující do lycea Ludvíka Velikého, na němž studoval i Bau
drillart. Po dokonaných studiích humanitních věnoval se studiu
historie a potom působil jako profesor na lyceu v Lavale, Caenu
a posléze na koleji sv. Stanislava v Paříži. Jeho práce „Filip V.
a francouzský dvůr", již nabyl doktorátu ěs lettres, vzbudila ne—
obyčejnou pozornost.

R. 1890 vstoupil do kongregace oratoriánské a, udělav doktorát
bohosloví, byl r 1893 posvěcen na kněze. Byv povolán za pro
fesora na katolickou universituvPaříži. stal se spolupracovníkem
a potom redaktorem časopisu „Bullatin critique" a r. 1907 rek
torem této university. Rok nato byl jmenován generálním vikářem
pařížským.

Tot krátce běh života Mgra Baudrillarta před světovou válkou.
Vědecká jeho činnost byla bohatá a úspěšná. Jejím vysledkem
jest několik historických prací, z nichž uvedu jen nejvýznačnější.

Jest to předně „Philippe V. et la Cour de France", dílo o 5
svazcích v B". vydané v letech 1889 až 1899 a dvakrát vyzna
menané od Francouzské akademie vělkou cenou Gobertovou.
Dílo to vyniká nejen neobyčejnou erudicí a bystrou kritickou
metodou, ale je pozoruhodno i úvahami, že nastolení Bourbonů
v Madridě Filipem V. nebylo jen vítězstvím osobní ambice Lud
víka XIV., nýbrž vítězstvím jeho politiky, směřující ke spojení
románských národů proti jejich odvěkým nepřátelům germánským.

e spise „L' église catholique, la renaissance et le protestan
tisme" rozebírá. co byla renaissance, v čem se protivila duchu

') Laskavosti P. Aug. Neumanna. O. S. A.. začež mu vzdávám srdečný dík.



křesťanství, pátrá, v jaké míře splynula v některých zemích
s protestantismem. Zkoumá, co bylo v Lutherovi čistě německého
a proč zůstala Francie katolickou; stalo se tak z vůle národa,
jenž chtěl zůstati v jisté míře spojen s Římem. Vyvrací mínění,
jako by byli protestanté snášenlivější než katolíci, a jako by byl
protestantismus více přál pokroku duševnímu a mravnímu než
katolicismus, poukazuje na spousty,jež nahromadil, a na anarchii,
již rozpoutal. Kniha je psána s nestrannosti a důvěrou k církvi.
Řídil se slovy, jež napsal v Předmluvě: „Nikdy se mi nelíbily
skrývačky, ani to, co se obyčejně nazývá „zbožnou lži". Církvi
katolické je třeba pravdy; ona je s to ji snésti celou.“

Ve dvousvazkovém díle „La vie de Mgr. d' Hulst" líčí nám
život a dílo tohoto prvního rektora katolické university pařížské.
slavného řečníka a apologety, obroditele thomistické filosofie ve
Francii.

Nejzajímavějším dílem Mgr. Baudrillarta je „L' Enseignement
catholique dans la France contemporaine" (VIII.a 704 str.), po
něvadž se v něm zrcadlí obraz jeho myšlenkového života a jest
zároveň historií vzestupu katolicismu ve Francii v posledním
stoleti. Kniha ta není dějinami katolického školství ve Francii,
jak by někdo soudil z nápisu, nýbrž — jak podotýká autor v Před
mluvě ——může býti pramenem tomu, kdo je napíše; je to sbírka
studií a přednášek, týkajících se veškerého náboženského života
ve Francii v posledním století.

době, kdy u nás se činí tak úporné útoky na katolicismus,
jest třeba hledati zbraně, jimiž by bylo možno, je odrážeti. A
právě zmíněná kniha je znamenitou zbrojnicí pro boje nynější
i příští. Proto se jí budu obírati důkladněji &vyberu : ní zvláště
to, co i nám může býti poučením, vzpruhou a zbraní zároveň.

Mgr. Baudrillart pojednává v ní 0 duševním obrodu francouz
ského kněžstva v XIX. století, jenž měl za následeki obrod ná
boženský. Podotýká, že jest na omylu, kdo se domnívá, že jest
možno vésti duše, je-li ztraceno vedení rozumu.

Správně napsal r. 1863 P. Bory: „Nevzdělanost kněžstva plodí
bezbožnost lidu." Tak tomu bylo ve Francii počátkem 19. sto
letí, kdy kněžstvo — až na čestné výjimky — nestálo na výši
doby a tim pozbylo vážnosti u inteligence i u lidu.

o se týče náboženského smýšlení, byl začátek 19. století po
kračováním století 18., jež vypudilo křesťanství ze vzdělaného
světa. Tvrdilo se, že doba víry minula. víra byla nazývána po
věrou, tmářstvim, nevědomosti. V Akademii, kde byl výkvět fran
couzské inteligence, jméno Bůh působilo smích. a téměř nikdo
se ani neopovážil. je pronésti. Myslilo se, že náboženství po ra
nách. jež mu zasadili encyklopedisti, se již nevzpamatuje. Při
pouštělo se nanejvýš jako prostředek k udržení lidu v poslušnosti.

Tak tomu bylo i záestaurace, ač 6. článek ústavy prohlásilkatolicismus za nábožen ví státní. Spisy Voltairovy, Rousseauovy
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a j. byly opět a opět vydávány, a spisovatelé jako Béranger, ze
směšňovali vládní katolicismus a náboženství vůbec.

Nevěrou byla odkojena i mládež. Michelet ve svých „Vzpomín
kách z mládí" píše, že mládež, jež se narodila v době, kdy byly
chrámy zavřeny a již se nedostalo žádného náboženského vy
učování, téměř se děsila kněží v dlouhých, černých sutanách a
považovala je za něco jiného než lidí.

A Musset ve „Zpovědi dítka doby" líčí studující mládež takto:
„Kdo se někdy odváží vyprávěti, co se tehdy dálo v kolejích?
Muži o všem pochybovali, mládež vše poptrala. Básníci opěvovali
beznaději, mládež vycházela ze škol s jasným čelem, se svěží,
ruměnou tváří -—s rouháním na rtech. Francouzská povaha jest
od přírody veselá. přístupná; proto mozky se snadno plnily an
glickými a německými ideami, avšak srdce. příliš jemná pro boje
a utrpení, vadla jako zlomené květy . . ,I Děti patnáctileté, hovíce
si pod kvetoucími keři, mluvily časem řeči, jež by byly hrůzou
zachvěly nehybnými houštinami versaillskými. Hostil, timto věč
ným symbolem Boží lásky, pečetily dopisy a vyplivovaly chléb
Boží. Stastni, kteří unikli těmto dobám! Štastni, kteří přešli nad
propastmi, hledíce do nebe!"

S Mussetem souhlasí i velcí konvertité, Gratry, Olivaint, La
cordaire. P. Gratry napsal: „Byl jsem vychováván —- až na dobu
prvního svého přijímání —- v nevážnosti a ošklivosti ke křesía
nům i kněžím.“

A P. Olivaint: „Vzpomínám si své výchovy, svých protinábo
ženských choutek při odchodu z koleje; jak jsem byl pohřížen
do toho nového pohanství a jak bych byl rád bojoval mečem
i slovem proti Ježíši Kristu a jeho církvil"

Když Lacordaire studoval v Dijonu, co bylo jeho četbou?
Spisy Voltairovy a Dictionaire philosophique; zvláště však Vyznání
víry savojského vikáře') stalo se jeho evangeliem náboženským
a Sociální smlouva') jeho evangeliem politickým.

Tak tomu bylo ve všech státních kolejích, podřízených univer
sitě. Svoboda vyučování, jež by byla umožnila zachránit as oň
hlouček studující mládeže před nevěrou, byla v nedohledné dá ce.

Od r. 1809 bylo všechno vyučování závislé na universitě pa
řížské. Restaurace zamýšlela učiniti v tom změnu; obecné školltvl
podřídila biskupům a podporovala kongregace, obírající se vy
učováním. Avšak v kolejích zůstal celkem týž duch. Montalembert,
jenž v této době končil studie, to dosvědčuje slovy: „Kolik nás
bylo křesťanů v kolejích, těšících se nejlepší pověsti? Sotva jeden
ze dvaceti. Když jsme vkročili do kostela. působilo setkání s ně
jakým studentem nebo mužem, kteří dnes plní naše chrámy, takové
překvapení, jako návštěva křesťana v nějaké mešitě na východě.“

Avšak některé zjevy věstily doby lepší. V tom zmatku, v té

') Oboje od Rousseaua.
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uzkosti, jež po tolika politických a sociálních bouřích plnila duši
i srdce, klíčila naděje v cosi velkého, svatého, jež se mělo zro
diti z toho rozvratu.

Skleslost jedněch a tužby druhých po bitvě uWaterloo vylíčil
Alfred de Musset na prvních stránkách své „Zpovědi dítěte věku"
tak obdivuhodně, že stojí za překlad: „Pocit nevýslovné nevole
začal kvasiti ve všech mladých srdcích. Jsouce pány tohoto světa
odsouzeni k nečinnosti, jsouce vydáni na pospas školometům
všeho druhu, lenosti & nudě, viděli mladí lidé, jak se od nich
vzdalují pěnící se vlny, proti nimž všichni tito gladiatoři se lesk
noucí chystali své paže, cítili na dně své duše nesnesitelnou
bídu. Nejbohatší se stali zhýralci, méně zámožní přijali úřad, at
již talár nebo meč, nejchudší se vrhli do nadšení bez vášně, do
velkých slov, do strašného moře činnosti bez cíle.

. ..Bylo to jako popření všech věcí nebe a země, jež možno
nazvati rozčarováním, nebo, libo-li, beznadějí, jako by lidstvo v le
targii bylo mrtvolou těm, kteří mu ohmatávali tepnu. Jako kdysi
vojín na otázku: ,.v koho věříš7“ rychle odpověděl „v sebe".
tak francouzská mládež rychle odpovídala „v nic".

Ze tří článků skládal se život, jenž kynul mladým lidem: Za
nimi minulost navždy zničená, chvějící se ještě nad zříceninami
se všemi losili věků absolutismu, před nimi červánky bezměrného
obzoru, první svity budoucnosti __ a mezi těmito dvěma světy . . .
cosi podobného Oceánu, jenž dělí starou pevninu od mladé Ame
riky, cosi nevím jak splývavého & neurčitého, moře rozvlněně a
plné trosek, na němž čas od času přejela nějaká bílá vzdálená
plachta nebo loď, jež dýchala těžkou páru; slovem, přítomný
věk, jenž dělí minulost od budoucnosti, jenž není ani ten ani
onen. jenž se však podobá oběma zároveň a v němž při každém
kroku. jejž učiníme, nevíme. kráčíme-li ()osivu nebo po troskách."

Avšak nejšlechelnější nalezuli ve sově „svoboda" něco, „co
jim uvádělo srdce do tluku, co jim bylo zároveň jako vzdálena
a strašná vzpomínka a jako drahá naděje ještě vzdálenější".

A právě mezi těmito bylo několik, kteří — jako Lacordaire -—
málo roků potom měli přivésti značnou část veřejnosti ke křes
tanství.

Po duševní únavě a beznadějí bylo pozorovati všude klíčiti
nový život. Na pole žurnalistiky vstoupil Chateaubriand, Lamen

nais; Lamartine vydal své prvé Méditations poétiques, V. Huňpsvé prvé Odes. Guizott připravoval své Dějiny revoluce v Ang ".
Thiers Dějiny revoluce francouzské, Thierry své práce o středo
věku. Bylo to obrození lidského ducha.

Zůstane katolicismusstranou tohoto obrození? Poměry v kněžstvu
byly neutěšené. Kněží a biskupové, pokud přežili revoluci, byli
staří, útrapami zlomení & kněžského dorostu byl velký nedo
statek. Studium v seminářích nebylo na výši doby a nebylo tam
téměř ani žádných knihoven.
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Lamennais napsal r. 1829: „Jindy stálo kněžstvo svými vědo
mostmi v čele společnosti... Nikdy, od velmi mnohých věků,
nebylo kněžstvo ve svém celku tak nevzdělané jako dnes. A přec
nikdy mu nebylo tak třeba pravé vědy jako dnes."

Není divu. že obroditelé křesťanské myšlenky ve Francii byli
laici a ne kněží. Byl to slavný triumvirát šlechticů rodem i duchem,
Chateaubriand, Maistre a Bonald, slabí sice theologové — jak
praví Baudrillart ——avšak velcí buditele křestanských idei.

Duševní i duchovní obrod v kněžstvu připravovali hlavně bratří
Jan Marie a Felicité Lamennais, Bautain a Gratry.

„Lamennaisl —píše Baudrillart — ano, jméno jež jest na po
čátku duševního rozmachu francouzského kněžstva, jako jest
u pramene téměř všech myšlenkových proudů katolických, jež
sahají až do posledních let minulého století; jméno, jež nemožno
pronésti bez bolestného smutku, myslíme-li na konec, onen konec.
jenž vrhá svůj stín na všechno dilo mistrovo a činí je téměř ne
překonatelné podezřelými Nadzvedněme závoj a odstraňme mrak.
aby nepopiratelně zlo nám nezakrývalo dobro, jež se zde tají.
A to tím více, že po boku Felicité de Lamennais nalezáme sva
tého kněze — jednoho dne budeme moci snad říciprostě světce —
jeho bratra Jana de Lamennais."

Kdežto Jan věnoval se činnosti charitativní, zakládaje s ne
zdolnou energii dobročinné ústavy v Bretani. Felicité si obral
úkol, obhájiti křesťanství ze všech stran napadané. Usoudil, že
jednomu člověku je to nemožno, že je k tomu třeba společností.
školy. [ utvořil ji r. 1828 v Chesnaie z kněží i laiků. kteří jej tam
následovali. Kromě modliteb a přednášek. jež byly společný a
jež konal Felicité a Gerbet, pracoval každý ve svém pokoji v tom
oboru, jejž si zvolil. Ředitelem studií byl Felicité sám.

ylo třeba postarati se o trvání společnosti. Felecitě 8 po
čátku pomýšlel učiniti z ní ústav polocírkevnt a polosvětský. Bratr
Jan mu však navrhl. aby ji sloučil s kněžími-učiteli, jež shro
máždil v Saint-Méenu. Tak povstala Kongregace sv. Petra. jejíž
statuty vypracovali oba bratři. Pokračovůnt

mnm
'!
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Dr, ANTONlN DOHALSKÝ: LONDÝNSKÉ DOJMY.

I.
Londýn, 25. V. 1921.

ejsem jistěani první, ani poslední, který Vám podává zprávu
o své cestě do Londýna. ale přece se toho odvažují. Byt
sto lidi jednu věc vidělo, každý ji vidí v jiném světle, se
svého stanoviska; byt sto lidí jednu věc podniklo, každý

má při tom svůj „fortel". Jedna & táž věc na různé lidi různý
dojem činí. Tak také v tomto případě.

Přiznávám se. že jsem se těšil na ty různé dojmy, které vyvolá
taková cesta v mé duši a čekal jsem s tužkou &notesem, bych
každé jejich zatukání si poznamenal. Dnes, kdy prohlížím svůj
zápisník, nevidím v něm ničeho, kromě krátké věty, která vyja
dřuje veškeru cestovní horečku &tíseň venkovského člověka. Stojí
tam: Raději bych přece měl zůstat doma; zda bude Londýn pro
mne ovzduším?

Snad podobná otázka každému se namane, kdo hodlá podnik
nouti něco nezvyklého. — Tato tíseň mne opustila teprve když
jsem seděl ve vlaku : Chebu do Kolína n./R. Učinil jsem jedno
pozorování. které mne, jako upřímného Čecha, skutečně zabolelo.

.lel jsem den a noc oraženym Německem, Německem zmí
tunyín bouřemi všeho íliulíu a přec cizinec z toho všeho ničeho
nepozoruje. Všude vzorný pořádek, zřízenci vlaků velmi zdvořilí,
vlaky přesně přijíždějí &odjíždějí, na všech větších nádražích na
bízí se cestujícím občerstvení za velmi obstojne ceny, atd. Proč
by tomu nemohlo být tukin nás? Co tomu vadí? Dobrá vůle, či
vlastnost dovést organisovati7 Myslím, že obě.

První hlubší dojem učinilo na mne moře v Ostende. Nebyl sice
takový, o jakém jsem ve svém romantismu snil - ale řece byl
dosti značný. Viděl jsem Adrii, ale vědomí, že jsem vlastně na
největším moři, působí zcela odlišné. Moře bylo klidné, den byl
slunný. Nosiči zavazadel, plavčíci mihali se po palubě i můstku,
cestující zaujali svá místa, loď se dala v pohyb. Pravidelnými po
hyby loď rozrážela mořské vlny, které, pěníce se a hlučíce, vzdou
valy se kol jejich boků. 7—Po tříhodinné plavbě pozoroval jsem
jakési radostné rozechvění na lodi -——a již řídili cestující své da
lekohledy někam k severu. Ano, tam počalo se cosi objevovati.
Nerozpoznal jsem s počátku dobře, co to bylo, až později, v září
slunce viděl jsem stkvíti se křídové hory blíže Doveru, až oči
přecházely. Rychle se blížíme ku břehu, horda nosičů nás pře
padne & každý svého pasažéra hledí co nejrychleji pře
vésti přes překážky, kladené mu se strany revisorů pasů i zg
vazadel k určenému vlaku. Je to shon a křik k nepopsání. Ko
nečně zavírají se za námi dvířka oddělení ve vlaku a odjíždíme
směrem k Londýnu,

Kdy přijedeme do Londýna, vlastně na Victoria-Station? — táži
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se spolucestující. V 8%; zní odpověď. Z Doveru na Victoria-Sta
tion se vlak nezastaví. Jde to stále stejnoměrnou rychlostí ku
předu. Každý okamžik ponoříme se do tmy tunelu, abychom zase
vyjeli mezi bujná luka, kde se pasou stáda ovcí, krav a koní.
Míjíme předměstské nádraží Londýna a konečně v 8“/, vjíždíme
do Victoria-Station.

Jsme v Londýně. Řady automobilů odvážejí cestující. Vidím
autobusy, zvané „bassy", ač je devět hodin. Frekvence je značná.
Stavíme se na českém vyslanectví a pak to jde automobilem dále
až k bytu — Golders'-Green, Ambrose Avenue.

Druhý den teprve, ve světle slunce, které zde snad více hřeje
touto dobou, než u nás, mám příležitost trochu posoudit rozlohu
největšího města světa. Ku podivu však, nečiní na mne ohromu
jícího dojmu. Nebýti nesmírných vzdáleností, které oddělují různé
čtvrti od sebe, měl bych dojem, že jsem přijel ne do Londýna,
nýbrž do venkovského města. ím to je? Myslím, že tím, že
Angličané, majíce nadobyčejný smysl pro rodinný život a lásku
k přírodě, nestaví nikde velkých činžáků, jako u nás. Každá ro
dina má svůj domek, bohatší uvnitř města, chudší &cizinci v před—
městích, domek, který je velmi účelně a moderně zařízen. V pří
zemí je jídelna a salon, v prvém poschodí ložnice. Vícepatrové
domy mají jen velmi bohaté rodiny, činžáků v našem slova smyslu
zde ani není. Před každým domkem je zahrádka, třeba nepatrná,
ale lahodně zařízená. Mezi jednotlivými domy jsou někde velká,
jinde malá místa stavební, plna bujné trávy, kde se pasou koně
i ovce. To vše stírá 8 tohoto ohromného města tísnivý dojem
velkoměsta. Zajímavo je, že město samo má ohromná stáda ovcí,
která v městských parcích ——Hyde-Park, Regents-Park, Rich—
mond-Park ——volně se pasou. Ouha, řekne někdo, to ty parky
asi vypadají! Nikoli, nepředstavujte si pod jménem park naše
sady, plné krásných květin, uměle pěstěných palem, atd., v nichž
vyhraženy jsou lidem pouze cesty. Zde tomu tak není. Parkem
se zde rozumí velké trávníky. řekl bych louky ohromných roz
měrů, stomořadími opatřené, na nichž každý volně se může pro
cházeti. Jsou i zde ovšem cesty a pěšinky, ale těchto není nutno

používati, chceme-li se parkem projíti, jsou spíše pro povozy.e to zařízení velmi pohodlné a zejména za parných dnú par
je místem skutečného osvěžení a nikoli místem. kde se stále zve
dají oblaky prachu.

Je tedy Londýn ohromné město, ale tak vystavěné, že neo
hromuje svou velikostí; i uprostřed města vidíme zahrádky, nikde
ohromné činžáky ——jako u nás -—-nezabraňují nám viděti blankyt
nebe. Vyznat se ovšem v Londýně dá hodně námahy, zejména
tomu, kdo neovládá řeči. Jsou zde všemožné dopravní prostředky:
automobily, autobusy[„bassy"j, elektrické dráhy podzemní („tubs"),
elektriky v našem smyslu, autobusy na objednávky, motorky atd.
Na ulicích panuje stálý shon a ruch, strážníci mají stále co činit,
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aby řídili pouliční pořádek. A je zajímavo, jaký smysl pro po
řádek Angličané mají. Tak na příklad: lidé čekajína .,bass".
A hle, jeden staví se za druhého, jak přišel, a nikomu nena
padne, aby, přijda později, chtěl dříve nastoupiti, než ten, jenž
přišel dříve. Tvoří jednoduše frontu. Vstupuje se do vozu. Vůz
je naplněn (zde totiž nikdo v ..bassu" nesmí stát), chladnokrevně
sejde & čeká na druhý vůz.

Nebo právě dnes jsem měl příležitost v nejírekventovanější
ulici — Oxíord Street — viděti disciplinu Angličanů. V této ulici
proudí život nesmírně. Vůz za vozem ujíždí — vtom strážník,
stojíci prostřed ulice zdvihne ruku a vše se zastaví rázem, chodci
mohou volně procházet. Až vše přešlo, zase pokyne & nastává
nové proudění vozů. Jen tak je možno v městě 7 milionovém
udržeti pořádek. Smysl pro pořádek a pro nutnost discipliny jsou
zásadními rysy anglické povahy. Myslim, že by nám to také doma
neškodilo.

Příště dále, a sice o tom, jak jsem hledal katolický kostel a našel
anglikánský.

ll.
Londýn. 1. Vl. 1921.

Najíti katolický kostel v Londýně bylo mou první starostí.
Starostí vážnou. poněvadž bez mše sv. bych nebyl býval zde
Spokojen. Nebyla to ovšem práce lehká pro mne, poněvadž ne
ovládám jazyk an lický & pak bydlím na perilerii Londýna, tedy
do města chodit s oužit mši sv. v kathedra'le —- otom není řeči.

Přijel jsem v noci na pátek; pátek jsem musil věnovat nutným
představením u p. vyslance. Zbývala tedy sobota. .leda pouličním
mnnibusem, viděl jsem několik kostelu. l'odle stavby (gotické),
podle oken (s obrazy svatých), měl jsem dojem. jako by byly ka
t-olickě. Jdu k prvnímu, jest však presbyteriúnský, jak návěstí hlásí.
Co zde mají různé církve -—a ikalolická zavedeno, shledal
jisem velmi praktickým &mělo by sein nás zavésti. U každého
kostela totiž je velká dřevěná tabule, na níž je napsáno: jméno
kostele. resp. kterému světci je zasvěcen. které církvi náleží (katol.,
amgl. atd.), pak jméno faráře a dále pořad služeb Božích, kdy
jlsou obřady, resp. mše sv. v neděli, ve svátek, ve všední dny.

ři které mši sv. se podává, kdy se zpovídá. kdy je kostel otevřen 11
Kdy zavřen. Mimo to je ještě papírový plakát. na němž stojí.
kdo toho a toho dne bude míti kázání a o čem bude hovořiti.

Pokračují dále ve své pouti a čtu stále, čeho nehledám: an
glikánský, svobodný, babtistický __ jen ne katolický. Až konečně
dlojdu k poslednímu, nejbližšímu svému bytu. Hlavní vchod byl
z hlavní ulice, neviděl jsem tedy tabulky. Pozoruji kostel. Zevně
krostela vidím napsána jména různých svatých. Vcházím dovnitř
&! myslím si: trefil jsi, jsi konečně v katolickém kostele. Kostel
jie rozdělen na tři chrámové lodi. V hlavní lodi hlavní oltář,
w postranních oltář se Sanctissimem a oltář P. Marie. Na stěnách
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křížová cesta, u vchodu kropenka s vodou. Jdu k oltáři, kde je
tabernakl & hle, věčné světlo zde hoří a přes tabernakl jest ko
nopeum. Myslím si, zde to vedou úplně po římsku, i svatostánek
zahalen je rouškou, což u nás se neděje. Jsem úplně přesvědčen,
že jsem doma a proto poklekám a modlím se před svatostánkem.
Oltář je hezky upraven a na antipendiu se stkví latinská slova:
„Jesus panis angelorum" a „Regina coeli“ — „Rosa mystica“.
U oltáře vidím křeslo & štolu přes ně přehozenou, to je zpověd
nice, myslím si. Dobrá, zítra v osm jsi zde a budeš sloužiti mši
sv. Přijdu domů a oznamují, že jsem našel svůj kostel.

Druhého dne ve tři čtvrtě na osm jsem v kostele. Je skoro
prázdný, jen několik paní klečí před svatostánkem. Klekám i já
a připravuji se ke mši sv. Mezitím vousatý kostelník rozsvěcuje
svíce, upravuje věčné světlo, zvoní — & ministrant, velký jinoch,
také něco kutí u oltáře.

Zatím se kostel naplnil —- i pozoruji, že mnoho mladých lidí
obého pohlaví přišlo na bohoslužbu. Vtom se zazvoní a vchází
kněz. Mladý hezký člověk. má na sobě hezké bílé roucho gotické.
Jde k oltáři a počíná mše sv. Modli se potichu stupňové mod—
litby, dělá latinský kříž, atd. Slouží jednoduše katolickou mši sv.
Čte epištolu povýšeným hlasem, rovněž jako evangelium a po
nejprv slyším, že se nemodlí latinsky, nýbrž anglicky. V duchu
hubuji: “ nás nechce sv. Otec povolit češtinu a hle, zde se ni
koho neptají a při tiché mši sv. se modlí epištolu a evangelium
anglicky. Po evangeliu se kněz obrací &čte něco z malého lístku.
Lid odpovídá. modlt se střídavé &knězem. Zase zvláštnost, myslím
si. Následuje Credo — lid se hlasitě s knězem modlí. Nastává
obětováni —nyní počtnám pochybovat, jsem»li na katolické mši
sv., ale ještě si myslím: ne, bude to nějaký starý zvyk. Ministrant
totiž bere dosti velkou stříbrnou mísu s oltáře, lidé do ní něco
kladou ——ne však peníze — pak ji nese knězi k oltáři a ten ji
také obětuje. Následuje s malou odchylkou proměňování ——
ale tu již poznávám, že nejsem doma. Jde to nyní vše hlasitě a
anglický. Jsem určitě v kostele anglikánském, na obřadu t. zv
„vysoké církve". jejíž hlavou je klál. Vidím, že tuto neděli již
nebudu přítomen mši sv., proto se zájmem sleduji bohoslužbu
dále. Nastává přijímání. Skoro všichni přítomní jdou ke stolu Páně.
Přijímají pod obojí. Kněz jim podá hostii do rukou a pak jim dá
z kalichu napíti. Pozoruji přítomné, a počínají si velmi zbožně.
Zůstávám seděti na své židli skoro sám a ježto vidím, že se po
mně ohlížejí, že vzbuzují pozornost — odcházím.

V pondělí nato jsem našel katol. kostel sv. Eduarda. Od této
neděle prošel jsem mnoho kostelů různých ritů. Anglikánský
kostel od katolického dle vnitřní výzdoby je velmi těžko roze
znati. Obyčejně však dle toho, že nad hlavním oltářem v angl.
kostele vlaje anglická vlajka.

Vyprávěl jsem tento svůj příběh před audiencí u kardinála
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Borna ieho sekretáři. Ten se tomu nikterak nedivil. Pravil, že
ve všem anglikánská církev kopíruje církev katolickou.

Měl jsem nedlouho potom příležitost to poznati v samé kathe
drále anglikánské, u sv. Pavla. Přišel jsem tam a právě kanov
níci se modlili hodinky. Maji své ..stalle" , iako u nás, ien fialová
roucha isou trochu jinak upravená. Modlili se matutinum. neb
zpívali žalmy a pak následovalo čtení úryvků písma sv. Zpěvy
isou velmi hezké. Dokonce jsem shledal podobnost — iistě ne
úmyslnou — a jsa v kathedrále sv. Pavla, vzpomněl jsem si na
kanovníky u sv. Petra. Byl mezi kanovníky ieden hodně starý
pán & poněvadž mu asi modlení trvalo již dlouho, zíval, hrál si
rukama, šňupal a prohlížel si lidi —- tak asi, jako to někteří dě
lali u sv. Petra a my, iako seminar-isté, isme se nad tím pohor
šovali.

Ještě něco bych připomenul. co jsem shledal ve všech kostelích
a co mne zajímalo.

V každém kostele nachází se malá knihovna. Buď v předsíni,
nebo přímo v kostele, kde možno koupiti náboženské knihy.
neien modlitební, ale také apologetické, brožury větší i menší
až do letáků — kterými se zde velmi usilovně agituie. Tak na
př. iednoho dne isem našel za dveřmi leták katol. církve: „Co
chce katolická církve". Malý, v úhledné formě. Takový letáček
rozdá se do každého domu. tedy i iinověrcú. Hovoří se tam
neien o tématě. ale i kde je katolický kostel, kde možno dostati
informace atd.

A dále zájem, který ieví věřící () kostel. Viděl jsem to iak
v katolickém, tak v anglikánském. Funkce, které u nás konají
placení zřízenci mintstranti neb kostelník konaií zde věřící
samí.

Tak v neděli mně ministroval ieden vysokoškolský student
v komži & rochetě. Sbírky kostelní — u nás to obstarává t. zv.
„Klingelbeutel". koná X pán velmi horlivě. A věřící jsou velmi
ochotní, ač není těchto sbírek málo. Za jednu mši sv. byly tři:
na kostel, na faru, na školu. Je viděti, jak samostatnost, svoboda
církvi prospívá. Ač od státu zde ničeho nemá, přece kostely jsou
neien čisté (mluvím o katol.), ale i s určitým přepychem zařízeny.
všude klekátka, vsude ústřední topení.

Jen živé víry iest církvi zapotřebí ——pak se chudoby, t. i. bídy
lekat nemusí.
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STANISLAV WYSPIANSKI, PŘELOŽIL F. DUŠA;
L E G l 0 N.

DVANÁCTSCÉN

SCÉNA [.

1845. Řím. Vatikán. Stanza d' Heliodora; uprostřed obrovský stůl. Papež Ře
hoř XVI.. stařec uleknný, přihrbený; u nohou jeho Matka Makryna Mieczyslnw
ská. v kro'i Bazylwanky, s růženci & ostatky svatých na sukni. podpírá ii kněz
Alexandr elowiecki, ze shromážděni Zmrtvýchvstnlých. který je prostředníkem
a tlumočnikem. Mezi rozmluvou spočinula Bazylianka tváří na noze svatého
Otce. odtrhujíc se jenom když mluvi.

Matka : Nejvyšší radosti! Lásky vanel
Ježíši, přivedls mne k trůnu.
Otče, spravedlivý Pane,
hle, vidím Tebe v majestátě.
přede dnem svého skonu.

Papež: Odpovězte. duše. jak se máte.

Kněz: Otec ptá se vás. co si žádáte.

Matka: Hle, jsem šťastna u trůnu.
přede dnem svého skonu.
již žalob zemských jsem zapomněla.
Boží mne sláva obestřela.
v ní žiji i hořlm celá.

Kněz: Slov své prosby zapomněla:
šlastna přede dnem skonu,
že u tvého klečí trůnu:
ttm štěstím celá se modlí.

Papež: Připomeňte jí, kněže, zajetí.

Kněz: Otec znát chce vaše věznění,
vaše katy, jací jsou . ..

Matka: Jsou podli.
Mám svého vzpomínat zajeti,
mučeni v paměti vyvolat;
tolikráte, ach již tolikráte
pláč je oživoval paměti;
nyní od nich pryč jsem odeběhla,
již v pokoji jsem u Boha.
a místo co by vaše dlaň
mne od vzpomínek přeukrutných střehla



Kněz:

Papež :

Kněz:

Matka :

Kněz:

Papež :

Kněz:

Matka:

vy s podivnou katů mých chutí
chcete. bych vyznání činila.
Hle, již v pokoji jsem u Boha,
kam konečně. konečně isem doběhla;
prahnu by mne ruka Otce ostřehla
od vzpomínek na všecko, co bolí.

Děiů muk svých zapomněla.
prahnoucí přede dnem skonu
u nohou Tvých by poklid měla,
zapomenuvši katův & zajetí;
tou prosbou jenom se modlí.

Jeií kati museli být lidé podlí;
ó jak mnoho. mnoho vytrpěla.
tělo ieií trýzněno v mučírně,
mučeno roků prý šest.

Prý bylo po roků šest
tělo vase trýzněno & bito;
iak mohla iste to snést?

Hle. má kůže je iak síto,
zbodanú. zdranú v mučírně,
Bůh dodával mí síly let šest,
a ty sestry moie. které mřely,
ieiichž duše již stolí před Bohem
u vytržení nebestí soudcové ——
hleděla isem na soud l na katy
i na sestry moie, které mřely,
ony všechny mlčky odešly.

Potvrzuje vlastním doznáním,
svědčí, pouze mluvou se plete,
již bolesti se vyrvala kleté,
tělo ieií bodáno, řezáno, bito,
praví: kůže na ní jako síto.

Nevěděl isem, v listě nic nebylo.

Svatý Otec řekl, že nevěděl.
neznal tvých muk. v listě nic nebylo.

Nevěděl, čeho třeba bylo;
*na Petrově stolci, v Římě seděl.
on mne znal. modlila isem se k němu.
viděla ho ve snách, viděla ho silou.
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Kněz:

Papež :

Kněz:

Malka:

Kněz :

Papež:

Kněz:

Papež:

Kněz:

Papež:

Kněz:

Papež :

Kněz:

Povídá. duchovní silou
že vás prostřed muk viděla,
neznajíc vás. již vás znala.

Mučednickou & svatou sila
Krista prostřed muk viděla.
Bůh sestoupil mezi žijící,
by je potěšil, trpící;
zjevením ducha zmrtvěla.

Otec řekl. že duchovní sila.
kterou jsi v mukách poznala.
z Kristových darů byla
a ne z lidských.

Já pravdu mluvila:
že kdo je zástupcem Boha.
v tom svatá duchovní síla
jest živa. nad jeho hlavou
hromový zaklet je mrak,

že jsem vzzvala blesky.by na prac rozdrtil mého vraha,
neb já Ho vzývala skrze Slovo.

Žaluje mluvou hromovon.

Divná v ní blesků síla

Řekla, že vzývala skrze Slovo.

Kněže, její slova rozdrtí
proklettm; vrahy i katy
zabije duchovou silou.

Tuším znak nebe moudrého.

Do Říma času stejneho
dva, z daleka, hle, přibyli.

Dva přibyli hle : půlnoci.

Car s násilím ekelné Přemoci
a Ona s pro etí silou.

Hle, ten, jenž osudy váží i světy.
přivádí sem vraha jejího.



Papež: Jestli chtěl, Bůh dal

Kněz: Srdce tuší ho;
kdys chtěla stihnout vraha, znáti ho.

Matko: Byli zde utrhačí mí,
poznala isem to, ač to taiíte.

Kněz: Byli zde utrhači tví,
ozbroi se silou nadlidskou.
necht Duch se upokoií —
odešli utrhači tvoii.

Matka: Kdo íest on — přede mnou cos taií.
vyslovit že nemohou, nedají.

Kněz: Vyslovit to odvahy nemaií;
vyzbroi se silou ve trudu.

Matka: Můi kat.

Kněz: Car.

Malka: Pekla iúsaill
Bůh otevřel knihu osudů.
Vyzbroi se Silou ve trudu.
Car iest —- přede mnou cos taií,
vyslovit to odvahy nemají.
dosáhli hrotem utrhači,

ó sr_dce,o srdce. hle v pláči.
Ú dvojí dule moií muko;
Satan přisel Kristu se rouhati:
Bůh otevřel knihu osudů,
necht národy z ní čítaií.
Potvory pekel iásaií.
Jak zničit pekelné přemoci?
Dva hle isme přišli : půlnoci
do Říma času steiného;
tuším znak nebe moudrého;

gosáhli hrotem utrhači.srdce; ó srdce. hle v pláči.

(Matka Makryna ustupuie do sousední síně — provazena knězem Jelowlec
kkim. dveře se za ní zavíraií. Té chvíle má se odbýtí obřadna návltěva Cara
bMíkulue L Vpravo i vlevo otevírá se řada dveří. Schůzeií se kardinálové
vv iichi středu stoií apež. Současně vchází veliká carská družina. Poté rychle
vvkročí car v husarsé uni(.ormě rytířský a hrdý, královské postavy. vrhů na
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všechny strany pohledy plné milosti.a náhle zrakem probodávaiícím zahledí se
na přihrbeného. zvadlého starce. Stařec se zvedá a vzrůstá do maiestátní ve
likosti, až otřáslo a do roz aků přivedlo Mikuláše, který, pokloniv se před
papežem, políbil mu ruku. ehdy papež položil ruce na ramena Mikulásea dal
mu políbení Kristovo. lhned ustupuií a vzdalují se oba dva dvo . hned za
vřely se za nimi dveře. Papež usedá ke stolu a druhé křeslo na ízí carovi;
zůstali sami.

Ca : Návštěvou do sídla Petrova
z daleké isem přibyl Půlnoci.

'!

Papež: Znám Sílu severni Přemoci.

Car: Návštěvou v Petrovu svatyni
přicházím bratru iak přísluší.

Papež: Čas pohání myslet na duši.

Car: Jedem zlosti byl isem osočen.
lstnými pomluvami žebráků.

Papež: Uchvacovals cizí koruny,
učinils žebráky z Poláků.

Car: Jedem zlosti byl jsem osočen.
dnes již zhnětl isem bezúzdné smělce.

Papež: Hle, chceš udělat z nich iinověrce.

Car: Myšlenka, zle sluhy rozuměná.

Papež: Řečeno: tvé vlastní rozkazy.

Car: Překroucené, podvržené výrazy,
myšlenka zle sluhy rozuměná,
vypleii utrhačne pomluvy.

Papež: Vyplei vlastní rozkazy a listy.

Car: Lež to.

Papež: Nespiň jazyka;
tvoie vina ukáže se klatá.
Je tu na důkaz -—

Car: Kdo?

Papež: Svatá.
Kdos, komu Car mocný uniká,
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mučený kdos, kdos iak svatost čistý.

Car: Mé přinesl průkazy & listy.

Papež: Kdosi, iehož paměť 8 vraždami ie spiata
přišel.

Car: Na čí pozvání?

Papež: Možná na Boží že přibyl vyzvání:
íma času stejneho

dva iste přibyli z Půlnoci;
ty. car rozsáhlé všemoci,
a ona s prokletí silou.

Car: Dva isme do Říma přibyli.

Papež: Zde, u Petrova trůnu
oné dám přede dnem skonu
carovi pohleděti do očí.

Car: Nechť caru pohledí do očí;
v předvečer svého skonu
nechť iedem ústa omočí.

Papež: Zde u Petrova trůnu,
srdce ieií krvácí ve křeči -—
zde ona již je v bezpečí . .

(Hůlkou luků na dveře v pozadí, iimlž vzdálila se Bu lianks; dveře se oteví

:'le 531mm, vchází matka Makryna s křížem jako s iskupskou berlou. anío ce)

Car: To ona s křížem vchází.

Papež: Oči ieií blesky — které srazí:
hle, tvá kletba, zasáhne tě všemocí.

Car: To ona s křížem vchází . ..

(Hlavu spouští k zemi. ustupuie před idoucí ie íiikou, ulekaný, pobledlý,
nepozdrsviv nikoho, utíká. Dlouhou řadou pokojů sryšetieho spěšné kroky stále
se vzdaluiící.)

Malka: Trůny povalím i Moci,
zlá města. kde se výská.
svrhnu ie do hlubin, do noci.
v tmy iícen, Pekel do ohniska.
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Krista jenom pochválím.
Trůny, Mocnáře povalím,
svrhnu je v Noci, ve Vírů chvaty —
proklatý, prokletý. proklatýl

Sbor řeholnic: Bůh — Slovo zvítězilo.
e. znamení nebe moudrého:

do Říma času stejného
dva přibyli z Půlnoci.
Car s násilím pekelné Přemoci
Ona s prokletí silou.

JETŘlCl-l LIPANSKÝ: FRANTIŠKÁNSKÁ lDYLA.
(JIŘlMU KARASKOVI ZE LVOVIC.)

Assiský František svatý.
6 dítě! 6 chudinkol
synáčku ticha a míru.
martyre lásky Boží.
ach, holubičko snivá,
ó zpěváče radostný,
o poutníče neúnavný
idoucí ze Sacro Speco
do Grecia oslavovati
své vánoce tak tklivé.
Na západ slunce zíráá
snivě v úžasu němém.
čekáš blížící se noc.
Noc v symbolech betlemské
noci od ovídaiící.
Rytíři c udoby té
noci čarem unesený,
vdechuiící v slova svou

duši iasnou. ohnivou,
v slova svatá a krásná:
Chvalme Pána, ó bratři,
prosebným dýcháním.
Chvalme iei neúnavnym
rozdáváním své lásky.
Pokorni buďme, bratři.
v žebrání s ásném.
Domluvil. iše vane
dech lásky kraiinou.
Zář něhy se rozlila
nad horou tichou v Grecciu.
V svatém líbání bratři
se rozchází do samot
a František zůstává
sám v kontemplaci; nad ním
velebně áumí pinie a
noc iei mírně obestlrá.
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STANISLAV BOJAR: BRATRU FRANTIŠKOVL

Tak dítě navrací se k hrám
a k vzpomínce, iež z mládí zbude:
tvé verše znova pročítám
na svoií cestě chudé.

Zabřmělo v lesích naposled
ve zádumčivém rodném kraii.
ienž přestal bázlivě se chvět.
Tvé stráně rozkvétaií.

ien kapka rosy stříbrné
na květech pod listím se schvívá,
v tvém oku zvolna slza schne.
tvé srdce tiše zpívá.

Visící roj zní zahradou,
kde bohatství tvé nastřádáno.
Vzpomínky z mládí nocí idou.
vracel se budou ráno,

až novym sluncem uzraií
iablka vonná. granátová
& v plnou náruč spadaií
—»--nádherný plod.

POKLAD.

Nade mnou domov zašuměl
rozveselenou perutí.
Les, jak kdys v snech se tmčl,
nad hlavou se mi rozzvučel
& tichne nehnutý.

Má věrná řeka rozkvetla
pod lesem v křivém údolí
— rozlíté stříbro. -— Do světla
má vzpomínka se rozlétla.
Zda ieště zabalí?

Schýlené vrby tesknící
tu z mládí — věrné stráže -— jsou.
Snů poklad štědře zvonící
mně pod břeh skryly vonící.
pod tmavou hladinou.
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Jej, šťastný rybář, dnes jsem zdvihl
Jak drahocenný kov
mi svítí čistých na dlaních
a zářným proudem stéká z nich
v radosti beze slov.

TVÉ STOPY.

Vzpomínám — nevzpomínám ——
Po břehu bloudím porosenou travou.
tvé stopy hledám v jehličí & písku.
po tobě ruce spínám.

Uvěřím -— neuvěřím —
tvé stopy zanes písek. vzala voda.
Svůj láč & svoje bezejmenné hoře
jen b udným větrům svěřím.

Pochopí — nepochopí —
že hrob tvůj zarost druhou jarní travou.
že já tu krvácím & s živou ranou v hrudi
tvé marně hledam stopy.

JAN KARNlK: PROSTÝ MOTIV.

Bože, jaký smutný denl
Nebesa skly šedivými
nahlížejí do oken.
když v té poušti lovím rýmy.

S truchlou ísní okapu
myšlenky j ou jednotvárné,
jak drzého ntrapu
odháníě je přes práh marně.

Jen se v koutku přikrčl
a dal budou notu prostou:
V jedlinách či ve smrčí
na rakev ti prkna rostou . ..

Ať si jásáš nebo lkáš,
neujde ti sudba jista:
Kdos ti přede na rubáš.
kdos ti tvrdé lůžko chystá . . .



JARO ROVENSKÝ: ŠTĚDRÝ DEN.

Na štědrý den
od rána mír Boží iest rozprostřen

nad městem. iež leží v mlčení utonulě
a dýchá posvátným klidem.

A večer. když se zešeří.
nebe se rozevře

a bílí andělé ke stolům zasednou k večeři
nesouce pokoi lidem

dobré vůle.

Na štědrý den
hvězdnatá obloha nezláká

ven ani tul a.
Neb každý těší se \! radostném očekávání

až malý Ježíšek, sotva narozen,
tichounce otevře dveře do světnice.
na stromku vánočním rozhoří svíce

ve tmavé zeleni.
pod stromek položí dárky

a vlechny ohladí milostnou dlaní:
Nebo! v tu chvíll l pokoi té neichudlí matky“

rázem se romění
v rozkošný ůvo do pohádky.

Žena
radostí tichou ozářena

pohledne na děti.
V tu chvíll tepelná vlna ií zaplaví srdce. vykoupená

bolestí prvního početí.

PRAMEN.

Ke zvětralému kamení ísem slabý klekl,
bych z něho tekl,
bych žíznivými rety
ssál : něho sílu budoucího života,
iež v ieho obietí se nastřádala za leta.

Usměvem vítala mne za prvního rána samota.
hladovým pohledem se rozhořely kolem květy,
když z neznáma se rodil počin můj & vzrůst.
Na skromnou hostinu
spěl život ke mně do stínu.
Na tisíc nenasytných úst
se na mne pousmálo
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a bralo,
co stříbro mé iim z mála dalo.

Silím & rostu.
Však plachý pohled můj se zalek'
modravých d ek.
Ve smrků šeru ustrašeně těkám
& srázem razím neschůdnou si cestu
k sesterským řekám.

Pokorně čekám.
až z bohatství mých darů
znavený člověk zchladt žábu poledního žáru.

ŽIVOTEM PROKLETL

V oblohy modro vybáíenych světů,
kam prosté oko ve ne
svou hloubkou nedohledne,
vznesly se naše duše
v neznámé tuše
& bloudí v závratném letu.
V nich věčný vzplanul boj
a tvůrčí nepokoi.

Života dole řeka
korytem nekonečným zvolna stéká.
Jdou davy k ní a nové míií
: ní život lačně piií.

Nám ieiich smtch
na rtech už dávno ztich.
V iakesi setrvačné síle
letíme prostorem, už nedočkaví cíle,
však dosud neiisti. zda duše k němu doletí. ..

Životem věčně prokletí
v něm hyneme. A přec isme šťastni
mlhavou vidinou vlastní.

Z knihy ..Zrání".
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Severská literatura. M.Andersen Noxó': Štěstí. Z dánštiny přel.
Viktor Šuman. Silná povídečka ze smutného kraje mlh, kam celé
měsíce nezablondí sluneční svit, kde se rve člověk s tvrdými ska
lami, aby holý život uhájil. Nikdo zdola. z roviny sem nezabloudí,
leda, aby vzal, nikdo. jenž by něco přinášel. A ty prokleté skály
jsou sice mohutné, úchvatné, marně bije do nich moře,ale štěstí přece
neposkytnou. Ani ten zimní zpěv ledovců, jako koncert neviditel
ného sboru, nentiší stesku těch. kteří žijí více předtuchamí, než
realitou. kteří, í jsouce slepí, vidí jasně. Tady nahoře jsme už
tak založeni. že toho, co se nás nejvíce dotýká, nevidíme. ale
že máme předtuchy. Zde zjevuje se smrt i štěstí v jedné podobě,
v jedné postavě. Co nevýslovného štěstí poskytne těžký úraz ve
skalárlu jednomu z nejubožšiclí, nebot dá mu kus pudy tam dole,
a kdo tu pudu pohladí, vše dostane od ní . .. Vzácná (*r-tas hlu
bokým rtíckým jadrem

lla/mh Ponloppidnn : Královský hasí, 7. dánštiny přeložil
Hanuš llackensclnnícd. Nedejte se odstrašiti nevkusnou obálkou.
Přečtete si jistě tuto novelku, Či spíše rušné drama o jednom
jednání jak se film jednun dechem. |)o jutske samoty, do
rodiny lékaře llojela, nedlouho ženatého, vpadne v uzaszqustní
vecer neznámý DistinQovany, zábavný, zachová do poslední
chvíle inkognito, &když nevmné dobrodružství hrozí skončiti skan—
dálem, žárlivosti Ič-kařovou, zmizí tajuplné, a manželská dvojice
nikdy () něm nezví. Podivný host přinesl cosi nového do rodiny
jutských samotářu „ občasnou ztřeštěnost, periodické blouznění.
žárlivost a bdělou ostražitost u muže, romantické, pohádkové
snění o ženy. Bylo vždy patrno, že jejich dí'un navštívila pohádka.
Styl autornv je prosty, nelíledaný, ale děj je dramaticky strhující.
A v povídce najdete i pohádku své.duše, ktera touží po roman
Uckénr

Karl Larsen: Rozhodný bod. Preložvl llannš Hackenschmied.
Autor v předmluvě praví, že jeho povídka je zal=iena na tom
základním názoru, že v osudu člověka často se vyskytá nějaký
rozhodný bod, kterým dospívá rozvoj jednotlivce budto k vítězství,
nebo ke zkáze. Dává svému hrdinovi Knudu Holterovi projití leh
komyslnostmi mládí, podvody, krádežemi, bídou íysíckou i mravní
až k tomu rozhodnému bodu, kdy jest mu přijati trest, a"_sice
fysický trest krutého hladu &zimy v žaláři. Doktor, jenž až dosud
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vytáhl lehkomyslníka z každé kalamity, uznává, že jenom tento
radikální lék pomůže. „Vy máte cítiti následky svých hloupostí
na svém těle, protože mohou býti trestány jen na vašem těle,
když se vám morálka stala zemí neznámou ——čím ostatně byla
vám nejspíše vždycky. — A máte býti trestán na svém těle
-— ne několika porcemi ran. nebot se vysázejí příliš hrubé
a bolest se příliš brzy vykouří, aby mohla pomáhati; to by vás
jenom popudilo a zatvrdilo. Ale hlad a zima — pomaloučku a
den co den — které jste si sám zavinil, a z nichž si nyní také
sám máte pomoci. ty se vám mohou státi záchranou — záchra
nou, která jest ještě možná toliko trestem. Anebo nezbytně za
hynete — což. mimochodem a podle mého mínění. jistě nečiníte."
Knud pochopil a po vytrpěném trestu nalezl na farmě smysl ži
vota v užitečné. krásné práci. V době falešných. humanitářských
hesel jistě odvážný názor. Povídka nedosahuje síly Brett Harto
vých amerických povídek. ale je dobrá. Ani ne tak podáním. jež
je místy trochu reportérské, ale ideou.

Arne Garborg: Zaprodán čerta. Z norštiny řel. Hugo Ko
sterka. Gunhilda Nielsová, dcerka bohatého sed áka, svedena a
zrazena selským synkem Baardem a vypuzena otcem z domu,
zaslíbila na lístku. krví vlastní pode saném. své děcko ďáblu, až
mu bude osmnácté let. A když se do a naplnila vidíme za rudké
bouře klečeti před oltářem zaslíbence Luciierova. mladého aarda.

Bahnmatku a mladou jeho ženu a kněze, jenž zaklíná zlého ducha.aard zachráněn, ale matka vtom okamžiku umírá. Garborg líčí
sytě zvláště hrůzy exorcismu, ale dojem je zkažen lišáctvím kně
zovým, jenž vynutí na mladíkovi v odměnu za záchranu daro—
vací listinu. dle níž dá třetinu dědictví po matce kostelu. Bouře,
které ..pastor" používá k exorcismu, a celá staláž je hodně di
vadelnická. Místy jest to nechutné. Oč běželo autorovi celou
knížkou, je těžko uhodnouti. Překladatel držel se ovšem origi
nálu překládaje slovo pastor. Běží zde zřejmě o katolického kněze.
nebo! se mluví o mešním roucliu. o mešní knize. A exorcismu
protestanté též nemají. Lépe by odpovídalo v českém překladu
slovo farář.

Tor Hedberg: Historie povýšence Jana Karra. Ze švédštiny
přeložil Hugo Kosterka. Severská knihovna přináší ukázky
tvorby severských autorů. u nás dosud málo známých. Mezi ji
nými uvádí Tora Hedberga, švédského romanopisce a sice ro
mánem, psaným pod vlivem Jonase Lia. Fabule je prostá: Jan
Kafr, nemanželský syn bohatého sedláka, otcem však odstrčený,
částečně pílí i částečně chytristikou dojde velkého bohatství.
Touha po půdě, po penězích. ale také touha po synovi ——tot
hlavní cíle, jenž Jana ovládají. l tragický rys je tu: aby dítě za
choval, obětuje život ženy. A trest? Jest mu viděti, jak v syn
kovi roste nevážnost k penězům a touha po rozhazování jich.
Trochu skreslena jest touha starého lakomce zkusit, co je to za
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hýřit si a vyhodit si z kopýtka. Pěkně autor líčí tvrdé, selské
duše. na povrch drsné, uvnitř však plně lásky a něhy, jež se
z jakéhosi studu nikdy neprojeví. Byť nedosahoval roman veli
kosti ostatních severních tvůrců, snese se dobře v naší překladové
literatuře.

Qusíav of Geiierslam: Les a jezero. Ze švédštiny přeložil
Viktor Šumsn. Tento autor není neznám českému čtenářstvu.
Před lety u Melichara vyšlá Kniha o bratřičkovi učinila na mě
hluboký dojem a vždy jsem si přál, aby z autora více bylo pře
loženo. Na počátku války vyšla u Rošického ve Vršovicích jeho
Věčná hádanka. v Topičových dobrých knihach Hlava Medusina.
v Českosl. podn. Síla ženy a u Vilímka Stará alej. Tvorba auto
rova má ráz vážný. ponuře melancholický. Mistrem jest v ana
lysi dětské duše a vůbec pozorovatelem duševních stavů. Lite
rární anatom, pitvá se zrovna v lidském srdci. Kniha Les a iezero
obsahuje sedm povídek ze života selského lidu švédského. První
povídka Láska podává zajímavou dívčí osobnost. jež řilne k muži
s oddaností na celý život, oddaností opravdu psovs ou. ale bez
lásky. jak jsme si ji zvykli jmenovati a s odporem ke všemu fy
sickému v lásce. Následek je ovšem rozervanost mužova a ne
ukojené srdce do smrti. Taiemsíuí lesa líčí zločin napomáhání
k sebevraždě. který vlastně zločinem není, nýbrž jen důsledkem
prostoty a bídy. Kristina myría jest historií omezeného. venkov
ského děvčete, příjímajícího s tupou oddaností vše, co osud po
dává. Slará bible je rázu trochu anekdotického. zato ovídka
Sammel je vysoce umělecká. Je to tragedie ubohého sr ce stále
nespokojeného a stále štvaného nesmyslnými touhami. Povídka
o kráse & potřebě ilusí. Právem se počítá mezi nejlepší autorovy
práce. K. B

Jan Fr. Hruška: Naši pod Čerchovem. Řada chodskýchpo
stav a povah. Nákl. K. Beníška v Plzni 1921. Cena 10 Kč. Čte
náři „Archy“ už bohdá vědí, kdo to je Fr. Hruška. Kteří ho ne
znali dříve. naučili se ho vážiti ze životního Creda, jež uložil
ve stal „Ve světle víry". Mnozí mají jeho „Hořící ker'“ a čítají
tyto zbožné meditace za tichých svatvečerů. Jiní už před lety
potěšili se četbou knihy „Vza'blescirh síaré chodské slávy“ nebo
i ,.Chodskými baikami“. které Hruška vypravuje kouzelně prostou
a jadrně českou dikcí a jež nedávno doplnil svazečkem časových
bajek „Za svobodu“, kde učí svobody si vážiti & ve svobodě
rozumně se ovládati. Nebude chyběli ani těch, kteří zamilovali
si Hruškova „Dérečka včalaře", drobné arcidílko. o němž lidé
s literárním hlasem se vyjádřili. že je to šťastný protějšek B. Něm
cové ..Babičky". Knížka vyšla sice v knižnici „Osení“ (nákladem
Topičovým), určené mládeži, ale hodí se stejně ba více dospělým
a neměla by chyběti v žádné lidové knihovně. Nemáme mnoho
knih tak povznášejícíchl Všem ctitelům vzácné Hruškovy osob
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nosti přichází vhod nová kniha s titulem výše uvedeným. Je to
půvabná. idylická báseň a při tom životná pravda, co tu autor
spanilou beletristickou formou vypravuje o dobrých lidech starého
vymírajícího Chodska, Pro českého katolíka je četba věrohodných
obrázků Hruškových velikým zadostuciněním. Ukazuje mu ad
oculos. jakého zrna vychovávala v národě našem katolická, „proti
reformační" rodina a s ni stará škola, řízená učitelstvem upřímně
katolickým a zcela v duchu té tolik osočované a nenáviděné
církve, jejíž duchovenstvo dle nedávného otevřeného prohlášení
Pekařova vzkříšením národa slavně odčinilo. v čem protirefor
mační horlivost sem tam přestřelila. Všem povolaným vychova
telům našeho lidu nelze dosti důtklivě klásti na srdce, aby jak
nejnovější tak předcházející díla Hruškova a zejména ..Děrec'ek
včalařem" do lidových knihoven opatřili a čtenářstvu doporučo
vali. Vídám v rukou lidu ty nejhorší škváry. Dobrá kniha nena
lezne kolportérů. J. Kurnik.

Pavel Stodola: Zpívající pyramida. (Rozmluva s čertem,)
Brno 1921. Nákl. Stan. Kočího. V rozmarném dialogu poslance
Jandery a čerta na rozhraní civilisace ——na hranicích zpustoše
ného Ruska — nejzávažnější jest výkřik, touha po revisi slov,
hesel. Strašná zodpovědnost spočívá na tvoření nových slov. no
vých hescl. Původce jich nezná dosahu své lehkomyslnosti, kam
až může zavésti národy a celé lidstvo. „Co nedokázali kdysi
filosofové, zakládající nihilism se všemi důsledky a následky, to
dokázala válka a oči lidi nabyly zvláštní schopnosti dívat se na
všechna slova a oživovat je. Strašný dar nebes, který v rukou
dětinske'hn lidstva může býti nebezpečnější než hora ekrasitu , ..
Nezastavite asijské vlny a neodvrátíte pohrom od svých bran,
neuvědomíte-li si, že každé lidské slovo vytištěné na papír může
se státi pochodní. která zapálí dům sousedů a vaše stavení. Ne
budete nikdy spat beze strachu z budoucností, neřeknete-li si,
že všechny plané švandy s lidskými slovy jsou horší než bom
bardování měst a střílení do katedrál. Nezachráníte jinak bu
doucnosti Evropy, než když vrhnete se v boj za očistu všech
pojmů. po nichž lidstvo lapá v zoufalém zápase ve špinavych
vodách na hranicích věčnosti jako po kuse dřeva. Nerozbijete
nijak šalebný a vražedný most mezi životem a „onou oblastí",
na nějž derou se miliony prostých duší a klesají odtud do ni
coty -— nerozbijete ho nijak než velkým přemýšlením a mlčením,
které si uloží Evropa od předsedů ministerstev až k poslednímu
taiemníku nejmenší strany. ——Varujte se laciných receptů na
zkrocení lidské bídy. nebot lidská bída a lidské neštěstí jste přece
vy sami a vy sami dostáváte se jim do drápů, jakmile jste je
poslali na druhél" — V dalším vybízí autor. aby se provedla ge
nerální revise celého lidského slovníku. „Každé slovo musí se
dostati k určitému tvaru. takže přestane být mátohou a strašidlem.'
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b'evelká, ale hluboce filosofickáknížečka mohla by býti mementem
všem těm prorokům a hlasatelům nových hesel a slov. B. Osipovič.

Červená maska: O umění Růženy Němcové a Boženy Svo
bodově. Nákl. Stan. Kočího 1921. Brno. Dávno jsem nečetl
tak zdařilé kritické grotesky. Ctitelům Růženy Svobodové
nebude nejvítanějěí. Už v komickém změtení jmen cítíte čertovo
kopýtko a při četbě knihy neubrántte se čkodolibého úsměvu.
Satyrik porovnává tvorbu, prostředí, výraz. epitet, slohové finessy,
citáty ——dvou autorek, dávno zesnulé Němcové a přede dvěma
léty zkonavšt náhle Svobodové. Tato vychází ze srovnání silně
pohmožděna. kdežto prostá velikost Němcové znova nám vyvstává
před zrakem. Neuškodí přečisti knížku bezvýhradným nekritickým
obdivovatelům Svobodové, zvláště mladým autorům, kteří lehce
se dají svésti oslnivým výrazem iejtm k napodobování. K. Bedra.

Běžná literatura. K. Červinka: Okolo lesů a pasek. Čtvrtý
svazek sebraných spisů Červinkových uvádí čtenáře do venkov
ských zákoutt, do lesů, k rybntkům, mezi udřený lid a rozmlsané,
smyslné panstvo. Poměrně nejlepší jest drobnůstka Hlad, jež ltčt
výborně dutevnt tav kvartálntho píjáka, a ta nijak do lesů a
pasek nezapadá. červinkovo lehkomyalně naztránt na pohlavnt
vztahy mezi mladými lidmi je schopno frivolnt názor životní
mladých čtenářů podporovati. Některé črty přečtete !! chuti pro
jejich anekdotický ráz. ale na konec odložtte knihu se steskem
& prázdnou dušt. Láska autorova k lesu neobohatila jeho knihy
novými, svěžími poznatky — ale jinak vytěžil lesnt krásy na př.
\rba. » Kla'ra Tschudi: Marie Antoinetta a revoluce. Neni to
ani román, uni kritická historie. Na román chybi autorce vřelá,
umělecká koncepce, ua historickou studií je kniha slabá pro zřejmou
bezradnost a kolísavost úsudku. Kdo má svěží umělecké romány
tou dobou se obtrajtci (Dumas, Dickens & j.), nudí se při četbě
této suché, bezbarvé, nevzrušujtct knihy, jež by se hodila celým
pojettm do knihovny: Láska slavných mužů a žen. -— Gio
vani Verga : Znamení lásky. Přel. H. Hackenschmied. Svěže po
dané obrázky, většinou ze života nejubožšího zemědělského pro
letariátu italského, pasáků, loutkařú, sedláků. árlívost, smyslná
láska, nůž, souboje... Celkem se nepovznáši nad průměrnou
literaturu toho druhu až na jedinou. skvostnou, biblicky úchvatně
podanou črtu: Ves v agonii, kde se ltčt výbuch Etny, panika a
útěk vesnického obyvatelstva. Překlad knihy zdá se býti dělán
příliš nakvap.
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Nový překlad Danta. V ..Lumíru" č. 9. a 10. uveřejňuje Ja
roslav Haasz ukázku svého překladu Dantova Pekla a sice zpěv

lkvníkJe prostší, klidnější. jasnější než překlad Vrchlického.áz ou:

Kde polovic je pouti v našem žití,
já dostal v les jakýsi, se tmtct.
že nebylo již přímé cesty zříti.

Ach, jaký byl, jak obtížno je říci,
ten drsný les, houšt silná tak i divá,
že v mysli vzbouří strach se vracející!

Redakce „Lumíra“ připojuje k překladu poznámku: Dantova Bož
ská komedie jest Homerova, Shakespearova nebo Goethova z těch
básnických výtvorů, k nimž se generace vždy znovu vracejí;
proto ve velkých literaturách, francouzské. španělské, německé
vzniklo za sebou a vedle sebe několik překladů, : nichž každý
značt jiné poiett slohové. Ani u nás. kde po úctyhodném, ale

neobratném náběhu antholoĚisty Fr. Douchy, vytvořil úsilím celého života Jaroslav Vrchlic ý klasický svůj překlad. zdokonalo
vaný a broušený v každém ze tří vydání, neustaneme na jediném
přebásnění Božské komedie. Meditace přinesly řed časem velmi
věrné a důstojné ztlumočení Pekla od katolické o Dantisty Karla
Vrátného. a dnes se domnívá redakce ,.Lumtra“, že uctí výročí
Dantuva skonu nejlépe. vtiskne-li ukázku : nového českého interna.
o němž pracuje přebásnitcl Petrarky, Baudelairea a Moréasa.
Jaroslav Haasz." Potud ..Lumír" .. . Divno, že za omněl na pře
klad l.utinnvův, jisté ozoruhodný. Pěkný článeček v létnže čísle
„l.umíra“ má Arne Nbvák, jenž končí: „Ani pro nás Cechy ne
zůstal Dante bez požehnání, ač tak pozdě u nás zdomácněl, teprve
půl tisíciletí po svém skonu, když byl nás středověk promeškal
všecky cesty vedoucí k jeho gotice. Vzaiimaué a složité kapitole
„Čechy a Iíalíe", která nesmi býti sána macharouským perem
volnomyšlenka'ře namáčeným do žuči, jest odstavec „Dante a

echy“ snad nejpoutavější. Dantovcem, arci! velice neúplným a
naivním, byl již protestant Jan Kollár. když v platonismu poněkud
ovšednělém připodobuii svou Míuu Beairici akdyž zcela mecha
nicky osnoval plán své symbolické pouti, končící se v oblastech
rajských a u vod acherontských: určité konvence dantovské po
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stačily jeho duši značně papírové, která si neosvojila pravého
mýšlení dantovského. Co vše nasadil však Jaroslav Vrchlický.
aby se vyrovnal se svým Dantem, jenž jej provázel od prahu
jinošství a měnil se podle vnitřního osudu svého vyznavače! Jako by
jej bylo plně pronikla dautovskě vědomí důsažně odpovědnosti,
pojal Vrchlický svá Dantovská studia jako vážnou věc kultury
národní, již umínil si přivtěliti Dantův svět a i v tom dohoniti,
co omeškal vývoj přervaný a porušeny. Překladatelské jeho úsilí
zdá se však netoliko samosprávným činem. rozloženým přes celý
život, ale i daní, kterou platil za to. čím jej Dante obdaroval:
za jednotící koncepci dějinnou, za sloučení spekulace &visionář
ství, za vytvoření monumentálního slohu. v neposlední řadě však
i za tuhou kázeň formy. jež zavazuje. Ale tento polian a evoluci
onista, vyznavač božství imanentního a hlasatel této země. od
půrce platonismu v lásce a příležitostný skeptik. nebyl přese vše
z dantovského rodu. ač po tom toužil &ač si prací a láskou dobyl
občanského práva v Dantově obci. Pravým Dantovcem se mně
zdá jediný velký básník český. u něhož sice nikde nenacházím
Dantova jména, avšak často jeho duchový obraz, přestilisovaný
do obecného typu vladaře snů . . . jest to dantovská dráha, která
vede od „Svítání na západě" k „Stavitelům chrámu". Také 0
takar Březina a právě on přede všemi -—jest mně dokladem.
že Dante není pro nás uzavřenou kapitolou, jako není pro nikohojkdo hleda velikost v oblasti ducha & mravní síly." * bk—

O Dantovl přináší studii A. M. l'iša v komunistickém ..Červnu"
((:. 25). .lest to z větší Části obranu moderních básníku, obviňo
\aných, že činí ze sebe otroky doby, že vzdávají se její ře
chodnosti a syrovosti, a že nepokoušejí se vystoupiti nad dzibu
& vylunutati, co jest v ní věčně lidského. Teprve v druhé částui
studie přechází k Daulmi, na němž demonstruje, že předhonil
všechny vrstevníky. kteří se o ozd'ovali za proudem života, po
nořil se v něj a na svých be£ech vynesl veškeru jeho slávu a
tíži. „Odhaluje tvář lidství, které již. nikdy nezji-vt se nám tak,
jako jemu. Citovost jeho pohybuje se v polohách neznámých
dnešku a přece příbuzných radostmi. smutky a tužbami člověka,
který odkudsi zdaleka podává nám ruku, aby nás seznámil s poutí,
již se ubíralo tehdy lidstvo Mluví o něm jazykem. jazykem své
doby. O každém z tvůrců, jich umění má universální význam,

latí tato věta. Ale nejnázorněji uplatňuje se v tvorbě l)antově."
íša velebí Danta, že nepsal latinou, ale pohrdanou florenckou

italštinou. „Dante neváhal použíti jazyka drsného. neustáleněho.
nepřipraveného tolik k úkolu. který mu byl náhle vytčen, jazyka,
určeného k denním stykům mezi kramáři Florencie — ale za to
živého, jímž naříkala, radovala se i klnula současnost. inem
Dantovým vyzdvižen byl lidový jazyk ze své meněcennosti, bylo
vyvráceno mínění o jeho neschopnosti k vyjádření jemně odstí
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novaných představ básnických. Jazyk, jímž Dante tvořil svoji
Božskou omedii, nebyl jen mateřštinou národa, k němuž při
náležel, ale značil mnohem více, samu mateřštinu doby. jejíž ryt
mus zachycoval. Výrazy a jich rytmické vázání umírás myšlen
kami, pocity a představami a s nimi se rovněž rodí. Jako každá
doba má své pocity, myšlenky a mravy, stejně vytváří si i svůj
životní rytmus a vlastní rodnou mluvou přilehavě a výrazně se
vyjadřuje. První podmínkou, jež tvoří básníka, jest, aby zmocnil
se mateřštiny své doby a tím s lynul s jejím bytostným rytmem,
jest to první krok k tomu,aaobsáirlsevřel celý její kosmos.. .Jak vy
soko ční Dante nad ty své vrstevníky, kteří poslušni tradičních
zvyklostí, odvraceli se od své doby,zanedbávalianepoznalíma
teřštinu její &od jejich živých pramenů vzdálili svoji poesii." —bk—

České umění náboženské. Dobré Dílo ve Staré Říší vydalo
dvě grafická alba Vlastislava Hofmana. První s titulem Fysíognomie
obsahuje sedm obrazů kolorovaných: Madonna, Kristus, Modlící
se dívka, Plačící žena, Kajícnice, Slepý hoch, Utopenec. Jak
z obsahu vysvítá, náboženskými čísly jsou první dvě, snad ještě
třetí. Není tu nic z tradičního umění, ani klasického, ani starých

rimitivů. Svým uměleckým i myšlenkovým pojetím našemu pub
'ku bude to neztravitelné, těžké, snad i směšné. Kdo však při

stoupí k tomuto umění s láskou, a nemá na starosti zařazovati
si vše do nějaké přihrádky — ismů, kdo snaží se čísti více srd
cem, citem, než lysickým zrakem a suchým intelektem, potěší se
jistě neobyčejným tímto uměním, jehož kouzlo hlavní je v neče
kanosti, ve stálém překvapování. Čeho si u Holmana cením ob
zvláště, jest jeho volba a komposice barev. Sytá. krvavá červeň
a mrtvolná žlut jeho Krista, vroucí a sytá modř jeho Madonny
jsou svojí domyšlenostt strhující.

Druhé album Christos. Madonna a svatí, jak jsem je viděl v ilumi
nacich starých Eíhíopských kodexů obsahuje devět obrazů dřevory
tových a kolorovaných. Jsou to: Madonna, Madonna s božským dě
ťátkem, Christos žehnaiící, Christos kážící, Ukřižování. Svatý Simeon,
Svatý Marek Evangelista. Svatý Jiří.Christos o posledním soudě. Ne
měl jsem dosud příležitosti vidět ethiopské iluminace, nedovedu tedy
posoudít,jnk velicese jimillolman inspiroval. Nejsou však asi na hony
daleko od našich staročeských iluminací &našich lidových obrázků
na skle. Hofmanova transkripce sama osobě jest dobrým činem.
Hlavní značkou Holmanových obrazů jest vyjevenost, extatičnost,
hieratická pósa, ale nade vše sytá barevnost většinou studených
tónů. Záliba jest ovšem vécí čistě osobní, nuže, nejvíce mně při
rostlo k srdci Ukřižování. Svatý Jiří a Madonnasděíátkem.

Bílkova Křížová cesta. jak ji pracoval umělec pro kolínský chrám
do dřeva, byla vydána v r. 1914 u B. KočíhovPraze ve velkém
íormátě 34><52 cm. Obrazů je 28, vytištěných na krásném sil
ném, křídovém papíře se žlutým tónem. 14 jich podává ústřední
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obraz křížového zastavení, 14 podává reprodukci obrazů vyře
zaných do rámů. Desky ěedavého tónu, ozdobeny papírovým,
silným reliefem Krista a Marie. Cena zvýšena oproti r. 1914 jen
asi o 25 K, takže velké, monumentální toto dílo dostanete za
55 Kč. Nechci nositi dříví do lesa a promlouvati o velkém díle
Bílkově, tyto řádky jsou pouze upřímným doporučením všem, kdo
ctí Bílka, a kdo si chtějí udělati velikou radost. Obrazy lze dáti
zarámovat, a též stěny menších kaplí jimi ozdobit. B. K.

Z pražských výstav. Na I. výstavě umělecko-průmyslové(le
den—únor) v uměleko-průmyslovém paláci byla vystavena celá
řada úplně hotových interieurů. Návrhy nábytku ještě nevyhovují.
Originelní nábytek je hezká věc, ale musí skýtati dojem útulnosti.
Nesmí strašit a z příbytku vyhánět, nesmí zneklidňovat, ale při
tahovat. Výzdoba interieurů je už snesitelnější, malba pokojů,
lustry, obrazy, koberce, záclony, velmi dobré a vkusné. Potěši
tclně začínají se objevovat motivy náboženské, v bílém dívčím
pokoji jsem zahlédl imitace náboženských obrazů na skle, v ku
chyni hliněné kropenky a p. Umělecký průmysl i nejpřísnějšímu
uměleckému kritikovi a milovníku umění poskytne mnoho radostí.
Nemohu zde obšírně psáti o krásném českém skle, vkusných go
belínech & kobercích, velmi správně se vyvíjejícím českém hrač
kářství, krajkáí'ství i keramice, zvláště o rafinované úpravě &vazbě
české knihy. Chci upozorniti aspoň na několik čísel 5 nábožen
skými motivy: Gobelín .loroňkíív s dobře promyšlenou hlavou
Kristovou, sošku sv. Václava na způsob starých majolik od Karla
Dvořáka. pálenou hlínu Štursovu llkřižování a Piequ, erdiše
Kostky (Stupava) klečící ženu pod křížem. velmi pěknou plaketu
sv. Václava od Sejnosta a konečně velmi krásné, originelní ikony
Trelovy v sádře zlatem a stříbrem a sytými barvami udělané
(Sv. Václav. Madonny, Andělé) s přiléhajícími zlacenými rámy. —-—
Na výstavě Mikuláše Aleše v síni Mánesa (leden-únor) soustře
clěna práce velikého mistra z mladších let a pozdější náčrty k růz
rným cyklům. a pak několik prací nikde dosud nevystavených, ale
známých z re rodukci. Velmi mě zaujala perokresba Sv. Václav ——
nekreslená zEěžným zpusobem na koni, ale v postoji knížete,
velmi sympatické tváře, rozcvirajícího náruč. Jako protějšek asi myš
lena Sv.Ludmíla. která se nevymyká tradičnímu pojetí. Lepší jest pe
rokresba Sv. Vojtěchz českého cyklu, Celkem nepřinesla výstava
nějakých objevů. — Velmi zajímavou byla výstava Tvorby, ja
kéhosi velmi volného sdruženi umělců. Pomíjejc nedokrevné &
*hrubé dřevoryty Hod/zovy a Némcovy, kubistická padělky Galim
bertí Lanové, zmiňují se o Zvěstování od Kreissingera, jednou
uhlová kresba, po druhé olej. Černá kresba rozhodně je lepší než
.olej. jenž nemá posvěcení, neodpovídají velikosti Chvíle — jež
měla býti mezníkem v Dějinách člověčenstva. Těžištěm výstavy
byl Josef Váchal, nezkrotný fantastík, jenž přebíhá názorem ži
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votním i uměním od mysticismu katolického přes východní ná
boženstva. spiritism, kabaly, theosofii až k prázdnému atheismu.

raje na všechny možné techniky, pracuje překotně, nedostatek
akademické průpravy zajištuje mu jisté svobody výrazu. Překoná
lehce materiál ——hračkou je mu v krátké době vyzdobitiavlast
ním písmem vysázeti knihu pro 15 gourmandů, hračkou je mu
vyřezati úchvatného, krásného a opravdu pietního Ukřižouaného
i pomalovati plátna nezvyklých rozměrů náboženskými viseini
(Představy bohů), kde máte Pel Mel všech božstev východních,
hned vážně, hned skresleně podaných. Váchal dovede se roz
horliti na tendenčním plátně na Koniáše i na středověké inkvi
sitory. V sousedství nejsvětějšího umístí však někdy takový cy
nismus, že se otřesete hnusem (na obraze Propagace andílek
ženského pohlaví na rameni Boha Otce). Stojíte někdy na roz
pacích, nemáte-li co činiti s pathologickém zjevem v umění, ale
takový františkánský cyklus jest s to vás zase usmířiti. — Vý
stava A. Zázvorky v sále Antiqua (leden) byla naprosto pochy
bená. Nevyzrálé plody mladého malíře, jenž vystavoval oleje,
akvarely, kresby bez nejmenší autokritiky. Tak ostudných „má
nesovštin" jsem dosud neviděl. — Výstava marin Alexeje Hau
sena v Topičově salonu (leden) mohla ukázati nejednomu mladé
mu adeptovi umění, „jak se to dělá“. Neobyčejná technika, rutina,
barxitost náladovost — mistrl Ovšem bez pretensí na nějaké
hledání nových cest a směrů. — Výstava L. Kuby v saloně Rub
šově (leden) vykázala kořist umělcovu 2 Č. Krumlova. Radostné
nálady zajímavého českého městečka, nemožné oblohy, mnoho
dobré vůle a ušlechtilé snahy — ale málo opravdové tvůrčl potence.
-—Podzimní vys/ava Manesa a Hollara, soudě dle úsudků našich
kritiků uměleckých většinou zklamala. Ve výstavě Hollara nej
větší pozornost vzbudili Konůpek svým cyklem Dantovo Peklo
a Duša dřevoryty Ze smutné země (Ostravska) Kritik „Lidových
novin" píše: „Novým člověkem je tu Fe iš Duša se svými ostrav
skými dřevoryty Ze smutné země, vnic se mu zřejmě podařilo
podati hutnou formou své dojetí z pat su bídy : černého fan
tastického kraje uhlí." Marek J., kritik ve „Venkově“,napsal: „Duša
a Konůpek mají příliš upřímný a zjitřený úhoz, aby jejich hra
nezvučela trochu drsně, až dissonantně, zato však vroucně a jí
mavě. Duša také líčí Smutnou zemi vítkovických železáren, jako
Silovský, ale ač nemá jeho virtuosity, ba jeho dřevoryty ani ne
jsou do důsledků prohněteny a myšlenka nezmáhá vždy výtvarný
výraz, přece jim dám přednost, protože jimi chvěje tep lidského
srdce. Ponechám si ještě o nich konečný soud, až po dokončení
celého cyklu, a také ke Konůpkovu Dantovu peklu se vrátím, až
při úplném díle; nebot souditi jednotlivé listy znamená u Konůpka
totéž, jako souditi drama podle jednoho, nebo dvou aktů. po
znáte snad znich autora, ale nedocítíte se díla." Akritik „Času"
píše: „Tentokráte jsou to jedině mystické dřevoryty Bílkovy a
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výrazné lepty Konůpkovy. u nichž se můžete zastavit opravdu
s radostí a potěšením . . .Nesmíme ještě zapomenouti uvésti v klad
ném smyslu Ferdis'e Dušu, jenž je v Hollaru homo novus, s ten
denčnimi, v bezručovském duchu nesenými dřevoryty z Ostrav
ska, jejichž pevná a hustá forma je předností oproti autorovým
grafickým albům, o nichž jsme na tomto místě hovořili letošiho
jara."

Přehled revui. V prosincovém čísle
„Moderni Revue" ujímá se Jar. recar

památky Miloše Marlena &jeho Dialogunadměstem.vněmžautornapsal: ,. ec y
se vykrvácely za protestantismus. za
německý protestantismus". Dr. erben
ve své zášti proti katolicismu v pole
mice proti dru Pekařovi otlouká toto
pojetí o mrtvou hlavu Martenovu: „Že
náš domácí protestantism byl německý,
to si mohla mysliti zrůdna hlava básnická.
historik žádný se takového tvrzení ne
odváži.“ Krecar připouští, že lze dis
kusi připustiti o Martenově větvě. ale
že nelze odbýti její lyrickou závažnost
takovouto nešlechetnou větou. založe
nou na neznalosti autora a na puritan
stvl. „To dokáže jen fanatik, byt vyznával
Husovo „pravdy každému přejte“. „Přáti
pravdy“ svědčilo by době více, než
„nikoho neživiti“, heslo. přenesené z na
cionálního pole Božích bojovníků na
pole náboženské: krmička viry přihří
vana na politických ohništlch, nabyla
by přirozené temperatury a pak i své
poctivé chuti — pokud si ji uchovala“

oderni revue. silně nacionálně a
politicky se exponující. neustává tupiti
všecku kompromisnoata nadlézňní Ném
cům. „ ekl jsem již asi před půldruhým
rokem, že v republice to vypadá
jako v někdejším vídeňském cirku. že
všecko poskakuje podle německého biče
avlezlo by Němcům nejraději . . . Hodný
(.ccliáček v póse světového a humanit
ního. wilsonovského politika nastrkuje
šíji a rád. kanibalsky rád by vlezl do
německého chomoutu, ale. když to Němci
nestačí

V prosincové „Vlaslí“ je dokončena
studie oAl. Koudlekovi (O. S. Vctti)
s výpočtem všech jeho překladů a seu
donymů. V témž čísle uveřejňuje fUDr.
Otto Stehlik článek o vztazích Havlíčka
Borovského k chorvatskému bánu Je
lačičovi.

V „Osvělě“ pokračuje dr. Panýrek
ve své studii o pathologii a hygieně
spisovatele na základě pozorovani pa

cientů v asylu sv. Kateřiny. Mezi jinými
píše o členu katol. mo erny. jenž je
„skutečný básník. povoláním kněz. bás
ník skromňoučký jako iialinka na prahu
lesa. ale tuším v něm více kvalit bás
nických, pokud je nezkazila katechetika
a její ošumělá. otřepané až do omrzení
od obecné školy, až po pohřební řeči
odposlouchaná dikce. Kazil si leta vývoje
básnické duše martyrologickými traktáty
o sv. Achátu a sv. Blažejovi a sv. Pan
taleonovi, konkurentech lékařských spe
cialistů a byl by v tom asi utopil všechen
svůj poetický talent, kdyby nebyl měl
spasonosnou iaible turistickou, která ho
zanesla do krajů nejmenšího a nejslab
šího kmene slovanského. jehož básníci
ho nadchli. Starší bohoslovecké časopisy
: krajního křídla básnické družiny du
chovenské, které se, věrna svému ře
meslu,hned pokřtilaasice hodné falešně
„Katolickamodema".takaspoňliberální.
že nezabila několik skutečných basnic
kých lalentů, tiskly jeho překlady.“ Pra
podivný nézev literárně-uměleckého listu
„Bohoslovecký časopis“ — a ještěpo—
divnější ocenění „„Katolické moderny“.
Ned a by se napsati též studie o pa
thologii pana dra Panýrka?

ezské revui“ uveřejňuje
dr. Bláha článek k 60. naroz. Drtinovým
„Chvála eklekticismu",vněmž rohlašuje
jubilára za eklektika po vzoru ousinově.
Syntetičnost eklekticismu Drtinova se
jeví hlavně v tom, že moderní názor
světový nechává vyrůstat z myšlenko
\ého zisku minulých dob. Žije v něm
antika i křesťanství. A přece už ne
antická antika a středověké křesťanství.
Obé se u Drtiny zmodernisovalo. dalo
své nejlepší, spojilo se k novému dílu.

V .listu „Smeíana" je osudek
nového dila (mužský sbor)J. B. oeerstra
na slova Jaroslava Vrchlického. Sbor
složen je na známou báseň Vrchlického,
v níž básník líčí půlnoční visi v chrámu
svatovítském. kde sv. Václav o půlnoci
za asistence českých patronů slouží mši
za milý český lid, což prý se bude díti
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denně. pokud nezaplanou v prvotní
kráse síla s vzdoru bleskem v každém
srdci českém. Foerster pojal celý sbor
jako visi. která z počáteční tajemné
neurčitosti nabývá neobyčejné pregnan
ce a určitostí, až pak vyvrcholí v konečné
zdůraznění závěrečné pointy o potřebě
síly a vzdoru v českém národě. Jest
zaiímavo konstatovati, jak hrdinně a
mohutné vyznívají všecky, jmenovitě
poslední vlastenecké sbory tohoto pro
noncovaně zženštilého Foerstra, jemuž
někteří hluší hudebníci nepřestávají stále
ještě vytýkati nedostatek síly a vzletu.
Jiným význakem vokální tvorby Foer
strovy a tohoto mohutného sboru pře
devším, jsou mistrovské charakteristiky
jednotlivých světců, mezi nimiž neschá
zejí ani portret našich velkých hrdinů
dějinných. U l-Xoerstrasnoubí se něha
se silou. Rdá zasazuje Foerster do
svého melodického proudu citáty písně
svatováclavské“! choralu husitského. . .
Celý sbor je pro Foerstra — visionáře
nesmírně příznačný. a srovnal bych' jej
nejraději s introdukci k suitě shakes ea
rovs .Ani na okamžik nepochy uji.
že všecka naše tělesa pěvecká zařadí
tento sbor ve svůj repertoir; jistě stane
se právě reprodukce jeho novým zku
šebným kamenem mistrovství jednotli
vých sdružení, jež na něm budou moci
zkoušeti zvukový účin hedvábných pi
anisim

Vychodilova „Hlidka" v č. 11. přináší
patrně z péra redaktorova několik klid
ných řádek o „habsburské otázce." Jest

pokud vím, ojedinělý střízlivý český
hlas, nabádající ku spravedlnosti. lid
skosti a slušnosti, s jakou se má posu
zovati zaniklá dynastie. — V témže
čísle v rozhledu uměleckém upozorňuje
se na výborného polského romanopisce
Tad. Rííínera, jenž ve spoustě hyper
modernistických a ládních beletr. děl
znamená rozvoj, renaissanci. ——Upozor
ňuje se tamže na prvního albánského
básníka P. Fishta, mladého kněze Fran
tiškána, jehož hrdinské písně zpívají se
po celé zemi.

V komunistickém „Červnu“ (č. 25)
je článek Roland-Holstové o odstatě
komunismu.Autorka slibuje : „\rnejroz
vitějším komunismu bude laskavost ke
všem. každý bude bratrem. Socialistické
cítění naplní celý lidský rod. Bude! celé
lidstvo jeden jediný celek hospodářsky,
mravně i duchovně. Ovšem, že se tento
krásný ideál neuskuteční najednou, snad
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se ho dosáhne až stoletým komunistickým
vývojem“Konečně ůpřímnéslovo.Vtémž
čísle uveřejňujeredaktor listu Neumann:
Polemícké sloky, nudné to veršování
o rudém pra oru. Znamenalo by to
žalostný úpadek velikého básníka?

Měsíčník „Týn“ vč. 11. přínáší pěkný
dřevoryt Františka Koblihy — podobu
Dantovu a krásnou báseň Karáskovu:
U hrobu Dantova v Ravenně. Drápal
Florián uveřejňuje studii „Podstata mys
tiky“, v níž přichází k synthesi. že je
mystika nejvzácnějším darem života,
sladkým darem bez osudnosti a jen pro
málo vyvolených. Míloš Klícman má tu
studii o Barbey D'Aurevíllym, zvl. o jeho
Dábelských, jež loni vyšly zrovna ve
dvojím překladě. Jíří Karásek ve článku

est překladu kárá ětinskou snahu
některých našich lidí, toužících, aby se
překládaly české věci do cizích jazyků.
Míní. že „světovost díla nezáleží v tom.
aby se četlo v dvaceti jazycích. Světovým
dílem bude váelidská báseň, ikdyž byla
napsána v jazyce nejmenšího národa a
— zůstala v jeho rozsahu. Je pravidlem,
že opravdové, velké dílo neláká pře
kladatelů, aby si lámali na něm vaz.
Překladatelé lákají naopak díla, jež již
v původním iazyce vypadají jako pře
ložená. Je s podivem, že katoličtí ligisté
nepřispívají do Týna, jenž by jim jistě
popřál mista. e ovšem — nedávný
útočný výpad ívoía na Karáska ne
svědčí zrovna o přátelském poměru.
Jakýmsi můstkem mezi oběma zdá se

ýti L. Kuncíř svojí osobností i svými
edicemi.

„Umělecký lisl“ roč. 111.Číslo 1. vě
nováno Františku Ondrúškouí, č. 2. Joža
Úprkoui, oběma k jejich šedesátinám.
Obě čísla přinášejí velkou řadu celo
stránkových obrazů, dobře tištěných na
pěkném papíře, za cenu na dnešní po
měrykupodivu levnou. Inlormační studie
a vzpomínky přátel obou umělců do
plňují čísla. List jest svěže redigován,
stihaje, když je třeba, sarkasmem nej
novější směry umělecké a jejich zastánce.
Číslo Ondrúškovo neukazuje (mimoBre
tonské ženy) na velkou invenci maliřovu
nebo nějaký geniální rys. Některé studie
nevynikají nad průměr kreseb žáků
akademie. Snad mohl býti výběr přece
jen pečlivější!

„Lumír“ v posledním sešitě ročníku
XLVlll. přináší z pera Viktora Dyka
hrst reflexí o Havlíčkovi. S jemným
humorem a sarkasmem píše Dyk o Hav



líčkovi. jehož se kde kdo dovolává jako
autority. „Mluvil jsem o potírateli au
torit, který se stal autoritou. A vskutku
dávno po smrti Havlíčkově byli jsme
svědky věcí podivuhodných. Výrok Hav
líčkův byl mimo diskusi . nahražoval
důvody. Bylo třeba jen najít vhodný
citát na pravém místě.A citáty se hledaly.
Kacíř nabyl autorit Písma svatého.
Přirozeně narazil během času povolaný
vykladač Havlíčka na neméně povola
ného; a poněvadž vedli v boj citát proti
citátu. docházelo ke sporům. Ale kon
flikty takové měly zvláštní ráz. Byly
vedeny zcela v theologickém duchu
proucích se sekt a metodami theolo
gických sporů. Po povolaných vyklada
čích přicházely neméně povolané strany;
nebylo takové, která by se ne ovažovala
za oprávněného a jediného avlíčkova
dědice. Přicházeli žurnalisté. kteří ujistili
čtenáře. že Havlíček' je jejich muž a oni
jsou mužiHavlíčkovými. K jakému posud
ku by vydráždil nezlomeného. mladého
Havlíčka tento spor theologů ? I' . . . Do
končený ročník byl veden duchem a
směrem posledních ročníků, neuzavíraje
se nejmladším. Z nejlepších studií pova—
žuji v něm článek Arne Nováka o kra—
jinářském živlu v oesii Otokara Březiny.
Dokazuje tam. že řezina.: ívaje chválu
a slávu velikých kosmických>dějů. zrody,
snoubení. odumírání a přerozování živlů,
jimižmohutně znázorňuje osud lidského

ucha v rámci nesměrné harmonie,
zhuštuje do nich synteticky krajinné
pohledy a obrazy. plné pohybu. vzruchu.
dynamiky — všecka analytická pasivita
někdejšího impresionisty jest překonána
nadobro. a podrobný empirism jest po
hlcen obzíravým pohledem do samých

Řrazákonů pohybu a dění v kosmu.rajinomalba, jež měla na úsvitě básnic
kého umění Březinova hodnotu samo
účelnou jestnyní jen pomůckou,ilustrací,

nového ročníku má ukázku překladu
Dania od Karla Vra'ínéhoa velice po
učnou konlesi Paula Claudela, v níž
široce vypravuje o své konversi. Udála
se po způsobu Ratisboniho a Pavla náhle,
v jednom okamžiku, když ve chrámu
Notre Dame slyšel pěti „Magniticat“.
„A tehdy se udála věc nejvýznačnější
v mém životě. V okamžiku bylo mé srdce
zasáhnuto a já uvěřil. Uvěřil jsem s tako
vým přilnutím. s takovým vzkypěním
celé své bytosti. s přesvědčením tak

mocným, s takovou jistotou. jež vylučo
vala každou pochybnost, že na příště
nemohly žádné knihy. žádné důvody.
žádné náhody zmítaného života zviklati
mou víru. ani se jí dotknouti. Cítil jsem
rázem vroucně nevinnost. věčné dětství
Boží, nevypověditelné zjevení.“ Krlín
velmi jemně, ale rozhodně odmítá hello:
Co lidovec to katolík. co katolík. to
lidovec. „Bylo by si přáti, aby tak bylo.
Dnes tomu však tak není. věta ta po
třebuje příliš vymezení a objasnění a
nemůže býti brána za bernou minci.
Pak nemá býti vyslovována. Vynalezeno
bylo v krátké době plno vět. úsečaých.
na pohled pěkných. ale když hlouběji
do nich popatříme. ahledáme v nich jed.

„Drobné umění" roč. ll. přineslmnoho
ilustrací—hraček. vějířů.bibelotů, uren.
sošek. užitkových předmětů a pěkně
informační články. Mezi jinými ietam
zpráva o chystané výstavě vzorného
hřbitova na podnět Edgarův a sice na
dvoře pražského umělecko-průmyslo
vého musea. „Současně má býti ve vý
stavní síni umělecko-průmyslového mu
sea uspořádana Výstavka prací členů
společenstva řezbářů a sochařů. Bude-“li
vzorný hřbitov architektonicky dobře
ovládnut. do posledních podrobností
zachována estetická odpovědnost za
tento čin, upínáme k němu velké naděje.
Byl by to v zemích našich prvý dočasný
reformní příklad a vzor. který by měli
shlednouti všichni správcové hřbitovů,
kamenlci a sochaři"| tisíce návštěvníků.
Pro obrození hřbitova a pro umělecko
průmyslové pozdvižení řemesla kame
nického nevykoná se nic, bude-li výstava
pojímána s hlediska úzce řemeslného.
nebude-li mimořádným zjevem umělec
kým a kulturním činem." — V tomtéž
listě přetřásá se otázka pohřebních a
věncových vozů, jež patří u nás k proje
vům zhrubělé pseudorenaissance a pseu
dobarok a. „Zdá se, jako by se obrodně
hnutí výtvarné vyhýbalo styku se smrtí.
Ale přece jen bude nutno i v tomto
směrutvořiti umělecké hodnot .Vážným
důvodem je neustálý styk po řebnictvl
s veřejností. On právě zakořenil přežitý
sloh a učinil jej tak vžitým. že široké
vrstvy neuvažují už vůbec o možné
změně. Nový typ pohřebního vozu bude

prostředky. V každém případě je však
velmi potřebno, ab důležitý tento úkol
nebyl odkládánf' osel Drahoňovský ve
článku o umění kamenoryjeckém v Če
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chách popisuje gemmy staročeské (: o
statkového kříže pokladu svatovítského)
a provází článek řadou obrázků těchto
i moderních gem

„ Veraihon" č. 7m.—8. je věnováno obci
umělecké tvorby na Moravě Kolibe'.
Pacoyský podává začátkya vývinKoliby.
Dvojčíslo ozdobeno černými reproduk
cemi obrazů Bartošových, Alexových,
Harnových. a návrhy architektů Fuchse,
Gahury, Štěpánka

Zeitschrift fiir christliche Kunst (č.
l.—3.) vydávané L. Schwannem v Diis
selsdorfu přináší řadu článků a repro
dukcí starého i nového umění křesťan
ského. (Tři neznámé rýnské madonny.
středověké krucitixy. skupina ukřižování
zkonce XV.století, malby první polovice
XV.století.]Pozoruhodné jsoudva články
o oltáři Ewalda ettera, jeden se sta
noviska uměleckého druhý se stanoviska
theologického. Obraz Vettrův předsta
vuje Krista na kříži s dvěma lotry. Tělo
Kristovo jest mysticky-visionářsky poja
to, vyzařuje fosforečné zelenavé světlo.
veliké světlo mystické prozařuje prsa.
Od srdce Kristova rozpínají se ruce
druhé duchové bytosti. což má nazna
čovati tryskání božství ze srdce mrtvého
Spasitele. Na lotra na pravici padá
jako by měsíční světlo, čímž vyrůstá
velmi plasticky. tělo lotra na levici
ozářeno je ze spodu světlem pekelným.
Všechna tři těla jsou v akademickém
smysluslova výborné podána. Benediktin
Wirz projevuje se stanoviska theologie
kého jisté pochybnosti a přes všecky

umělecké kvality nerad by obrazy vidělv katolickém chrám

V „Theoeoliscojsche Revue" (č. 19—20.Miinster) je okončení článku Zur Se
xuatfrage and Bevó'lkerangspolitik. Au
tor Martin FaBbender dospívá k resul
tátu, že podmínkou zdatnosti lidu jest
pozvednutí etické stránky. Nutno vrátiti
se kprostému způsobu života, ne zpří
nucení, ne ze železné nutnosti. ale z u
přímného přesvědčen Avymýtiti nutno
zvláště škodlivá dráždidla, alkohol znní
kotin. iroké kruhy našeho lidu žijí v
hořké nouzi. Nouze 0 byty, rachitis. tu
berkule a pohlavní choroby, psychické
anomalie ohrožují zdraví lidu strašným
způsobem. Na druhé straně šíří se však
rozmařilost a požívačnost úžasnou mě
rou. Každá naděje na povznesení na
šeho lidu jest marna,nepodaří-li se vy
chovati náš národ k jednoduchému živo
tu. sebezapírání a spořivosti.
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V revui „Čsterreichische Rundschau“
(čísle prosincovém) uveřejnil Fr. Wolf
gang článek ber as Lesen von Dich
tungen, v němž doporučuje čísti básně
hlasitě. Básník nepíše mrtvých veršů—
ale živé. Onen zpěv, volání, šumění &
mluvení konsonantů chováv sobě mnoho
krás. Přečíta'ním básní vzbudíme ohlas
ve vlastním nitru.

„Das literarische Echo" (prosinec)
přinášíúvahu Hugona Biebra „Deutscher
un ude." Dovozuie. že německému
básnictví se nedostalo od židů nějaké
nové spasné zvěsti, ale také ne zkázy.
Předhazuje jim smyslnost. erotismus, in
telektualism -—ale podívejme se jen na
křesťanskou literaturu Francie. Italie.
na německou literaturu 15. a 16. století,
na norský rytířský román. Nedá sepo
ukázati na něco rasově židovského. co
by vyvěralo z duše, a co by nebylo
současně majetkem německé a jiné li
teratury.

Na úpadek epiky v české poesii naříká
Píša ve sborníku nejmladších „Host“.
Za prvou známku úpadku dnešní naší
poesie považuje. že dějovost vypadla
: mezí jejich možnosti. že hyne dějo
vým vysílením. „Řekl bych. že tento
zjev je souběžný, a snad i po něný
oslabením té vrstvy společnosti, která
byla tvůrčí prstí i konsumentem starého

umění. Epika je vždy projevemtásíly,dokladem vzestupu životníchš a
bohatýrského zmáhání světa. Bude-li
tedy nová poesie mladá a kladná. musí
básniti tento bohatýrský děj nového
člověka, obievujícího se dobyvatelsky
na jevišti světa. musí objektivisovati
jeho osudy. Nejenže to vyhovuje žízni
doby a touze těch. u nichž chce nyní
poesie dojíti sluchu. ale jak se každo
denně máme příležitost přesvědčiti. je
to také dnes nejsnadnější úkol tvůrčí'.

Zájem o Solojeva zračí se potěšitelné
u nás. V Naši vyšel překlad tří
jeho řečí na pamět Dostojevského od
Anny Teskové.

Lumir (č. l.) přináší dva dopisy
J. V. Friče, u nás dosud nedoceněného
z r. 1860 a původní studii Dan. Essen
tiera o tilosofovi francouzském Emilu
Boutroux. Oceňuje v něm nerozlučné
spojení filosofa a historika filosofie. „Ale
jestliže E. Boutroux, aby zachránil du
cha a svobodu. ukázal hranice vědy.
byl velmi dalek toho, aby se družil
k těm. kteří hlučně prohlašovali její



úpadek. Pravda náboženská je věc velmi
obtížná, tak napovídá ve svém posled
ním díle. Věda a náboženství, nemá-li" LL All 1 : 'n'-nl IL
lidského rozumu. V tomto bodě se roz
chází s Pascalem. jejž miluje a jemuž
se obdivuje. Nemyslí, že b bylo dobře
bráti odvahu lidskámu ůsikí ani že by
zouíalství bylo jedinou cestou, vedoucí

o u. za pravdu je spravedlivý,

chvalitebnýaposvátišý. PřibližujekBobu,jak tomu chtěl .Ostatně pravda
je jedna. stejně jakoorozum. „Věci nejsou
toliko závoje, které zastírají Boha. jsou
také znamení, která' jej odhalují". l nej
skromnější objevy jsou tudíž perspekti
vami. otevřenými do nekonečna: učenec
má právo nechati na něm spočinouti
svůj zrak a oddati se náboženskému
vzrušení, které v něm toto pozorování
vyvolává. Má k tomu právo právě proto,
že dostál všem svýmpovinnostem učence,
protože, jak jsme pravili na počátku.
podrobil se všem nebezpečím badání
a pochybnosti. Jestliže potom naslouchá
„ ůvodům srdce", dá-li se proniknouti
citem božství, jestliže prostá a nahá
důvěra naplní jej zářivým optimismem
a zpívá-li i on hymnu na radost,
směl by mu vyčítati, že desertoval s vy
práhlěho bojiště, na němž dále zápasí
bolestně lidstvo? Zdá se nám, že E. E
byl především takovým dobrým a věrným
služebníkem rozumu, Boha a lidí. 0 jeho
íilosoíii lze říci,co on sám říkalo morálce:
byla neutrální, rozhodně nezávislá na vší
theologii, ale snažila se „udržeti otevřeny
ony cesty duše, kudy vniká náboženská

ra
Vikrto Dyk v drobné polemice s Jar.

Hilberíem (Lumirč. l.) nařiká na divný
zjev, že my, teří tak živě reagujeme
na všechny záchvěvy světového ducha
a jsme tak z míry pyšní, že tak činíme
& tempo, tak málo reagujeme na zá
chvěvy ducha a srdce českého. „Kolik
z nás (resp. českých spisovatelů) zná
důkladně díla našich předchůdců &prů
kopníků? Kolik z nás si uvědomuje,
že trvalá a opravdová spolupráce gene—
rací, spolupráce živých s mrtvými může
utvořitinárodní tradici.7 Zatukejte a zjeví
se vám obrazy žalostně. A tak neení
: děl našich básníků a spisovatelů ten
prospěch, který bychom byli oprávněni
čekat. Mááme řadu zajímavých a pozoru
hodných jednotlivců, ale není souvislé
tradice. Kdež je duchovnís Máchův?
Kde krev a duch ducha rchlického?

Kdo pokračoval tam, kde zmizely stopy
Zeyerovy? Kde je bratr, který přijal
víno silných v číši, Ot. Březinou podané?
Nechci pokračovati v těchto oázkách . . .
Byl v české literatuře skutečně objeven
literární jakýsi rodokmen: Čelak

eruda, achar. Nesnese. tuším, ani
velmi povrchní kritiky. Lze-li užít toho

azu,s vášne se v literatuře naší
s tragickou duchovní bezdětnosti. A pře
ce je krásná tradice, v níž generace do
vršuje dílo otcovo a dědovo. Jednotlivci
jsou články velikého řetězu. hlasy jejich
vzájemně si odpovídají a živí přidávají
budoucím slova minulých. Bylo naáí
marnou pýchou, že víme více o cizině
a že jsme upřeli pátravý svůj zrak do
všech dílů světa, zajisté i toje krásně,
neztrácíme-li při tom domova. Ale ne

může nám, že známe, co jiní náro-r
dové neznají, neznáme-li to, co znali a
znají všichni opravdu kulturní národové:
ebe".

O náboženskčm životě v Čechách píše"
Dr. J. Hromádka v Realistické Stráži
č. 3. lronisuje ty. kdož myslí, že ná
boženství se obejde beze slov: hřích,
pokání, milost, spasení, Spasitel, vůle
Boží atd. řestanství neztratila svou
moc a sílu. Srdce lidské je pořád stejně.
žije ve stejné hříšnosti jako před 100
lety, je stejně bezmocné, aby vlastni
silou naplnilo vůli Boží a potřebuje stejné
pomoci, aby plně žilo v obecenství s Bo
hem. Vezměte svatost Boží absolutně.
podívejte se na sebe bez brejlí kulturní
povýšenosti a porozumíte sna dříve
než si myslíte, že Kristus je více než
prorokem. Autor myslí, že teprve lze
mluviti o náboženském probuzení, až
se začne doopravdy kázat ve jménu
Kristově, až lidé v pokání začnou s plá
čem revidovat svůj život a volit nový
směr životní praxe... Nevidí žádné
proměny života ulidi vystouplých z ka
tolické církve. Má podezření, že ka
zatelé se bojí dnes žádat od lidí tak
nepopulární věci jako vědomí stálého
obecenství s Bohem a životní kázeň.
„V katolicismu dřímou jistě velké síly
náboženské — a nebude-li u nás hnuti
opravdu náboženského, neprobudí-li se
církev československá nábožensky, ti
cíce lidí se budou vracet do íma a ti.
kteří zůstanou. nebudou plodni ani ná-.
božensky, ani kulturně. Slabost, zba
bělost. přizpůsobivost a strach před
silnou, závaznnou zbožností ještě nikdy
vážné duše nenasytila. Kdo slevuje a
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dělá náboženství snadnějším a lehčím.
kdo buduje církev s úmyslem, aby ná
božensky byla méně náročnou a aby
se líbila průměrnému člověku — ten
v boji náboženském jistě nevyhraje.
V. tom je vážné memento pro církev
československou ivšechny církve evan
gelické. Český člověk přes všechnu po
vrchnost a přechodnou otrávenost na
konec přece jen se obrátí k církvi,
která bude od jeho života nejvíce po
žadovat. Polovičaté pokusy se po čase
mechutí i těm. kdo po nich dříve
z: prázdného liberalismu sáhli. Leč ne
jde jen o nás, nýbrž 0 ostatní svět. Je
možno, aby vodnatá, rozmělněná zbož
nost dala nám kulturní sílu a odolnost
v--životě světovém? Nedá- li se český
člověk nadlouho udržet na náboženské
poušti, tím méně svět přesvědčíme o
své síle, ztratíme-li se v náboženské
kali. Teprve. když se nám stane plné
křesťanství nejvyšší pravdou a až za
čneme svou zbožností soudit a hodno
titi kulturu (nikoli naopak) budeme míti
dost odolnosti v duchovním i mravním
úpase mezinárodním. Chceme nábo
ženství? Tedy náboženství doopravdy
anebo raději nemluvit o náboženství“.

»Paulo Buzková v témže čísle roze
pisuje se o Krisí v umění. Snaží se 
svétliti zvláště útěk mnoha umělců o
politiky. Neposuzuje ten zjev tak tra
gicky. na , vidí v tom příznak, že
dotyční, zapochybovavše o účelnosti do.
sa'vadní práce, dočasně alespoň uzná
vají přímé působení na lid za nejpro
spéšnější. Považuje toza omyl, ale po
chopitelný. jenž skutečně přesvědčuje
dobré lidi ze žirokých vrstev o upřím
ném soucítění vzdělanců a umělce samé

jsme generací v jistémamamslu oběto
vanou. Není nám dopřáno ělb práce
a sami ani nemáme archime ovkého
klidu, poněvadž cítíme nesmírnou zá
važnost současného zápasu. Chtíce ne
chtíce řadíme se pod prapory a dobře
těm, kdož řadí se z vlastní vůle a pev
ného přesvědčeni, nebot budou at již
v jakékoli hodnosti sloužiti dobře a ne
polovičatě.. “Autorka nepřezírá chyb
a projevuje přesvědčení, že vášnivá
zaujatost a touha přispěti svou pomocí
v organisaci dne 0 chaosu bude
účelnou až tehdy, až bude řízena pev
ným, promyšleným propramem hospo
dářským, politickými sociálním. „Ten
musí přejíti umělcům v krev. takže
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svou spřízněnost s utlačovanými třídami
nebudou projevovati toliko naivními pí
sničkami o rudém praporu, barikádách,
prostém srdci, i kráse prostých věcí,
jak to činí naši nejmladší, e — až
stanou se opět po dávných vzorech
opravdovými učiteli lidu a neohroženými
zastánci jeho práv. jimi budou teprve
tehdy. až, naučivše se nepodléhati chvil
kovému rozmaru davu, budou míti dosti
mravní síly sloužiti pravým jeho zájmům
i za cenu jeho nepřízně a pochopení.
je samozřejmo.

V Dělnická Osvělě (č. 9.—10.) probírá
E. Th. Havránek kulturní cenu antiky.
Považuje za jednu z hlavních úloh hu
manistických gymnasií srovnavácí vše
obecnou kulturní historii. porozumění
kontinuitě událostí ve všech oborech
života. Pohled do budoucnosti jest jistější
a bystřejší. jestliže bylo oko již vyzkou
šelo svoji sílu na zjevech minulosti;
zde tedy jest hledění nazpět ve skuteč
nosti hleděním kupředu. „Antika tedy
není již za naší moderní doby jako
tomu bylo za dřívějších period ideálem
s jakousi normativní silou. nýbrž nutno
se dívati na ni dnes pouze jako na
semeno. ze kterého se průběhem času
vyvinulo duševní vzdělání moderních
národů. I tak ovšem zůstává však stejně
důležitou. Kdo prohlíží dnešní vzrostlý
strom lidské kultury s jeho vysokou, a
ze široko vzrostlou korunou, nesmí za
pomínati, že v tomto kmeni vlastně stále
ještě žije celá minulost a že jeho nynější
výška. širokost a velikost jest jen re
sultátem, výsledkem minulosti a že celá
dnešní jeho síla a mohutnost vlastně
kdysi v pradávných dobách dřímala
ukryta již v jeho zárodku. A kdo má
toto pojetí celé věci. ro toho bude
antika vždycky— erní, třeba by

svčt[č.18.) přináší informační
článek o součinnosti českých katolíků
v Americe v hnutí osvobozovacím s 28
krásnými ilustracemi (fotografie čelných
členů Národního svazu českých katolíků.
ukázky z národní slavností v Chicagu,
sirotčince, chrámy ačeské učiliště a. j.]
Článek končí slovy: Českýl id katolic
v Americe získal si zajisté zásluh ve
likých :) samostatnost Československa,

vykonalsvojipovinnostk národu, zněhožvyšel, tak, jak to síly jeho stačily a od
měny nežážá,dá ani nečeká, jemu stačí
úplně, že národ československý je svo
bodným a že poctivým a spravedlivým



jednáním povznese se nad malicherný
stranický boj. který mu nikdy prospěchu
ani důvěry v cizině získati nemůže."

VHlidce (č. l.) odhaluje P. Vychodil
podrobně dějiště jakož i jména osob
z povidky V Kosmáka: Cesta ke klidu.
(Konverse protestantské vychovatelky
r. 1884). Mimo několik maličkostí držel
se Kosmák skutečnosti. kterou mu sdělil
meziříčský kaplan P. Kolouch. V pěkné
informativní studii K budoucí objektivni
estetice pronáší dr. aroslav ruban
přání, aby nebyl ponechán ladem obor
estetiky dětské a estetiky všeho druhu
duševně chlorých,nebot tak bude možnovL—l-lL—A ...... ' l “ J ' J '
jež budou společně ukazovati k posled
nímudůvodu záliby v duševním subjektu.
Psychiatrická klinika v Heidebergu má
přes 3600 kreseb z rukou 330 duševně
chorých : rozmanitých zemí. čímž dala
základ ke kabinetu duševně choré gra
iiky. od něhož se očekávají vědeckým
zpracováním mnohá objasnění psycho
logie kreslení a umění primitivního
i dětské

Časopis katolického duchovenstva (č.
7. a B.) přináší eticko-estetickou studii
o výtvarném umění chrámovém z pera
dra Josefa Kachntka a tilosoticko-etic
kou studii o moninnu ad dra K. Sta—
tečného. Dr. Kachník. promluvaje o ctr
kev. rouchu liturgickém, dochází k pře
svědčení. že liturgické roucho musí býti
výrazem vnitřního rozpoložení a vnitřní
zladěnosti toho. jenž se jim příodívá.
„ atem snaží se lidé vzbuditi v divácích
city, jimiž sami jsou ovládáni, aneb city,

jež slouží lúčelu.který sledují. City nelzevzbuditi leč ibou. Oděvem budí se
estetická záliba,ie-li úměrně dokonalý
jak po stránce látkové tak i iormové.
Je-li totiž látka oděvu ve své modalitě.
či ve výběru a ve zpracování. ve svém
druhu, či ve své rozličnosti od látek
ostatních shodna s naším nazíráním na
účel oděvu, na pravidlo slušnosti, šetr
nosti a mravnosti vůbec — je—lilátka
takovou. jakou dle své vzorné ideje
býti má v modalitě. v druhu a v řádu.
nebo! jen tehdy jest o sobě celistvou
a mravně dobrou.

V Českém časopise historickém (sešit
1.—2.) oceňuje Jar. Pečírka význam
prof. dějin umění vídeňské university
Maxe Dvořáka (? 8./2. 1921 v Hrušo
vanech), zvláště vzhledem k jeho knize
O idealismu, v níž Dvořák vykládá
středověké umění. „Čteme tam, že stře

dověké umění proměnilo neživou archi
tektonickou hmotuve výraz abstraktních
idejí, že svým postavám dalo hlubší smysl.
produševnilo je. objektivní obraz Boha
pozvedlo na vyznání. teme, že středo
věká kultura a s ni umění bylo zápasem
o nového vnitřního člověka, o duchovní
reformu světa, a jinde konečně zásadní
větu. že dějiny umění jsou spojeny se
všeobecným vývojem duchového života.
že umění jest co nejúžeji spiato s du
chovým žitím svého období, a tak že
nutno obě chápat i vykládat. Oko hi
storika se obrací zpět. Úsilí nového
umění 0 nového vnitřního člověka má
svou paralelu i v díle učencově. Obé

chovává do hloubky. ne do šíře".
Vlká byla činnost v ochraně památek
(Katechismus der Denkmalpllege). Krát

ce přep smrtí odpověděl Dvořák naotázku:
výčitkou: Středověku byl jem ten ne—
známý, nebotstr'edověk měfgosi mnohem
cennější/lo,čehož jest ochrana památek
jen mi ražkou. to to pieta.. ." Den
před smrtí napsal vořák vzácnou myš
lenku: „Kdo se nedává klamati poměry
současné chvile a zahlíží hlouběji a dále,
neubrání se poznání, že tento trium!
technického století a materialistickěho
názoru světového (válka) byl poslední.
Již možno s radostí ve zraku pozorovati
všude vznikání nového světa. v němž
nad technická pokroky. nad zisk a o

líbudou ceněny duchové may.
Na nás jest, vývoj ten uspíšiti.'

Před časem vznikla v Němcích spo
lečnost na vydávání sbírky „Corpus
catholicorum“. Máto býti pendant známé
sbírky Corpus reformatorum a přinášeti
ve volném pořadí spisyilisty německých
theologů katolických : doby 1517 až
1563. Jako první svazek sbírky vyšlo
dílo Jana Ecko Delenslo contra amaru
lentas D. Andreas Bodenstein Carol
statini invectiones 0513).

Darstelíunžen und Quellen zur schlesischen Cesc 'chte (27 sešit) přinesly
Benderovu obšírnou rodopisnou studii
o původu Mik. operníka, v níž se do
kazuje, že předci slavného hvězdáře
pocházeli z německé vesnice Kóppcmig
v Horním Slezsku, odkud se na sklonku
14.věku vystěhovali do Krakova. Odtud
přesídlilpak otec Koperníkův v polovici
15. věku do Toruně. Autor dokazuje,
že rodina byla německá a že Koperník
sám cítil se Němcem. _

Památky archeologické (č. 3. a 4. díl
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XXXHJ přinášejí z pera dr. Aníonina
Podlahy článek: Plány a kresby chované
v kanceláři správy hradu pražského
(s četnými ilustracemi), od ojlěcha

a Damiana se Staré Boleslavi, v níž
řeší autor zvláště místo ubití sv. Václava
na adě legend a z jakého materiálu
a v jaké architektuře byl zbudován.
Přichází k resumé: Zajisté smíme po
važovati, že byl kostel ten dřevěný, za
pravděpodobně, že to byla stavba cen
trální. pouze za možně. že měl nad
středem lucernovitou zvoničku. Nynější
kaple. jakožto stavba kamenná a pravo
úhlá nemůže býti totožna s původním
dřevěným a pravděpodobně centrálním
kostelíkem sv. Kosmy a Damiana. Sva
zek Pama'íek archeolog. obohacen jest
obrazy ozdob na zvonech vikariátu iur
novského. ltigurální i ornamentální a

grafická Lvýzdoba starých zvonů jestpřekrásná.

Sborník věd právnichda státních (sv.1 a Z.) přináší stud dar V. Bušk
Ležení [obstagium] v právu církevním.
„Ležení“ spočívalo v tom, že dlužník
ne o jeho ruko jiní se zavazovali pro
případ nesplnění hlavního dluhu. se
odebrati na určité místo. kde na vlastní
útraty se budou zdržovati až do úplného
uspokojení věřitele. Původ obstagia je
nejasný, ale bylo již ve 13. století známo
a ač zakazováno, přece se udrželo až
do 17. století. Poněvadž nebylo omezeno
na žádný stav. bývali jím stíháni kněží
a klášterníci. Církev obstagium pod
porovala. ale církevní canony vylučovaly
mnišstvo z obstagia. aby nebyla rušena
klausura etc. „Obstagium, zajímavé jako
kuriosita práva civilního, tvoří uzavřený
časově zjev v řádu práva středověkého.
Aby obraz oněm byl úplný. nepovažovali
jsme za bezúčelně ukázati na jeho re
flexy v rávu církevníí.m“

Ve ěsíniku českoslov. profesorů (č.
11) vyzývá dr. K. Rón ústřední svaz
českých profesorů. aby zaujal určité
stanovisko k pokusům profesora Jurenky
(maturitní kursy), ředitele učitelského
ústavu ve Slezské Ostravě Outraty (Děl
nické gymnasium) a ělnické střední
školy na gymnasiu vinohradském. „Jde
o pokusy, které mají veliký ideový
ipraktický význam pro celý stav. Bud'
stačí vyučovati tři hodiny večer po 6 let
k dosažení všech vědomostí. předpo
kládaných k maturitě, a potom jest naše
školní práce nad tento čas zbytečným

mařením času a zdraví, nebo nemáme
na dnešní střední škole ani dosti času
dosáhnouti cíle t. j. zvýšiti celkovou
úroveň národa do předepsané. neřku-li
ani žádoucí výše. a potom zavádění
těchto pokusů jest lehkovážným zahrá
váním s existencemi několika lidí. po
případě celých vrstev. Ohled často uvá
děný, že běží o lidi dospělé, zde neplatí,
ba mluví proti pokusům. nebot jest jisto,
že p,amět obrazivost lidi dospělých jest
menší než u mládeže a vyspělá logičnost
nemůže nahraditi paměti. jak vidno
vdějepise, přírodopise. zeměpise, chemii.

částečně' [ ve_íysice, ve vyučování řečem,..

Věc jest závažná, i ve svých koncích
Podaří-li se většině absolventů dělnické
střední školy vykonati maturitní zkoušku
na veřejném ústavě. bude podán důkaz

veřejných, nepodaří-li se zkoušky ma
turitní, jest o ava, že neúspěch bude
sváděn na ty, kdož na střední škole
dělnické učili a při dnešním sklonu vše
paušalisovati jest možno. že se ozvou
hlasy proti celému stavu."

euue Komunismmus (č. 2.) mimo jiné
články přináší úvahu Socidlpaírioíism
od Lva Krausa, v níž resumuje: Socia
lista nesmí býti patriotem. Patriotem jest
každý, kdo se staví za kterýkoli ne
proletářský. případně proletářský státní
útvar at z důvodů jeho vnějšího ohrani
čení [národnostnL říškě atd.) at z důvodů
vnitřní jeho organisace. Pro socialistu
existuje pouze mezinárodní souručenství
všech potlačených a hájiti může státní
útvar proletářs

V Hislorisch politische Bla'ííer fiir das
kaíholische Deutschland (168 12)uvažuje
H oerrpanrll o :uněníu kráse a zá

Duchovní podstatou uměleckého díla
není jeho metafysický obsa . ale v něm
vtělený, jeho krásu podmiňující zákon.
Ikdyby myšlenka uměleckého výtvaru
byla sebe významnější, není-li splněn
umělecký zákon. jest dílo bezvýznamné.
Krása je spiata s uměním tak úzce jako
světlo se sluncem. Leč slunce nemá
úkolem jenom osvěcovati. podobně i u
mění nemá za úko uspokojovati pouze
oko. Bezprostředním a největším úkolem
umění jest stělesniti božský ideal v krásné
formě. Nejvyšší umění jest bohoslužbou.
jest pokořením se nekonečné a věčně

áse .
Časopis pro moderni filologii a lile



raíury (sešit 1.) přináší z péra P. M.
Haškovce obranu Zeyera. jako by znal
skrovně cizí jazyky. Uveřejňuje iran
couzský dopis Zeyerův. poslaný 24.února
1879. Jaroslaw Vrchlickému a psaný
krásnou frančtinou s několika jen opo
menutími přízvuků.

Drobné zprávy o písemnictví slo
vinském. Posledníměsíceminuléhoroku
přinesly velice málo slovinských lite
rárních novinek a také vánoční knižní
trh nesplnil větších nadějí. Referát o těch
několika vážnějších knihách, jež vyšly
koncem roku. spojíme v příštím čísle
„Archy“ s poznámkami o prvních pu
blikacích z roku 1922 a za to se dnes
poohlédncme poněkud důkladněji po
slovinských revuíc.

,.Dom in Sueť , jenž ještě stále zá
pasí s mimořádnými poměry, vycházel
v loni čtvrtletně v trojčíslecha šel vy
trvale cestou. na niž jej byl uvedl pře
dešlý redaktor dr. lzidor Cankartvli
terárním ohledu byl hlavní tribunou
mladšíanejmladší generace spisovatel
ské (J. Lovrenčič. Vida Taufer. Tine
Debeljak, Stanko Majcen. France Bevk.
Miran Jarc. Ivan Albrecht, Stanko Ko
sovel a j.), na poli umění výtvarného
stál pak úplně na výši doby. jak vy
branými reprodukcemi. tak také od
bornými úvahami. Z obsahu posledních
čísel zasluhují zvláštní pozornosti „Pres
biterij sv. atarine", obsažná a svěže
psaná stat, v níž promlouvá dr. lzidor
Cankaro soudobém uměleckém chtění
na podkladě zajímavé restaurace pres
bytáře barokového kostelíčku sv. Ka
teřiny nad Medvodami. Dále třeba u
pozorniti na dobrou informativní úvahu
dra Fr. Stelě o největším jihoslovanském
sochaři Ivanu Meltrovičovi, jenž se od

oslední války odvrací stále více od mo
t vů národních k námětůmnáboženským.

tenáři lvana Cankara uvítají v posled
ních dvou sešitech s radostí lvanovu
přednášku z roku 1913 „O slovinském
lidu a slovinské literntuře". znalci Pre
šernovi novou část Pintarovy studie o
proslulých „"Gazelách. Finžgarovy pa
desátky vzpomněl „Dom in Svet“ iu
bilejní črtou dra Ivana Pregelje. Zčásti
beletristické zaujme nejvíce Lovrenči
čův „Trentarski študent“ (s ilustracemi
Fr. Kralje), Meškovo drama „P ras
tovnh" kaPregeljovy čtyřaktové
truchlohry „Azazel“. — Novým roční
kem dozná „Dom in Svet“ jisté změny.

Především tím. že vstoupí do redakce
Mer ar. Mimo to změní časopis

dosavadní íormát. totiž: zmenší jej na
formát revue .. am", což nezůstane bez
pronikavého vlivu na obrázkovou část
a celkovou úpravu listu. Za to prý bude
konečně vycházeti opět pravidelně mě
síčně. Roční předplatné stanoveno na
250 K jihoslovanských.

Na jaře minulého roku začala vychá
zeti v Lublani ilustrov. kulturní a módní
revue „ Vesna". Je to rodinný list v dob
rém slova smyslu, list, který si obral
úkolem nahraditi Slovincům německé
časopisy podobného druhu ačelit cizí
mu vlivu zdůrazňováním slovinského
národního svérázu. Vedle toho sleduje
také významnější události v životě os
tatních Slovanů. zvláště nás echů. Tak
přineslo hned první číslo„Vesny“ : péra
dra ivana a. redaktora své literární
části. článek o Boženě Němcové svy
psáním jubilejní oslavy naší spisovatelky.

gořádané v lublaňském dívčím lyceu.témž čísle je zajímavý článek archi
tekta R. Gregara o hlavních typech
slovinských selských statků. V druhém
sešitě píše J. Vavpotič, redaktor obráz
kové části. o malíři Ivanu Groharovi.
Zvláštní pozornost se věnuje divadlu a
dětskému koutku. pis je dobře re
digován a vyplní jistě své poslání. udr
ží-li se.

V květnu 1921 začal vydávati A.
Hofler v Lublani časopis „Tiskarske

pisma" . jenž má nahraditi přeldválečný„Tiskarski Obzomik ". Nový list bude
vycházeti ve volných lhůtách a bude
pracovati o všestranném povznesení
odborného vzdělání a zdatnosti slovin
ských typogratů. Prvá dvě čísla repre—
sentují se velice sympaticky. Odborníci
— i naši — uvítají jej jistě radostně.
Příspěvek „Naše tehnično nazivoslovje“
(v 2. čísle) je nadějným slibem. že se
také Slovinci brzy osamostatní na poli
technické terminologie.

Umělecko-historický spolek v Lublani
vytkl si — jak jsme v loni oznámili —
mezi jiným za úkol, vydávati „Zborník
za umeínosíno zgodovino“ (Sborní pro
umělecké dějiny) a svěřil jeho redakci
universitnímu docentu dru lzidoru Can
karovi. Dříve než jsme se nadáli. pře
kvapil nás mile první dvojitý sešit. jenž
svědčí, že se redaktor podjal práce bez
odkladu a že jí věnoval plnou pozornost.
V čelo sborníku postavil obsáhlou roz
pravu konservátora dra Fr. Stelě 0 "ma
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líři Janu Lublaňském (1 pol. 15. století).
jež je současně obrým úvodem o
dějin kraňského malířství v době pozdní

%otiky. Po něm zařadil zajímavé zprávyiktora Stesky o některých starších pa
mátkách výtvarného umění v Lublani.
Běží valnou většinou o památky umění
církevního ze století 15. až 19.. které
jsou v soukromém vlastnictví a namnoze
opomíjeny. Následuje kratší příspěvek
dra Jos. Mala k dějinám zvonařů a zvonů
v Krajině a za ním první část výborné
Cankarovy studie o umění v křesťan
ském písemnictví 2. století. Autor obtrá
se tu zajímavou a hojně přetřásanou
otázkou o stanovisku křesťanů 2. století
k umění. Mimo to obsahují prvá dvě
čísla sborníku: Dra Karla Ozvalda „Pří
spěvek k estetické výchově oka“, člá
nek dra Stelě o ochraně uměleckých

amátek. zprávy Cankarovy olublaňské
Národní galerii a Umělecko—historickém
spolku a posléze umělecko-historickou
bibliografii zarok 1921, sestavenou Ma
rijanem Maroltem. Sborník se uvádí
velice sympaticky a radostná je jeho
zpráva. že letos začne uveřejňovat slo
vinskou uměleckou topografii, rozvrže
nou podle dě ství. První přijde na
řadu děkanství kamnické. „Zbornik za
umetnostno zgodovino" chce proniknouti
i do neslovanské ciziny a uvádí proto
u každého příspěvku stručný o
v jazyku francouzském. Upozorňuji naň
vřele a doufám. že dojde i u nás za
sloužené pozornosti. už také proto. že je
poměrně laciný: stojít ročně 15 franků.

Správa Národního divadla v Mariboru
začala vydávati v tomto období diva
delní list „Drama“, jenž přináší vedle
běžného repertoiru také odborné články
o umění. příspěvky literárně-historické
a pod. „Drama“ získalo řadu dobrých
spolupracovníků a bude vycházeti čt:
náctidenně.

V lednu 1922 vyšlo první číslo revue
„Novi Zapíski", kterou vydává za re

a ce dra Dragotina Lončara Albin
Prepeluh. Nový měsíčník chce býti po
kračováním časopisu „Naši Zapiski“.
řízeného dlouhá léta zesnulým drem
Antonem Dennotou. pilným spolupra—
covníkem českých časopisů. „Novi Zapis
ki“ stojí mimo politické strany a sledují
hlavně dvě aktuální otázky soudobé slo
vinské a jihoslovanské veřejnosti: Prvá

: nich'je národní a týká se jihoslovanské
ústavy a života Srbů, Chorvatů a Slovinců
ve společném státě. pokud je určován
ústavou; druhá otázka je sociální.otázka
uskutečnění spravedlnosti pro dělníky
hlavou i rukama. V prvém čísle je nej
pozoruhodnějším příspěvek A. Prepe
luha: „Nas ustavní spor". Autor ozna
čuje v něm t. zv. „Vidovdanskou ústavu“
výplodem mlhavého idealistického chtě
ní, nesšího se k problematickému cíli:
k vytvoření jediného, jednotného jiho
slovanského národa ve státě SH . Pre
peluh zdůražňuje, že politická teorie.
: níž se zrodila „vidovdanská ústava“.
nebudovala na skutečných poměrech,
nýbrž že se prostě řídila nacionálně
politickou touhou mladokapitalistickěho
jihoslovanského měštáctva. s nímž se
velké části obyvatelstva království SHS
jen tak klidně neshodnou. Pisatel do
kumentuje několika typickými doklady.
jak nedostatečná ie nynější jihoslo
vanská ústava a dovozuje přesvědčivě.
že je nevyhnutelně nutno, aby došlo
k její revisi. — V hospodářském pře
hledu téhož čísla je zajímavý stručný pře
hled vývoje slovinského družstevnictví
od převratu. v sociálním přehledu pří
spěvek A. te nové 0 ženském hnutí
v Jugoslavii. v přehledu kulturním po
známky ra Regaliho o prohloubení
zájmu o slovinské umění výtvarné.

Biskupský ústav sv. Stanislava v St.
Vidu u Lublaně vydával od roku 1908
časopis „Menlor". Za redakce dra A.
Breznika přinášel tento list četně do
brých příspěvků literárních i vědeckých.
takže byl pilně čten nejen studující
mládeží, jíž byl určen, nýbrž také do
spělými. Deset let vycházel „Mentor“,
za války jen s napětím všech sil vyda
vatelstva i spolupracovníků; posléze se
přece jenom v těžkých začátcích po
válečných neudržel. Dvě leta snažila
se ho nahraditi revue „Luč", jež chtěla
býti společným orgánem katolického
studentstva chorvatského a slovinského.
Letos začne vycházeti „Mentor“ znovu,
zatím jako dvouměsíčník. První číslo
bylo ohlášeno na leden. ale dosud jsme
ho neviděli.

Konečné zaznamenáváme zprávu. že
bude vycházeli měsíčník „Socialnn
Misď', jejž bude říditi Dr. A. Gosar.

Mirko.

Nákladem Družiny literární a umělecké. - Odpovědný redaktor Lad. Zamykal.
Tiskne Arcibiskupská knih- a kamenotiskáma v Olomouci.
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LISTÁRNA REDAKCE.

Opozděné vydání prvního čísla „Archy“ není zaviněnotis
kárnou, nýbrž je zúmyslné. Redakce vydání zdržela z různých
důležitých příčin. Dvojčíslo 2.-3. je už v sazbě. Doufáme. že letos
odpadnou veškeré stesky na nepravidelnost ve vycházení. Rele
rentu v ..Našinci", který se této nepravidelnosti dotkl a vytýkal
ji, jsme vyložili písemně, proč 1. číslo bylo zdrženo. Příčiny le
žely mimo nás.

Dnes přinášíme hned dvojí vypsání soutěže na katolický román.
Zdá se nám, že toho dobrého je na ranu mnoho. Rada katolíků
čs. republiky dle našeho názoru mohla počkati se soutěží docela
klidně až na rok. Záslužnost jejího kroku by se tím nezmenšila
ani o vlásek. Ale tak to u nás vyhlíží: bud' neděláme nic anebo
všichni najednou totéž. Neznáme racionelního postupu, nýbrž po
řádáme nepotřebné závody.

Cláneček „Církev prvních století a divadlo“ v posledním
čísle loňského ročníku zařazený v „Oknech“ byl vzat z časopisu
..Wissen und Glauben" ročník 1921. kam jej napsal farář dr. Doer
gen z Traar-Krefeldu.

Soutěž na původní román historický. Rada katolíku čsl.re
publiky v Praze, majic na zřeteli význam tisku v nynější době,
jakož i stále rostoucí zájem o četbu zábavnou a spolu pozorujíc,
že valná většina románových děl, povídek a novel historických
dýše duchem proticírkevním. protikatolickým a protináboženským,
vypisuje na základě usnesení své výborové schůze ze dne 1. pro
since 1921 tímto tři ceny na román historický a to Kč 6000'—,
Kč 4000'—, Kč 2000'—. který by byl psán v duchu katolickém
a tak sloužil našemu lidu k ušlechtilému vzdělání a prohloubení
dějepisného nazírání. Zejména klade důraz na román z doby hu
sitské, z obranného boje proti šíření protestantského učení v 16.
století, poněvadž právě tyto bývají ustavičně našemu lidu v po
vídkách a románech tendenčně vyličovány. Práce zadaná k sou
těži čítej nejméně 20 tiskových archů běžné osmerky a budiž či
telně psaná. Rada katolíků vyhražuje si právo určití, kterak a
kdo cenou poctěné práce budou uveřejněny, ale zaručuje mimo
přiřknutou cenu autorovi příslušný honorář. Porota, jež má po
souditi hodnotu práce a určití cenu, bude veřejně prohlášena po
zději. Lhůta dodání rukopisů končí 1. červencem roku 1923. Ru
kopisy opatřené hesly, spolu se zapečetěnou obálkou obsahující
jméno a adresu autorovu, budtež doporučeně zaslány na adresu
Rada katolíků čsl. republiky v Praze Il., Spálená ulice čp. 80.

LISTÁRNA ADMINISTRACE.

K dnešnímu číslu přikládáme složni lístky. Vyrovnejte jím
předplatné a též všechny nedoplatky z roků minulých.

Získávejte nám nové odběratele a příznivce.Doporučujte naše
knihy.



Druzstvo pratel studla v Praze
vydalo následující knihy:

Hilaire Belloc: Cesta do Rima. Cena 22 Kč, váz. 36 Kč. —
Thomas de Quincey: Johanna : Arcu. Cena 10 Kč. — Sv.
Bonaventura: Zivot svatého Otce Františka. Cena 25 Kč. —
Blah. Rabanus Maurus: Zivot sv. Maří Magdalen a sestry
ieií sv. Marty. Cena 24 Kč. — Kasimír Edschmi : Sestero
ústí. Cena 18 Kč. — Paul Claudel: Den sedmý odpočinkem.
Cena 14Kč. — Fulcher Chartreský: Historie Jerusalémská
aneb Děie křest. rytiřstva na výpravě do Svaté Země. Cena
30 Kč. -—Paul Claudel: Patero velikých od. Cena 25 Kč. —
Francis J_ammes: Růženec v slunci. V tisku. — Bohuslav
Reynek: Zízně. Cena 20 Kč netto. — Letorosty. Sborník Druž

stva přátel studia. Vychází ve volných lhůtách.

Členský přis ěvek ročně 60Kč.Členové obdrží
veškeré ' y „D. P. S.“ s 33—40% slevou.

Přihlášky přiiimá a knihy, expeduie:
Knihkupectví U ZLATEHO KLASU
Praha II., Spálena ulice číslo 15.

KNIHOVNA
Družiny literární a umělecké
Svazek 1. Jan Vyhlidal. Znáš ten krai, kde hanácké palmy kvetou ? (Rozebr.)
Svazek 2. K. Dostál-Lutinov: Šlehy & něhy. Cena Kč 1'80. (Rozebráno.)
Svazek 3. J. Hofer: Povídky : Kopanlc. [Rozebráno.)
Svazek 4. Fr. Dohnal: Zklamané touhy. Básně. Cena Kč 2'10. (Rozebráno.l
Svazek 5. Gabriel Ronai: Ve městě. Hra. Cena Kč 1'70.
Svazek 6. Em. Mazák: K branám věčnosti. Literární s_tudie. Cena Kč 5'20.
Svazek 7. Jaroslav Řehulka: Ministranti. Humoresky. [Rozebráno.)

8Svazek . B. Konařik-Bečvan; Nedobrý. Kresby z Valašska. Cena Kč 3'40.
Svazek 9. Fr. Zýbal: Pěl ptáček. Básně. Cena 5'20.
Svazek 10. Fr. Odvalil: Co v duši zaléllalo. Básně 1914—1919.Cena Kč 850.
Svazek 11. Alois Lang: Otec pouště sv. Jeroným. Jeho um. profil. Cena Kč 17'—.
Svazek 12. Jar. Hruban: Pout do Ravenny. Zápisy o vzestupu duše. Román.

Cena Kč 15'50i s pošt.

Knihy, jakož i ukázková čísla „ARCHY“ a „OBZORU“zasílá

Družina literární aumělecká
v Olomouci, Wilsonova náměstí číslo 17.
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„ARCHIV LITERÁRNÍ“
VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ VŽDY 15.DNE.
„Archu“ řídí redakční rada: K. Dostál-Lutinov, Dr. Fr. Hrachov
ský, Fr. Střížovský a Ladislav Zamykal. Redakce je v Olomouci
na Wilsonově nám. čís. 17. — „Archiv literární" rediguje Vilém
Bitnar v Brně, Biskupská ulice č. 1. - Na „Archu“ s ,.Archivem"
předplácí se ročně Kč 36'—. půlletně Kč 18'——.čtvrtletně Kč 9'—.
Jednotlivá čísla jsou po Kč 350. - Administrace a expedice "Archy"
je v Olomouci na Wils. nám. č. 17. - Nepřijaté rukopisy vracíme
tehdy, byly-li přiloženy známky. - Za vydání odpovídá L. Zamykal.

ČÍSLO 2-3VYŠLO v BŘEZNU.

Obsah ,.ARCHY“ č. 2-3:Václav Jedlička: Má modlitba. Madonna
hudby.- K. Dostál-Lutinov: Problém katolické literatury. - Gio
vanni Pascoli, přeložil Al. St. Novák: Víta.-Bedřich Konařlk
Bečvan: Mlčící. - František Kašpar: Z nových básní: Neděle
na vsi. Ráno. Den na venkově. Jabloně. Poutníci. Zelený Bůh. 
Josef Hanák: Mgr. Alfred Baudríllart. - Stanislav Wyspiaňski,
přeložil F. Duša: Legion. - Dr. Antonín Dohalský: Londýnské
dojmy.- Prokop Holý: Z církevní poesie řecké: Sv. Solronius
Patr. Sv. Jan z Damašku. - František Střížovský: Zázrak. - Po
sudky knih. - Okna.

SOUTĚŽ NA PÚVODNÍ KATOLICKÝ ROMAN
Družina literární a umělecká v Olomouci vypisuje tímto

tři ceny na původní romány
bud' historické nebo ze života soudobého. psané v duchu kato
lickém. Rozsah románu budiž nejméně 20 tiskových rchů běžné
osmerky. První cena je 5000 Kč, druhá 3000 Kč atř tí 2000 Kč
mimo obvyklého honoráře. Družina si vyhražuje. že cenou po
ctěné romány vydá svým nákladem. K soutěži jsou připuštěny
pouze práce dosud tiskem nikde nevydané. Práce čitelně psané.
pod hesly a se zapečetěnou obálkou. obsahující jméno a adresu
autorovu, buďtež doporučeně zaslány Družině literární a umělecké
v Olomouci. Wilsonovo nám. č. 16. nejpozději do 2. února 1923.
Porota. kterou sestaví Družina & jejíž členy později oznámí. roz
hodne () cenách nejdéle do 1. července 1923

V Olomouci. 2. února 1922.
Ladislav Zamykal, K. Dostál-Lutínovj

pokladník. předseda.
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VÁCLAV JEDLIČKA: MÁ MODLITBA.

z KNIHY „MADONNA'KVĚTÚ'S

Madonno se zlatou korunkou.
Madonno bílého úsměvu,
sladkého jarního šepotu
modliteb čistšiho milenců,
Madonno zastřených pohledů.
na mne vždy sladko tak upřených.
at kam chci před Tebou pokleknu,
Madonno s perlami na šíji.
Madonno s hvězdičkou na hrudi,
Madonno vykvetla z lilíí,
svatozář pozadí. : něhož zříš,
vesmíru prsten je, prsten můj,
jímž Tobě na věky zasnouben
věrnost Ti slavnostně přísaháml
Spínaie ruce své vroucnosti
modlitbou zasvětím pokornou
ozdobě krásy Tvé nebeské
lásek svých klenoty veškery.

rdičko ze zlata básníka
na šňůře perliček ze sl ",
čtyřlístku dáreček pro stěstí,
milostnou básničku neslavnou.
v níž vln se věčný neklid chví,
ienž rusalek je tajemství.
potopeného zvonu žal
v roklinách nejvyšších ledovců,
jenž klamem ozvěn láká jen.



Madonno dobrých rad, pomoci,
básníku, který píseň psal.
básníku, který ji věnoval,
klid vlnek dei v křišťál ztišených.
čistotu protěží jak sníh
v šeření černých hodin tmy,
jas nebe hvězdných ledovců,
požehnei básníka pravici
svatosti kněžskou světící
života všednost na obřad
a žití muky v růží sad.

Madonna. Madonno, Madonna,
hled. básník kTobě modlí se
zdrávas na lásky růženci.
(jsou krůpěie krve ——granáty.
vyhnanci lásky řezané
na smutku ieiich žernovech,
marnými láskami broušené)
lesk zrníček iest krásy stesk.
na ryzím řetízku zlata snů
můj růženec, má Madonna,
Madonno lásky lásek všechl

Vidino sntlků básníků.
královno světic věřících,
ideále milenců neivyšších.
vyslyšíš modlitbu moii, vím,
ilž úptm k Tobě rytmem svým.
Ú Madonno štěstí : děťátkem
klenoty všecky moie vem,
vem všecky dikem nejhlubším
za to. co sama uštědříš,
hled za nic iá již ne rosím,
jen k nohám Tvým i položím
své srdce v lhavém purpuru —
básníka skřínku na skvosty,
v níž drahokamy vzpomínek
života mého bludného.

Madonno lásky, kladu vše
řed ikonu Tvou pokorně,
ych žíti moh' jen láskou Tvou.

Dnů u cest květy trhané
v kytici stříbrnou, neuvadlou
poety slzami změněné.



Tvé lásce svěřím prstýnek,
bratříček měbot prsténku,
jímž nyní Tobě zasnouben
jsem duší, srdcem, tělem svým.

Zde dělí mojich podobky,
hled, ratolesti mého pně,

ed', větve moji poupata
ty nebem chraň mne. Madonna,
Madonno štěstí, lásky, jar,
Madonno krbu svatého.

Zde obrázek Tvé sestřičky,
Madonny sedmibolestné,
jež smutky šera snímajíc
zasnědla života mukami
jak černá Čenstochova máť.

Mé všecky drahé symboly
vem, kněžno, i s jejich významem!

Básníků básník, můj miláček
též Dante, zdnba mojí světničky,
Tvůj básník také mramorem

odoby své Tě pozdraví,
Kladonno, královna básníkůl

A! obrázek mně předrnllý
aalaše v slunné zeleni

polibkem nejdražší otčinyor rodných mojich modravých
se Tobě kloní, Madonno,
pozdravem sladkých nadějí,

traňickým otců dědictvímnei 'dštějším, nejsvětějším
v červáncích dějin všelidství,
Madonna, máti národa!

Hle, všecky své truchlě emblemy
zdobivší anivý život můj
věnuji Madonně symbolů:
svou černou masku, číši stříbrnou.
Dnes podobenstvím jediným
jsi, Madonna, o štíte můj,
jež v duši duše mé až zříš,
v mé žízně kalich naléváš
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vín zlatých — radost života,
jíž kouzlo vracíš původní
nevinné dětské ryzosti.

Mou žití knihu pohádek
obrázků plnou přepestrých
pohledem posvěť, Madonnol

Hleď, s ametystem prstének
s věnečkem kolem perliček,
já mlčím, vše víš, Madonnol

Hle, jara mládí obrázek
májové pobožnosti šer,
v ní puberta má modlí se.

Zde snivá krajinka Sázavy
mhy ranní, rosné červnové
s nejčistším kouzlem rusálek.

Dřevěný kostelík skloněny
na svazích Bečvy hřbitůvku
v šípkových keřů zákoutích.

Neznámé dívenky růměnec
at zalíbí se Ti, to lilií
jest něha s leskem červánků.

Věneček tančících dětiček,
v rej jejich úsměvný růže mé
nesmírné touhy po dětech
hle prší — Vzkaž tím obrázkem.
jak po dětátku toužím svém.

Zde povybledlé barvy památek
z koncertních síní. ulic, divadel,
jichž krásy plaménky v tvém ohnisku
uhasly, Madonno, mé sluníčkol

O všechno, všechno, paní moje,
vše v pohádku svým změníš pohledem
i smutný strom kdes v neurčito cest
jenž v knize obrázků mých také jest.

0 všechno, všechno, moje Madonno.
Madonna slávy mého podzimu,
Ti kladu trůnu Tvého na stupně,



hled'. o nic neprosím. jen modlím se:

Madonno lásky, vůle Tvá se staň,
jen přiimi srdce mého zasvěcení,
af duše má a tělo mě se změní
v jediný chrám Tvé slávy, Slávo, Slávol

MADONNA HUDBY.

Večera mírová lahoda
sladká a smutná iako vzdech,
iak zbledlá milenka se loučí
zamlklý pozdrav na retech.

Večera mírová lahoda
vznáší se z šera v oblaka.
blahových zvonů pozdrav z dálí
tak teslmí, ale neláká.

Večera mírová lahoda
vonna, temná jak fialky
vzbudila ptáka z dřímoí pozdrav
idouc oblak zlatých do dálky.

Večera mírová nálada
v hor černý vlas zatkla perlu hvězd,
lesy zří za vlny obzoru
a v aleiích stromů v pentle cest.

Večera mírová nálada
měsíce kalich pozvedla.
co zrnlká vesel v rytmu ztichlém
flétnová altová píseň mdlá.

Večera mírová nálada,
na lada mlží na vonná
a kadere rné hladí sladce
tich, sola. hudby Madonna.

__

%lílíl\\\\
\
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KAREL DOSTAL LUTINOV:
PROBLÉM KATOLICKÉ LITERATURY.

V cyklu přednášek „Morsvsns“ v Brně prosloveno 12.ledna 1922.

ám před sebou mladou inteligenci, která plna tuch a
ideálů pohlíží do života a v jitřních mlhách vidí se
rýsovat nový svět, lepší, jasnější, šťastnější.

A na mne ohlížejí vaše oči 8 očekáváním, více
méně skeptickým, že pře ložím vám něco ze svých životních zku
šeností, abyste je vyzkoušeli svým důvtipem a, shledáte-li je odů
vodněnými, přijali je do svého arsenálu k dalším výbojům.

Nejsem žádným universitním profesorem, jenž může se celý
věnovati jednomu oboru vědy neb umění a může své poznatky
vyšperkovat drahokamy specielní erudice, vědeckými citáty a do
klady. A musím říci. že nemiluji splendidní, oslňující lraseologie
těchto odborníků. která často zastiňuje svou výmluvností dílo o
kterém jedná. a do třpytných závojů zakrývá jádro a pravdu,
kterou má odhaliti. Připadá mi to, jako by učeník chtěl býti nad
mistra a posluchač nad umělce.

Nechci býti krasořečníkem. jsem mužem života a jeho mnoho
stranné prakse. Není mi přáno. abych byl básníkem, jenž bez
vyrušování může chodili za svými sny a brousiti jejich výraz.
Chci-li uhájiti svého života, musím se obírati nesčetnými starostmi
duchovního správce. politika, organisátora, spolkaře &žurnalisty.

Ale snad právě tato mnohostranná činnost dává mi vyšší roz
hled a snad právě z této mnohosti jasněji svítí mi ——jedno po
třebné.

Prosím, abyste mi prominuli tuto osobní předmluvu a sledo
vali mě při rozboru tématu, které jsem si obral. Jen to ještě
musím podotknouti. že úsudkům svým nepřikládám ani trochu
neomylnosti, neboť po své padesátce teprv vím, jak málo vim,
ač stále snažím se vědomosti své ve všech přístupných oborech
doplňovati.

ím rychleji krátí se můj život & valí se lavina smrti. tím bo
leslněji chapu slova: Ars longa, vita brevis.

Dne 6. října 1921 vyšel v ..Našinci" pod čarou článek o ka
tolické literatuře, který mě vysoce zaujal, ba skoro znepokojil, &
marně jsem čekal, že někdo z katolických literátů nadhozené
otázky se uchopí. Jakoby nikdo nechápal jejího dalekosáhlého vý
znamu. Přijal se článek jako samozřejmý? i necítil se nikdo
dosti silným k diskusi? Či běželo tu o obvyklou u nás indolenci
& nevšímavost dle hesla prý kapucínského: Sinere mundum va
dere sicuti vult? O mlčení tom, pro nás tak příznačném, mělo
by se uvažovati. Naše žurnalistika měla by nepřeceňovati poli
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tiky denní a měla by míti více kulturního smyslu, citlivosti a re
sonance. Onen článek zněl:

„O pojem „katolická literatura", „katolická poesie" bylo už
dosti sporů. Otázka tato nadhozena byla také u příležitostioslavy
Dostála-Luíínova. ím dále, tím více však vítězí teorie, že pojem
tento má plnou oprávněnost. ježto označuje zvláštní formelni cenu.
nikoli ovšem obsah, nebo látku, jak dosud se často myslilo. Ka
tolická literatura znamená zvláštní způsob pojetí &formace dané
látky. Katolické pojetí je nábožensko-kosmícké, oproti anthropo
centricko-psychologickému, které dosud ovládá téměř veškeru li
teraturu. A jestliže kdo někde v umění, at malířství, nebo bás
nictví toto anthropocentrické pojetí odmítne, aniž místo něho ná
sledoval katolický cit životní jako vůdce v chaotickém víření
kosmu, dojde konec konců vždycky k neuměleckým záchvatům
expresionismu a jemu podobných zjevů. V katolickém pojetí tkví
už za každých okolností forma. Katolická dogmatika je vznešená
formace. mluvíme-li sc stanoviska anthropocentrického. turbulentní
metafysiky. Liturgický jazyk je mohutné rytmisování všech ži
votních citů, vřadění veškeré lidskosti v božství.

A odtud je nutno vyjít, chceme-li poznat podstatu katolického.
pokud zasahuje také do literatury, jakožto určité Íormelní hod
noty, jako nový a zvláštní způsob chápat věci a s racovat je.
S tohoto hlediska ovšem bychom ještě neměli cel ového jevu,
který bychom mohli nazvat „katolickou“ literaturou. Mnozí naši
katoličtí literáti dosud chtějí. aniž by se chtěli zříci svého kato
licismu _ ve smyslu obsahu 1—4býti moderními. Praví: Katolický
názor světový může býti právě tak, ano ještě daleko lépe, pred
mětem literárního líčení než kterýkoli jiný. A katolický obsah
podávají literárními rostředky dneška.

A v tom tkví chyba a nemožnost. Tak zvaná moderní litera
tura a její prostředky je jako celkový jev vůči katolicismu indi
ferentní, je svou vnitřní podstatou protikatolické. A pokud kato
lický literát přijímá formu moderní literatury, nemůže podat nic
opravdu katolického, i když obsah je katolický. Forma není jenom
sloh anebo jemný, krásný způsob podání. Forma v nejvyšším slova
smyslu znamená proniknutí obsahu zvláštním životním citem.
Pouze tehdy. je-li tento životní cit theocentrický. kosmický, pouze
tehdy může z něho vytrysknout katolická báseň. Je-li životní cit
anthropocentrický, jsou určujícím formelním principem psycholo

řické možnosti. Jinými slovy: Katolický životní cit. tato životníorma takořka liturgická. stojí oproti člověku a skutečnostem jinak,
než moderní, psychologická. Katolická životní forma upravuje
poměr časného ke věčnému, lidského k nadlidskému, jednotlivého
ke kosmickému. Umění skutečně katolickému najsou časné sku
tečnosti ničím, kosmické a božské vším.

Katolický básník nesmí svůj životní cit rozředit a přizpůsobit
„modernímu“, nýbrž naopak: jeho poesie musí vytrysknout z hlu
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bin kosmického citu katolického životního názoru. Katolický svě
tový názor je prost moderního psychologismu, jehož pitevní stůl
je nekatolický. Katolická, dantovská poesie je neproblematicka'.
Moderní psychologism ztrácí se v pitvání a řečení problémů. Sku
tečně katolický světový názor stojí povýšen nad problémy. For
mová hodnota v něm tkvící je vyšší, obsáhlá synthesa: zdoko
nalení pozemského v kosmickém. To podmiňuje přísnou, takořka

láturgickou formu na straně jedné a musikální hymniku na straněru .
To je měřítko, dle něhož třeba rozeznávat a rozpoznávat ka

tolickou literaturu."
Zajimavo jest, že autorem tohoto článku není básník ani lite

rát, totiž do „Našince" převedl jej žurnalista dle nějakého listu
německého. Názory tyto zrodily se někde nad Rýnem, a my se
pokusíme objasniti, pokud odpovídají skutečnosti.

Katolickou literaturou, resp. poesii jest mi ta, která tlumočisué—
tový názor katolický, lépe řečeno: která vyvírá z katolického myš
lení a cítění.

Lux tvrdí, že ku katolické básni není třeba tak myšlenkovitého
obsahu katolického, jako katolické formy.

Abychom mu dobře rozuměli, musil by nám teprve vysvětliti,
co rozumi katolicismem a co rozumí formou.

Katolické jest mu tolik, co theocentrické a kosmické; nekato
lické jest mu anthropocentrické a psychologické.

Toto rozlišení není přesné. Kosmický a theocentrický není jen
katolicismus, nýbrž i jiná náboženství. zejména křesťanská.

Hlavním znakem katolictví dle mého názoru jest jeho univer
salismus. Je to zjevení pravdy pro všechny doby a národy a země.
Kdežto ostatní církve a sekty mají ráz více méně národní, teri
toriální, církev katolická jest světová, eternální. Solovjev mluví
dokonce o církvi vesmírné.

Další záhadou jest, co myslí autor článku formou, do které
skládá celou katolickost díla.

Nemysli tím obvyklou formu básnického dila »—báseň lyrickou,
epickou, dramatickou, reflexivní, román, povídku a pod., nemyslí
tím ještě ani druh verše nebo metra; dle nápovědi rozumí formou:
proniknutí obsahu katolickým cítěním. Pojímá tedy lormu ve smyslu
staré lilosolie Tomáše Aquinského: Anima est lorma corporis.
Není tělo formou, útvarem nositelem duše, nýbrž duše oživuje
tělo a dává mu podmínky života. Duše jest formou těla, to jest
jeho životním principem, takřka jeho pravou podstatou. Duch
oživuje, litera zabíjí. Tak také dílu básnickému nedává ráz jeho
obsah, lépe řečeno: jeho látka, nýbrž jeho idea, duch. procítění,
tendence.

To asi chtěl pisatel říci a vtom se můžeme s ním dobře
srovnati.

Ale v rozpaky nás uvádí opět, že autor naznačuje, jako by
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jedině možným výrazem katolického cítění byl, liturgický jazyk
(nepraví, který), jakási hymnika. a jako by z podání katolického

ucha byly vyloučeny všecky prostředky — moderní, zejména
veškeren psychologismus, který jest chloubou & vyvrcholením
moderní literatury. A korunuie svoje vývody tvrzením, že ka
tolická dantovská poesie je neproblemalicka'. že skutečně katolický
světový názor stojí povýšen nad problémy.

v tom vidím hlavní blud, velkou domýšlivost a nedomyslivost.
Je komický filosof, jemuž je „všecko problémem". záhadou,

ale odporný je mi filosof nebo theolog, jemuž je všechno jasné,
jenž nemá žádných záhad. všechno si troufá vysvětlit a doká
zati. Je to znamením ducha povrchního a plýtkého.

] v katolicismu je velmi mnoho problémů. o kterých Církev
dobře ví, a nazývá je tajemstvími, a všechny tyto problémy otví
rají volné pole činnosti básnické.

Duše a její nesmrtelnost, její pokušení a hřích, Bůh, Anděl a
Satan a jejich působení na člověka, tajemství milosti & vykou
pení. zjevení obecné a osobní, panenství a ženství ——mysten'um
smrti — to všechno jsou záhady, které nám dogmatika a jiné
vědy theologické mohou jen všeobecně definovati a naznačiti,
které však jiným způsobem obrážejí a odehrávají se v každé duši
lidské. Složité boje svědomí a zpověď budou vždy nejzajíma
vějším objektem básnické tvorby.

ulta intersunt calicem inter su remuque labra. Mnoho vězí
mezi olíárem & žíznivýlna rtoma. ffský katolický básník Yeats
napsa významná slova: „Žádný svítící kandelábr nezabránil nám,
bychom se nedlvali do tmy. a zadívá-li se člověk do tmy, vždycky
v ní něco bývá."

To všechno otvírá se tvoření básnickěmu & myslící a tvořící
duch bude vždy narážet na problémy.

Bylo kdysi nezvratnou pravdou' že země stojí a slunce se otáčí.
Po tisíciletí byl by pokládán za blázna. kdo by byl tvrdil opak.
A přišel Koperník a dokázal jej a zase po staletí neopovážil se
nikdo novému názoru odporovati. Až letos přinesly noviny zprávu.
že německý protestantský učenec Jan Schlaf ve Výmaru snažil
se dokázati, že země stojí a slunce se hýbe &Einstein svou teorií
otřásá gravitačním zákonem Newtonovým & vůbec našimi pojmy
o rostoru a čase.

ogmata katolické církve jsou neochvějná, ale theologické po
učky podléhají změně. boje probabilistů, Molinistů. tutioristů
zůstávají nerozhodnuty; básník má právo řešiti je individuelně.
ida za hlasem svého srdce, za svou intuicí a může k tomu volně
užívati psychologismu, jejžto náš sporný článek zavrhuje.

Kdo zavrhne na př. dílo dra Jaroslava Hrubana „Pout do Ra
venny", jenž psychologicky studuje vzestup duše filosofa ze smy
slnosti k čistotě? Kdo opováží se zavrhnout psychologickou me
todu velkého křestanského umělce Dostojevského?
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Básnické dílo musí se budovat také na psychologii, má.-li mit
pevný základ a hodnotu. Deus ex machina jest shroucením básnické
koncepce. Velkou slabinou Claudelova dramatu „Zvěstování" jest,
že je zbudováno na zázraku & proto tak brzo zmizelo s jeviště.
Také Zeyerova „Zahrada mariánská", až bude kriticky zhodnocena,
ukáže mnoho dutého pathosu.

Ani Dante nepotvrzuje teorie našeho sporného článku. I on
bral se cestou psychologie ve svých dílech přípravných (Nový
Život) a díla jako „Božská komedie" nemohou být směrodatna
pro moderního básníka katolického. Nesmíme zapomínati, že „Bož
ská komedie" byla už hotovým rozsudkem básníkovým nad světem,
jemuž předcházelo psychologické šetření a bolestný život, napl
něný zkoumáním a studiem. Ani „Božská komedie" není už živým
dílem, nýbrž v mnohých svých částech balsamovanou mrtvolou,
která ovšem vyzařuje ještě líbeznou vůni. Dantovo peklo je příliš
pohanské. odkoukané Homérovi a Virgilovi. a žádný rozumný
křesťan dnešní doby nemůže tu míti žádné iluse, Dantovy soudy
také neodpovídají našim morálním představám a Dantovy tresty
se mně nikdy nezdály tak důmyslnými, za jaké se vychvalují,
Znám & prožil jsem již horší peklo než je Dantovo. Hroznějši
jsou muka duševní, výčitky hříchu, zrada přátel, intriky padouchů
zabalených do roucha světců, boření očistného díla těmi. pro
které bylo budováno a kteří je mohli podepřít.

Co z Danta dosud žije. jsou právě partie psychologické (Fran
ceska z Rimini) a jeho lidské, psychologické postřehy básnické,
jeho mužný charakter a hlavně ten nádherný, kovový verš, to
jeho zvonivé, ostře ražené slovo,

ije jeho mohutnost a síla, velkost toho, co dovedl ve své době,
ale dílo jeho jest již jen předmětem studia jako vzácná starožitnost.

. Bensonovy katolické romány mají pro nynějšího křesťana
mnohem větší zájem, poněvadž budují více na podkladě psycho
logickém. [V úsvitu budoucnosti.

Ani pochybnost nesmí se vyloučiti z temat katolické poesie,
tím méně pokušení, blud a boj.

.le-li pravdou. že anima humana naturaliter christiana, pak
nemůže býti zkoumání a sledování všech hnutí této duše něčím
nekatolickým, zejména když katolická víra přímo přikazuje zpy
tovaní svědomí.

Katolicismus jest mi tak universálním, že mám za to. že všechno,
co je v pravdě lidské, je také katolické, že všechna veliká díla
umění a literatury, i před Kristem vytvořená, mají po jisté stránce
rys katolicismu: Božský pasák v Homéru ve své nevinné dobrotě
a čisté lidskosti není—ližon bratrem svatého Františka? Není-li
Antigona tak zbožná jako Beatrice? Proč by nebyl katolickým
Shakespearův Hamlet jako Markétka Goethova, nebo Stuartka
Schillerova? Světová literatura ve svém jádru jest také katolická,
což přece také znamená všeobecná, světová, universální.
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To cítil asi také Goethe. když napsal o své cestě do Italie, že při
pohledu na sochu jedné světice si myslil, že napíše svou Itigenii
na Tauridě tak, aby jí nevložil do úst ani slova, kterého by ne
mohla. pronést ona světice

no, tak v maskeradě světa chodí pohané v rouších křesťanů
a naopak.

Není všecko křesťanským, co má křesťanskou firmu, co se za Krista
schovává — a není také všechno pohanským, co mluví obrazy
staré mytologie. Litera zabíjí, duch obživuje. Sv. Pavel vůbec
byl hlasatelem katolické universálnosti. On postavil neznámého
Boha na oltář pohanský, on volal: Omnia omnibus tactus sum,
in omnibus labora. I Kristus dává instrukci katolickému spisovateli
(Mat. 13j: Omnis scriba doctus in regno coelorum (každý ka
tolický spisovatel) similis est patri familias, qui prolert de the
sauro suo nova et vetera.

A sv. Pavel volá ještě: Všeho zkuste. nejlepšlho se držtel
Omnia mihi licent, sed non omnia expediunt.

Omezovati tedy katolickou poesii na pouhé zpěvy liturgické,
nebylo by katolickým, a literaturu bez problémů budeme moci
dělat teprve v nebi, v místě jasu a poznání nezkaleného, jak je
opěvuje Goethe na konci svého Fausta:

Alles Vergingliche Všecko. co pomíjí.
lst nur ein Gleichnis, jest ienom obrazem.
Das Unzuliingllche vse, co se rozvíjí.
Hier wird's Ereignis. tady je důkazem.
Das Unbeschreibliche, C0 nevyslihléhu,
Hier ist's ethan: skutkem tu zříš.
Das ewig eibliche co věčně ženského,
Zieht uns hinan. táhne nás výs.

Goethe tu míní ideál ženství mariánského.
Literatura katolická musí být universalni, neklast si zbytečných

mezí a hranic a přihrádek, Musí být rozmanitá a rušná jako život
sam. Nemusí býti hned klasická, což vždy má do sebe něco škro
bene ztrnulosti. Před Dantem měli Vlachově jiného velkého, pra
vého katolického básníka, o kterém se málo mluví, ale který byl
Dantovým učitelem ve mnohém směru, jeho průkopníkem, básník
žurnalista a publicista, jenž ukazoval na všechny velké události
své doby velmi tem eramentně, byl to Jacopone da Todi. [Viz
studii dra Al. Langa. Jeho klasické „Stabat mater" je příliš jed
notvárné a ztrnulě, než aby se mohlo nazvat jeho nejlepším dilem.
On pohrdl scholastickou učenosti své doby a ideálem byl mu

„čistlý bloud", „blázen v Kristu". Postava : řad Faustů a Parcivau
Nesmíme ustrnout na liturgické hymnice. musíme dbáti bolů a

tužeb soudobého lidstva, abychom neuvázli v utkvělých, zasta
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ralých představách, které si vše představují schematicky. Nebe
vidí jako jasnou oblohu, kdež na oblačném trůně sedí Bůh Otec
se Synem a kolem nich stojí andělé se svými harfami.

lověk 20. století má zcela jiné astronomické vědomosti a před
stavy o životě duše. Velkou úlohu hraje zde osobni touha & in
teligence:

NEBE,

Když dítě vzlétne do nebe,
vidí tam andělíčky,

jež po lučinách hrají sis ta růžovými ltčky.
Vidí tam perník, recltky
& jablíčka & hrač?
vidí tam tance, honěnou
a dovádivé rvačky.

Když iinoch vzlétne do nebe,
vidí tam vábné víly,
tak zadumaně nadšené,
oděné v závoj bily.
Na harfy hrají o lásce
a toužné planě pějt,
mládencům v oči pohlédnou
a hned si rozumějí.

Když muz' pak vzlétne do nebe,
na trůně vidt Bo a,
tak moudrého & přísného,
že klant se mu noha.
ZH Archanděly zápasit,
vítězit nad Satanem,
a síla obra rozproudt
se hrudí mocným vanem.

A kmel když vzlétne do nebe,
kol zřt jen planout světy,
jež svítí v mrazném éteru
jak nesmrtelné květy.
A touží jenom po světle,
když z tmavé vzlétá chaty,
on nechce tanců, zpěvů, v' ,
on chce jen pokoj svatý.

Myslím, že chápete, co tou básní chci říci. Katolický básník
musí se snažit, zachytit život v celé jeho hloubce. Dogmatika a
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autorita nesmí rušit. zdržovat, převažovat tvůrčí činnost, nýbrž
musí ji jen posvěcovat & udávat jí nevtíravě směr. Jest ovšem
věcí charakteru a milostí, aby spisovatel v kalných vlnách světa
neutonul. světa, o kterém pravil starý mudrc: Corrumpere et
corrumpi saeculum vocatur.

Sušilova labut pluje kalnými vlnami — a zůstává sněhobílou.
Básnická intuice ukazuje bezpečné cesty. Jindy musil se po

štovní vůz s dopisem plahočit po blátivých a prašných silnicích. než
doručil zprávu. Později chytila se zpráva telegrafního drátu a es
kem přelétla po něm na místo určení. Nyní nepotřebuje vedoucího
drátu &nerušena okolními vlnami vzduchu leti s jistotou tam, kam
byla uštěna. Nezabloudí, ač ide bez cesty. nebot volá ji přijímající
pól. ak také nemusí zbloudit, kdo má mystickou směrnici v sobě.

e naším úkolem jest universalism. to tušil již buditel Karel
Šmídek, jenž mezi Hegelem a Klácalem naleznuv rovnováhu mezi
vědou a vírou. napsal 26. prosince 1842 do svého Deníku, že
došel k radostnému smíření všech protiv v pojmu církve jako
..nejobecnějšího svédomí", jako „oceánu, ve který se řeky &
potůčkové snaženstev všech národů, všech jednotlivců stýkají."

Katolický není pouze dóm sv. Petra v ímě. katolický jest (a
vřele katolický) i kostelík v moravské vesničce. Církev katolická
není jen romanismus. nýbrž každý národ katolický má a musí
mít možnost, vyjádřit světově cítění náboženské svým rodným
způsobem a jazykem. Jak různě zní katolický hymnus Jesu, Re
demptor omnium & --—naše koledy -—-na př. Veselé vánoční
hody —a přece tyto jsou ryzím lidovým výrazem těchže myš
lenek, výrazem. který nás chytá za srdce.

On jest světa Spasitelem
Slovo učiněné tělem.
Syn Boží a syn člověka.
otec budoucího věka
Děťátko.

Ideálem katolické modemy bylo racoval k tomu, aby katolická
myšlenka stala se opět vůdčí mys' enkou nas'l kultury. Obrovský
to úkol. nebot. zatím co hospodář spal, nasel člověk nepřítel mnoho
koukole.

Myšlenka obrovská. jejíž dosah jsme ani nechápali, ale která
musí nám býti i dnes myšlenkou vůdčí. To jest náš český messia
nism. Z toho messianismu vyprýštila též touha po českém Dan
tovi. který by ovšem musil být český a o 600 let pokročilejší.

K uskutečnění katolické literatury třeba velkých katolických
lidí. universálních, ne úzkoprsých, ne bojovných kohoutků & na
ioukaných šplhounů. které přilákala politická moc a kariérové kon
junktura — lidí schopných obětí a bojů. odvážných & moudrých
učitelů, je třeba i mnoha k modlitbě zdvižených rukou.
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Var-ujme se přílišné úzkostlivosti a exklusivnosti, která vede
k fariseiství, obskurentismu a ianičarství. Kde je Duch Boží, tam
ie svoboda.

Ale ie také třeba štědrých rukou, které by zbudovaly kato
lickou scénu (Danteum), půičovny dramatické (Calderon), filmové
společnosti (Orbis), velkého nakladatelství, domu spisovatelů atd.

Spisovatel a umělec musí být plnoprávným vedle politika &
národního hospodáře. Musí se mu poskytnout životní podmínky
zdárného rozvoie jeho činnosti.

Mladí nadšenci, prodchnutí velkou myšlenkou universalismu ka
tolického, po úsilném sebevzděláni v zásadách katolick ch,
kéž se uchopí klesaíícího praporu, na němž psáno iest: ., en
z inferiorityl Ven z ghetta! Ven z upiatého pouze politického
klerikalismul Pryč s obskurantismeml Výše ku katolickému so
lidarismu & universalismul Sursum cordal"

Myslím, že tak neilépe rozřešíme problém katolické literatury.

GIOVANNI PASCOLI, PŘELAL. STAN, NOVÁK:

VÍRA.

Když večer růžový se sklaněl v zahradu
a cypřiše se všechny zdály ze zlata.
má! řekla synku svému tuto záhadu:
„Teď ze zlata isou všechny růže, poupata
a zahrada ta naše celá, veškerá."

Uanulo dítě matce v kltně za šera,
když slunce za hory do moře zapadlo
a dál se zdá mu o zahradě zlaté,
zatím co tuto vlnobití napadlo
ukrutně bouře a cypřišů state
vrcholy vmetlo v růže pocuchané.
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BEDŘICH KONAŘÍK-BEČVAN: MLČÍCÍ.
VALAŠSKÝOBRAZEK.

artin se točil chvíli po iizbě iako holub, pak vytáhl
z podlaví páru obnošených. huněných papučí &posadil
se s nimi na lavu u pece. Vytáhnuv odkudsi silnou
iehlu se surovou nití, začal horlivě spravovati papuče.

Evička zatím šeptem dorážela na otce.
Hodulák. odkašlav si, tlumočil Verunce další dceřin dotaz. „Ešče

by ráda ta moja cérka věděla, gde bude spávať. V iednei iizbě
s chlapama se ii nezdá. e by sa na hůře. nebo ve chlévě vy
spala. Boiázlivá nění . . .“

Hospodyně ochotně otevřela vedlejší světlou ačistou komůrku.
v níž bylo vidět dvě lože s eřinami až po poval. S úsměvem
ukazovala na sebe a na Hev u.

odolák se rozesmál, tleskaie dlaněmi 0 kolena: „Vidíš, vidíš.
ustřihlo sa ti? Šak já vím dobře, co si zmýšlala, chtaiaci na húru
nebo do chléva. Až by všeci spali, zdrhnul na muziku. Pomalúčku,
potichučku. A zatým ti ušklhlo . .. S hospodynú si pospíš a mu
zika musí být bez tebe.

„Tatulkn, dyf neisu už tuková tancula, Dyt mia nedělaite horší
než su, to si o mně ludé pomysliiá.

Hodulák udělal rukou posunek, iako by chtěl Hci: Známe sa!
Brynza mu chutnala, i selský chléb & chladné mléko.

' „A tož kolik dáte tei moil céři7,., A co přidáte na oblečeni?
Ulám, iak u velikých sedláků,.. padesálku na rok, iedny šaty,
iedny papuče u iedny botky, (lvoie podrážky, dvanásl lokti rež
ného plátna . , "

Hospodář i Verunka kývali hlavou na znamení souhlasu,
„A réi, móže-li v nedělu do chrámu Páně7"
Miclťal se pohrdavě usmál & mávl rukou, dávaie na jevo, že

je mu to lhostejno.
Bylo vše doiednáno,
Hovornému Hodulákovi bylo u těch nemluvů dusno. Doiedl

rychlle & sblraie čagan i širák vstával.„ anu, už zme myslim všecko doiednali... Budu sa pomály
zbirat. abych nezatměl. Ved. ie k nám 'kúsek cesty . . . Povyklá
dali zme si a tož sa tu mlvaite dobře.“

Hevka nabirala do pláče. Podávala otci uzilek & chytala ho
okolo krku.

„Tatulko, dyt mia tu nenechávejte. Já se tu usúžim. Dyt' je tu
teskno lak na krchově.

„iD], di. že bys sa nestyděla Taková nevěsta & cébitl Budeš
u hodných ludi. osožných ludi Hladu nebudeš mat. — Nikdo sa
tu s tebú aspoň nebude vadit. .Edem sa nespúščaiPána Boha.
on ta také neopustí.

Tatulkovi samému bylo jaksi měkko.
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Hevka si vyprosila u hospodyně, aby směla otce kousek vy
provodit.

Po odchodu Hodulákově zůstali oba hospodáři u své práce.
Verunka rychle ukryla chléb do lože, brynzu a nůž hodila do
podstoll & hrnky k ohništi na lavu.

Trapne očekávání bylo posléze skončeno příchodem muže pro
střední postavy, našedivělých, dlouhých vlasů a energické tváře.

Dobrý den! zaznělo úsečné, ale dobrotivě.
Michal se vztýčil & přijal podanou ruku.
Martin hluboce se skláněje k papučím nejevil chuti uvítat du

chovního otce a Verunka podávala stydlivě _azaraženě hostovi
židli.

Pastor hovořil živě:
„Jak se máte? . .. Vidím ke své radosti, že dobře. Vždyť jste

zdrávi a zdraví nejlepší dar Boží ... Byl jsem u Maňáků. Pa
sekářka leží na úmor, byl jsem ji potěšit. A jářku, když už jsi
tak blízko, podíváš se na Goláně, jsou-li ještě na živu."

Přijal podávanou židli.
„Děkuji, sednu si na chvíli, abych neodnesl spaní.
Utíral si zpocené čelo kapesníkem a bystře si prohlížel pusté,

rázdné stěny. Michal si usedl též, nepracoval však dále, po
hrávaje si pouze rozdělanou loučí.

Už tu byla Verunka s pecnem.
„Vždyť to nemuselo být . . . Pojedl jsem u Maňáků. Ale abyste

neřekli: ten pastor je pyšnýl... Tak. kousíček — děkuji, mám
už dost

Shltnuv prvé sousto, chválil:
„len co je pravda, máte dobrý chlebíček .My jen kupovaný

od Deuílbauma . Je chutný, ale je to přece jen jako sláma.
Vždycky povídám své paní. že není nad selský, domácí chléb . . ."

Jedl dále, potlačuje shovívavý úsměv.
„Co robíte, Michálku7. Iouče. Světidla. To vy ještě po

starosvětsku'H No, aspoň ušetříte na svíčkách a petroleji. Ale' já
bych se toho bál. Že se stane neštěstí. Že bude někdo neopatrný
& že podpálí .. "

Když se hospodář neměl k odpovědi, obrátil se pastor na Mar
tina . . .

„A co vy, Martinku, co vy kutíte pod pect7"
Martin zvedl poněkud spravovanou papučí &hned zase šil dále,

„No, podívejme se| Tak vy si vše doma samipoděláte? Světlo,šaty, papuče, chléb. To bych potřeboval.
A zase si čelo utíral.
„Než se na ty vaše kotáry dostane, zahřeje se . ..
Už nebylo o čem hovořit.
Pastor uznal za dobré přetítí rozpačité ticho.
„Michale, kolik roků jest váš otec pod drnem7"
Michal rozvážně ukazal tři prsty.
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„Tři, podívejme se . .. Jak ta doba utíká .. . Ještě nás neměl
opouštět . . . Byl to vzorný gazda, příkladný otecl

A veliký církevníkl Žádné neděle nechyběl v domě Božím.
A jaký písmák! . . . Kapitolu i verš znal citovat . . . A maměnka7l
Pět roků už na věčnostil Hospodine, pět roků. Připadá mně to
jako včera. co jsem nad její rakví mluvil. To byla teprve
žena statečné dle písma . . , Jak uměla žalmy popěvovat. starucha
už. a všecky překřičela . . .“

Verunka utírala si oči, dojetim zvlhlé.
Pastor se konečně dostal. kde chtěl být.
„Oba rodiče tak dbali na dům Páně. A vás jsem už neviděl

ve chrámu tři roky! To je přece dobal"
Byla v těch slovech výčitka, podiv i otázka.
Ale pastor konečně dosáhl, že mlčícípromluvil. Promluvil vlastně

„duch boží", jak se u každého mlčícího samo sebou rozumí.
„Přichází hodina,kdy nebudete se klaněti Otci ani na této hoře

ani v Jerusalemě . .. Přichází hodina a nyní jest tu, kdy praví
ctitelé budou se klaněti Otci v duchu a v pravdě . . ."

Zbraně se zaleskly. Zajiskřilyse. Pastor se zaradoval. že souboj
započiná:

„Dobře. ale také stojí psano: Kde jsou dva nebo tři shromaž
děni ve jménu mem, tam já jsem uprostřed nich ."

Michal se usmál. Ukázal na sebe. i na oba sourozence. Číslo
souhlasilo s písmem.

Pator se hryzl do rtů. ale zbraně neschoval.
„Dobře. dobře.., vidím, že jste tři. A je to pěkné od vás,

klaníle-li se Bohu v rodinném kruhu. Ale přece je nutno občas
zajítl mezi věřící, Je třeba poslechnout l výklad písma.posíllt se
v pravdě. Celý týden se připravují na výklad. studuji, hledam,
učím se, a když zasvitne nedělička - neděle. mám kostel po
loprázdný . . ."

Vstal prudce & procházel se rozčileně jizbou.
„Mám to ovečky! Jedni popíjejí v židovských putykách, jiní

jdou mezi sabatisty, adventisty, baptisty, spiritisty &mezi —mlčícíl . .
Těch nám ještě bylo třeba. Hotový Bábell“

Zastavil se řed Michalem & tlumeným hlasem, přeplněným
hořkostí vyčítaf:

„Co to bylo jen za šílenství, zakládat novou společnost na
mlčeníl Nač nám dal Bůh jazyk? Opatrnust v mluvení, dobře,
ale mlčet od rána do večera? U katolíků mají kláštery, kde se

mlčí. my. synové světla nepotřebujeme jich napodobit . . .“
„Sláva Páně jesti! tajiti slova . . ," přesvědčivě dokazoval Michal.
„Jablka zlatá na ložích stříbrných jest ten. kdo mluví slovo

časem svým . . .," se směšnou vážnosti pravil Martin, nezdvihaje
hlavy od svého díla.

Též Verunka vzpomněla si na citát z pisma:
„Posměváčkům On posmívati se bude & tichým dá milost . . ."
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Pastor se usmál drsně:
..Nu tak. přece iste nezapomněli mluvit . . , To mám radost.

Ale,holoubci drazí, co iste citovali nedokazuie nic . . . Na iednu
vasi moudrost mohl bych povědět tisíc. A také z píseml . . . Ve
změte jen rozum do hrsti . . . ..Mysl veselá činí věk utěšený, duch
smutný vysušuie kosti" — he. odkud je to? Tací hovorní iste
bývalil sám žerta smích, a mezi takové pošetilce iste se dali.
Ještě se mně pomatete na konec..

Rozčilení pastorovo se mírnilo
Humorem chtěl zlomit dusné napětí.
„A svobodní chcete zůstat do smrti? Kdy pak se oženíte?

Takoví pěkní. urostlí lidé. Maietku máte, že byste každý deset
synů uživil . .. Michale, vy iste starší, máte už čas... tyřicítka
bude brzy na zádech... Plesnivce nebude chtít žádnál"

Tento neočekávaný obrat zmátl na chvíli Michala. Zachmuřil
se, přemýšlel několik vteřin, než nalezl odpověd. A když ii na
lezl, oddychl si radostně:

„] nalezl isem ženu hořčeiší nežli smrt, a ruce ieií jako okovy.
Kdo se líbí Bohu, ten se iívyvaruie, ale kdož hříšný iest, tent iat
bude od ní.

Pastor mávl rukou:
„Kdyby vás nebožička matka slyšela! . . . Klnete zrovna svému

zrození, své matce. Písma zle užíváte . . . A vy, Martine, také
chcete vázat písek na věčnosti?,.."

pod pece ozvalo se vzpurně:
,.Nezhlídei na pannu, abys se snad nepohoršil na ieií kráse.

Odvraí tvář svou od ženy ozdobné a nevzhlédei na krásu cizí,
nebo pro krásu ženskou mnozí zhynuli. .

Pastor se nezdržel hlasitého smíchu, když se podíval na trochu
směšnou, trochu kazatelskou ligurku Martinovu.

.,Martinku, Martinku, vždyt si veliké krásy nemusíte namlouvat.
ab ste skrze ni nezahynul . .. Vemte si teda něiakou skaredou.
i škareda ie iestě vždy dle obrazu Božího stvořena . . ,'

.,Holoubci. tak nesmíte si písmo vykládat. Kdyby tak všichni,
kam by přišel svět? Rosttež a množte se. řekl Hospodin už vraii.
A Kristus znova posvětil manželský svazek.

„Marnost nad marnost a všecko ie marnost. ."ozvala se Ve
runka, která pro slabou pamět neudržela v hlavě tolik citátů, co
bratři. a vypomáhala si vždy výkřikem zestarlé a bezmocné
moudrosti.

„Ano, Verunko, také to znám. Řekl to Šalomoun, když už měl
život za sebou . . . Sem se to rozhodně nehodí . . . Nehodí. ne . . .
Ale vezměte věc rozumně do hrsti. Představte si svoie stáří. Bude
neradostné, truchlé. opuštěně. Každý se vás bude báti iako stra
šidel... Nebude. kdo by vás s láskou obsloužil, vody donesl,
uvařil. oči zatlačil . .. A už dnes se vás lidé boii . . . Děvečka
u vás nevydrží půl roku. Co je to za hanba, shánět děvečku
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v létě. a po celém okolí . . . Nic se neoháněite, právě jsem pot
kal . . . Divím se. že ten ogar vám už od ovcí neutekl. Štěstí, že je
hlu kavý . . . [ iá bych se bál : vámi ien jednu noc přenocovat.“

enku se ozvalo bolestně táhlé: drátovat, hrnce drátovatl
„Michale, Michálku," ——útočil astor dále. ..Přemýšleite o mých

slovech. Promluvila ie láska. enom láska. Jsem přece vaším
duchovním otcem a stojí přece psáno: Syn moudrý přiiímát na
učení otce, ale kdo iest posměvač. neuposlechneí, když kárán
bývá . . .“

„A otcem nenazýveite nikoho na zemi . . . nebot ieden iest
otec ——v nebesích . . „" pravil Michal rozhodně & odmítavě.
vstávaie.

Pastor zrudl hněvem. Poznával marnost boie. Ale nechtěl přece
odeiíti iako poražený. Vytáhl poslední zbraň. Byla svatá sice, ale
příliš ostrá, aby nezranila odpůrce i bojovníka.

..Pamatuite. že zVás mluví jen pýcha. Vidím to už iasně. Oha
něli iste se písmem. také vám ho zacituii: Kdež pýcha. tut i ha
něnl, kde pokora, tut bude i moudrost. . . A na to vaše hrozné
mlčení bez Boha, uiišíuii vás, že je bez Boha, dobře se hodí
slova Přísloví: Blázen bude-li mlčetj, zdati se bude moudrý, a
zavře-li ústa své, imín bude za rozumného... Ostáveite tu
s Bohem . . ."

Už nikomu ruky nepodával. Snad zapomnel. snad je už za tak
ztracené ovečky považoval.

„Mnudří skrývají umění. ale últa blázna nejbližší inou k po
hanění . . „“ bránil se Mic a.

Pastor se usmál pohrdavě:
„A dejte pozor, at o tom vašem šíleném mlčení neplatí slova:

Máš-li rozum. odpověz bližnímu svému, pak-li nemáš, ruka tvá
budiž na ústech tvých . . ."

Michal vyskočil hněvivě. Zasípal. ale byl s obranou v koncích.
Na štěstí Verunka dovedla bratra uchlácholit: „Nevaď se &člo
věkem mnohomluvným a nepřikládei na oheň dříví . . ."

To už byl astor na síni.
Michal hle ěl chvíli na dveře, jimiž pastor zmizel.
Nevrátil se už ku práci, sedl si za stůl, a dal hlavu do dlaní.
Byl všecek zachmuřen, zatím co Martin se do práce potutelně

pochechtával. Pokračování.

67



FRANTIŠEK KA ŠPAR: Z NOVÝCH BÁSNÍ.

NEDĚLE NA VSI.

Všecky je znám, jak na mši jsou;
tváře, co mamon zmodeloval.
vyprala bída, bolu vyžral jed.
Kéž. Kriste, bys je všecky schoval

v své náruči & pustil je
docela navždy proměněné
a s nimi mne. — Dav pestrý : chrámu jde.
Hodiny chutnám vytoužené,

kdy v týdnu nejraději sním.
Nedělní dlouhé odpoledne
přespává kraj i lidé. Ze vsi jen
se hudby přehrávání zvedne,

jak ze ma hlas. U svojich krav
stařena hlavu nízko kloní,
jak zkamenělé sedíc. nad dětí
nevděkem slzy na klín roní.

RÁNO

Ruchle & trhaně šepotajíja opilci v důvěrném hovoru
stromy za deštivé noci.
Hle, vstává těžce ráno.
Nezpívá jediny pták.
Schlíple visí na lípách listí

go noční kocovině.ak dusen popelem zní zvon.
Hlas jeho naplnil kraj
jako nádobu nápoji.
Pije vše, pole, louky, oblaka.
A již bílé vysířízlivění
duši krajiny rozsvětlívá.
Poslední kapky padají s nebe
a jak do kaluže kanou
voda se krátkým úsměvem čeří.

DEN NA VENKOVĚ.

Z obrovské lípy žluté listí padá potichu.
Jdu do kostela. V jasném osamělém chrámě



mše ranní. Neidůvěrněiší dne hodina.
Zřím Krista iitrem iít, hle pozdvihuie rámě

& žehná. Ranní práce jak je posvátná!
Je hřbitov ráno krásný. jako Boží smilování.
Ovoce česám v sadě zlatočervené.
Kraj tkalci nevidění ve stříbrnou tkáni

zatáhli. Teskně voní s polí hnědá nat.
Ve zlatém odpoledni kouří šedé dýmy pýru.
Jdu s Pánembohem. sestupuii v údolí
urovnat umíraiícímu cestu ku věčnému míru.

V hlubokém údolí iak zlatá ruda žloutne stromoví.
Ježíši, dei, at v duši toho nemocného,
až přijme Tělo Tvé, se iasný pokoi uhostí,
iakým den dnešní dýše, než ii přijmeš do obietí svého.

Vracím se. Nad modrým se vznáší udolím
krvavé slunce; iako žhavá hostie ie.
Sklání se níž & níže, už jen čárka rubínu
tenčí se hnsnouc, jako hasne srdce bez naděje.

Již bílé světlo měsíční se kraiem rozlévá
že pohanská ie luna, pochopil jsem dneska.
Zmrtvěly lesy. Žlutá světla křičína vsích úzkostně,
D0 stínů bludiště se kroutí v křečích lesní stezka.

JABLUNE

Aleií kvetoucích štěpů
se procesí vine;
modliteb vůně & květů
smísena plyne.

Tady Pán sama ie milost.
V té kvetoucí lodi
andělé bělostní ve dne
sní, v noci chodi.

Kvítky ie poseta cesta.
Co zpívaii ptáci.
iako by ve vůních roztál,
průvod se ztrácí.

Jako by samotny stromy
ted' posvátné pěly.

69



70

s nimi kraj opojen jarem
rozpěl se celý.

POUTN Cl.

Jdu zase lesy v podzimu. Jak hýří barvami!
Zlaté a rudé listí padá k zemi.
Jak jsem se zasniL ukázalo se mi zjevení:
s poutníky potkávám se třemi.

Znavení kráčí muž a mladá žena překrásná,
na loktech v p enkácb nemluvňatko nese.
Přesmutné oči dítěte se na mne upřely
a zastavily mne v tom lese.

Pohledu toho nikdy, nikdy nezapomenu.
Jak jsem se zastavil, vše mizí.
Poznávám tajuplné poutníky, neb je mi pout
tak náhle lhostejná a cizí.

Těch očí cítím výčitku pro marně cesty ové
za pastvou smyslů, za ohanským vzruchem.
Ú krásně nohy těch. kclboneaou blahověst a mír,
kajícím ozvalo se duchem.

ZELENÝ BUH.

Záplavou zeleně projíždí vlak.
Skřívani. zpívající rakety, vzhůru se nesou.
Vzad prchající osyky bazní se třeaou.
Nektarem zeleně spají se zr

A co vlak roztíná pole a luh
a železnou píseň si zpívá, v duši zní mi
dvě slova, stávají se neodbytnými:
Zelený Bůh, zelený Bůh.

Oděn v zeleně roucho krajinou kráčí.
pod anděly jeho proh ba se obilí.
po potocích chodě no neumáčí.

Jde a jde a zastavuje se při klekání,
Sladké ticho je, když večer se nachýlí,
a obilím proběhne první záchvěv zrání.



JOS. HANÁK: MGR. ALFRED BAUDRILLART.
JEHOŽIYOTADILO.

ová kongregace si vytýčila trojí druh práce, praci vě
deckou, vychovatelskou a misionářkou.

První sbor měl zahrnovati práce, jichž cílem bylo pěsto
vati a šířiti pravou vědu spisy všeho druhu, letáky, ča

sopisy. knihami a to nejen vědu bohoslovnou a filosofickou, nýbrž
i historickou. jazykozpytnou. matematickou. přírodopisnou.

Druhý obor práce měl míti za předmět výchovu laiků i kněží.
Měly se zdokonalit vyučovací metody a žákům se měly vštěpo—
vati nauky. jež jsou s to upevniti ve víře a skytnouti spolehlivou,
ryzí zbožnost.

Třetí obor práce měl za úkol misie a vedení duší vůbec. Čle
nové kongregace neměli toužiti po tom, co je z tohoto světa.
nýbrž v ústraní měli pracovati o spáse duší a svém sebezdoko
nalení. Měla je pojiti bratrská laska. měli si skýtati v plnění po
vinností vzájemnou podporu. měli se vystříhati sporů. žehravosti,

uštlěpačných slov, všeho, co zraňuie, všeho. co dělí, co porušujelas u.
Jak úžasný cíl, jak vznešeně ideály! Ale, bohužel. Felicitě nebyl

s to prokázati tuto hrdinskou pokoru, o níž tak krásně mluvil;
ochlebováním svých žáků zpylněl. & pýcha předchází pád. Ke

konci září r. 1830 opustila společnost se svým vůdcem Chesnaie
& odebrala se do .luilly. Dne 16. Hina vyšlo 1. číslo Budoucnosti
(I' Avenir v němž se zastával ú Iné odluk církve od státu. což
odsoudil ehoř XVI. encyklikou irari vos. l,.amennais odpověděl
pověstnými revolučními „Slovy věřícího (Paroles d'un croyantj"
& rozešel se s církví nadobro.

S vůdcem podlehla přes všechno úsilí Janovo i kongregace sv.
Petra. Ale idea její nepodlehla; ti, kteří byli kdysi členy kolonie
v Chesnaie, ji šířili dále, a jeden z nich, Lacordaire, jenž se dal
na chvíli Lamennaisem svésti, odsoudiv jeho filosofický system.
stal se ozdobou církve a jedním z ..nesmrtelných".

Podobný pokus jako Lamennais v Chesnaíe učinil ve Štras
burku, tehdy francouzském, Louis Bautain. Nejprve byl rofesorem
na královské kolejí a na fakultě přednášel filosofii. eho před
nášky budily rozruch. takže kolem jeho katedry se tísnili poslu
chači. Na vrcholu úspěchů byl stižen nemocí, jež ho vrhla do
zoufalství. Ale šlechetnou dívkou, sl. Humannovou, byl zachráněn
& přiveden k víře. Jsa však vládě málo pravověrný, byl zbaven
profesury a byly mu zakázány i přednášky na fakultě r. 1822.

le nejlepší jeho posluchači, protestanté. katolíci i židé. jej
navštěvovali i v soukromí a ač po 2 letech opět začal přednášeti
na fakultě. tvořili s ním po 6 let jakousi rodinu, kde bylo vše
Společné, myšlenky. city i peníze. Jmenuji z nich jen známější.
Ratisbonne, Goschlec, Rainach. Gratry. Bonnechose.
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Koncem r. 1828 byl Bautain ordinován; také jeho žáci přijali
víru katolickou i svěcení kněžstva a utvořili „Tovaryšstvo kněží
sv. Ludvíka". Jejich programem byl smír vědy a víry, apoštolát
slovem a tiskem, povznesení studií v církvi.

Jako profesor filosofie hájil Bautain směr fideístický, upíraje
rozumu schopnost, oznati Boha a klada původ všeho nábožen
ského poznáni do žjevení. Štrasburský biskup však jeho nauku
r. 1834 odsoudil a odňal mu i jurisdikci.

Bautain odebral se do Říma a žádal, aby byla jeho „Filosofie
křesťanství" prozkoumána, podrobuje se předem rozhodnutí sv.
Stolice. Když mu bylo r. 1840 nařízeno, aby podepsal 6 vět,
týkajících se vztahu rozumu ke zjevení, uposlechl.

Rok nato však opustil s Tovaryšstvem sv. Ludvíka Štrasburg
a odebral se s ním do bývalého oratoria v Juilly u Paříže, kdež
dále působil na poli křestanské výuky. zvláště když byl jmenován
generálním vikářem pařížským.

Jsa od r. 1858 profesorem morálky na Sorbonně, měl někdy
tolik posluchačstva. že bylo třeba k jeho přednáškám použíti
t. zv. velkého amfiteátru. Zemřel r. 1867; jeho zásluhy ocenil
abbé Lamazou, pozdější biskup limožský, slovy: „Bautain nejen

Erosťěl církvi, ale svou vysokou inteligencí, svým ělechetnýmara terem a svými věhlasnými pracemi byl velkou ozdobou
své země i své doby."

Tovaryšstvo sv. Ludvíka zaniklo ještě za jeho života, avšak
idey, pokud byly správnými, je přetrvaly.

gr. Baudrillart praví, že Bautain a jeho družina se stali obětí
jednak přílišné sebedůvěry, jednak žárlivosti těch, kteří byli zvyklí
na vyšlapaně cesty a ve svém optimismu se domnívali, že proti
moderně vyzbrojeným odpůrcům vystačí zbraněmi již otupělými
& zrezavělými.

Do doby červánků katolického obrodu ve Francii padá půso
bení Bedřicha Ozanama, profesora na Sorbonně, o němž piše
Mgr. Baudrillart s největším zanícenim. Nazývá jej velkým křes
ťanem. člověkem nejkrásnějšího & nejsympatičtějšího karakteru,
apologetou, řečníkem, učencem, spisovatelem, žurnalistou.

Narodil se r. 18l3 v Milaně, kde jeho otec působil jako lékař,
byl však vychován v Lyoně. Jako osmnáctiletý jinoch řišelstudovat
práva do Paříže, jež -— dle slov Lacordairovýcii -— bylo po
revoluci r. 1830 jako prázdná, němá propast. A z této pro ásti
se vynořila družina mladých katolíků s Ozanamem v čele, kteří
svou rázností překvapovali profesory Sorbonny a takřka donutili
arcibiskupa Quélena, aby povolil v Notre-Dame konferenční řeči
P. Lacordaira, jenž potom s kazatelny tohoto velechrámu po leta
vrhal do nesčetného posluchačstva svá ohnivá slova, jež otřásla
tolika zbloudilými duchy, tolika svedenými srdci.

Jako dvacítiletý mladík založil první spolek sv. Vincence. Jak
přišel na tuto myšlenku, vyprávěl na konferenci sv. Vincence ve
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Florencii nedlouho před svou smrtí r. 1853. Když se svými přá
teli hájil před nevěřícími kolegy křesťanství, dovolávaje se divů,
jež v lidstvu vykonalo. namítali mu, že křesťanství tvořilo divy
v minulosti. Nyní však je mrtvo. „Co učiníte vy, kteří se chlu
bíte, že jste katolíky? Kde jsou vaše skutky, které by nás při
vedly k tomu, bychom si vážili křesťanství7" Ozanam se svými
přáteli uznal tuto výtku. I sdružili se— bylo jich 8-—ve spolek, jejž
pojmenovali dle velkého dobrodince trpících sv. Vincence z Paula.

Odpadem Lamennaisovým a odklonem Lamartinovým, v něž
kladli katolíci tolik nadějí, Ozanam nezmalomyslněl. Napsal krásně
svému příteli Lallierovi: „Kdo se odváží zvednouti lyru, jež padla
do prachu a dokončiti začatý hymnus? Vím, že ani Bůh, ani
církev nepotřebují básníků a učenců, ale kdo jich potřebují, jsou
ti, kteří jsou slabí u víře. jsme my sami, jimž je třeba viděti
před sebou lidi větší, lepší, jichž nohy by nám razily cesty, jichž
příklad by nás sílil &povzbuzoval. My, mladí křesťané, nemůžeme
nahradit tyto muže. Avšak nemohli bychom počtem &prací vy
plnit mezeru, již zanechali v našich řadách7"

Při veškeré své veřejné činnosti —»byl předsedou několika
spolků &přispíval do 6 časopisů, zvláště do Revue européenne -—
nezanedbával studií práv a literatur; r. 1836 stal se doktorem
práv a r. 1839 na základě these „l)ante a katolická filosofie"
doktorem es lettres.

Na výzvu své rodiny navrátil se do Lyonu, kde otevřel advo—
kátní kancelář, přednášeje zároveň na universitě obchodní právo.
Avšak již r, 1840 obdržel profesuru dějin cizích literatur na Sor
bonně.

Tím se mu otevřelo ole apologetiky, po němž toužil. Svůj

prořram nastínil v Před-mluvě svého velkého díla „Křesťanskáciviisace v 5. století." „Mám v úmyslu, napsati historii středo
věké literatury od 5. století až po Danta, jímž skončím jako nej
důstojnějším representantem této velké doby. V historii literatur
studuji především civilisaci, jejímž jsou ony květem a v civilisaci
si všímám hlavně vlivu křesťanství. Vůdčí myšlenkou mé knihy
jest ukázali, jak křesťanství dovedlo na troskách římských &z kmenů,
jež se na nich usadily, vytvořiti novou společnost, jež byla s to,
přijiuouti pravdu. konati dobro a nalézti krásnu"

Nechce zakrývati chyby. zamlčovati bezpráví této doby. A čím
byl přiveden k této myšlence? „Historik Gibbon naštívil ve svém
mládí ím; jednoho dne bloudil ve vzpomínkách na kapitolu. Po

_jednou slyšel kostelní zpěvy a viděl z bran basiliky Ara coeli
vycházeti dlouhý průvod františkánů, kteří svými sandály šlapali
předchrámí, po němž se ubíralo tolik triumfů. Zmocnilo se ho
rozhořčení; pojal úmysl pomstíti antiku. zneuctěnou křesťanským
barbarstvím i napsal „Historie úpadku římského císařství." [ já
jsem viděl řeholníky z Ara coeli šlapati staré předchrámí Joviše
Kapitolského a zaradoval jsem se z vítězství lásky nad silou a
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rozhodl jsem se napsati historii pokroku v této době, v níž ang
lický filosof neviděl než úpadek. historii civilisace v dobách
barbarských, historii myšlenky, jež unikla ztroskotání říše litera
tury & přeplula proudy vpádu barbarů jako Hebreové přešli Rudé
moře — za téhož vedení torti tegente brachio. Neznám nic nad
přirozenějšího, co by lépe dokazovalo božskost křesťanství, jako
to, že zachránilo lidského ducha."

Dilo, jež mínil Ozanam napsati, nejlépe by karakterisoval ná
zev .,Historie civilisace v dobách barbarských" Idal se váš
nivě do práce. Studoval 10, mnohdy až 15 hodin denně —
historii, právo, krásnou literaturu, živé jazyky, studoval prameny —
místní dějiny, životy svatých, kroniky měst. Osvojil si rozsáhlou
znalost autorů klasických i z doby úpadku římského, prohledal
velká díla německá, dánská, švédská, anglickáa ovšem i fran
couzská, procestoval země, 0 jichž líteraturách chtěl psátia pra
coval v jejich knihovnách.

Ale předčasná smrt mu zabránila dokončit dílo. Co z něho
napsal? Dva svazky „Historie civilisace v 5. století",dva svazky
„Studií germanských", dva svazky „Františkánšti básníci“ a „Dante
a lilosolie katolická v 13. století". jež jsou poslední částí zamýš
leného díla. Z ostatního díla zůstaly jen fragmenty: Nibelungy a
epická poesie, Minnesingři, Literatura německá ve středověku,
Básnické prameny Božské komedie, Školství obecné v Italii za
dob barbarských a Pout do země Cidovy.

Zanechal nesčetně poznámek; jeho přítel Ampěre napsal: „Když
se probíráme ohromnou spoustou poznámek, přednášek, výpisů,
jako bychom procházeli dílnou sochaře, jenž umřel ještě mlád &
zanechal mnoho děl. jež dospěla nestejného stupně dokonalosti.
Jsou zde výtvory ukončené & uhlazené s všemožnou ptlí; jsou
zde i jen pokusy sotva přitesané, všechny však nesou pečet téže
duše a ráz téže ruky.

Jaká jest vědecká cena jeho díla? Neměl jeho katolický svě
tový názor nepříznivý vliv na nestrannost, není a ologetický mo
ment díla na závadu vědeckosti? Sám předvídar tuto výtku a
předem ji odmítl: „Ti, jimž se nelíbí náboženská víra ve vědecké
práci. obviní mne z nedostatku nestrannosti; neznám však nic
čestněišího nad tuto výtku . . . Netoužlm po nestrannosti, jež v nic
nevěří & ničeho nemiluje. Neznám člověka, jenž má srdce, aby
psal bez přesvědčeni, jež ho ovládá a na němž tedy závisí,"

Ovšem neomylným není žádný učenec. ani jím nebyl Ozanam.
Když po jeho smrti přiřkla Akademie jeho „Historii civilisace
v 5. století" cenu Bordinovu, karakterisoval Villemain ve své
zprávě jeho dílo slovy „důkladné a plno okouzlujíctch vidin".

Ozansm byl i skvělým řečníkem formou i přednesem. „Připra
voval se na své přednášky jako benediktin a pronášel je jako
řečník — dvojí práce, jež zeslabila ohnivou jeho přirozenost a
konečně ji zlomila" — napsal o něm Ampěre.
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Ozanam, jako tak mnoho velkých řečníků, bál se řečnění &to
tím více, že jej vysilovalo. „Př—icházívaldo Sorbonny bled, roz
čilen, rozechvěn, jeho las byl s počátku tlumen, zastřen, slova
plynula obtížně, sotva se odvážil popatřit na posluchačstvo, jež
jej zbožňovalo. Potom však zmocnila se ho idea, o níž uvažoval
celý týden a tryskala konečně bohatě, živě, harmonicky. Před
náška tísnivě započatá skončila v triumfu skvělých obrazů, hlu
bokých myšlenek a jímavých vzrušení."

Ozanam byl i básníkem; poesii vidíme v jeho díle všude. „Po
světila jej již jako hocha — pravilo něm Lacordaire -— a ne ylo
musy, jíž by nebyl měl," Svědčí o tom jeho dopisy z mládí i věku
dospělého, líčení zjevů přírodních, krajin a uměleckých památek.

Zvláště v knize „Františkánští básníci", kterou vydal s pře
kladem „Kvítek" sv. Františka rok před svou smrtí, tryská z duše
jeho poesie volněji a hojněji než jinde. Jest to kniha jemného
půvabu, jež se právem pokládá za jednu z jeho nejlepších a byla
ihned přeložena do italštiny a němčiny.

Jako doklad básnického nadání Ozanamova uvádí z ní Mgr.
Baudrillart popis malebné Umbrie, sídliště synů sv. Františka.
jenž jest hoden pera Anatola France.

„V srdci země otevírá se údolí širší než jiná; obzor má zde
více rozpětí, okolní hory rýsují ladnější křivky, hojné vody brázdí
zemi pečlivě obdělanou. Dva vchody do tohoto zemského ráje

jsou střeženy dvěma městy, PeruÉií na severu a Folignem na jihu.Na straně západní jest městečko evagna. kde se narodil Properc,
básník křehkých rozkoší, na východě na úbočí. jež vyniká nad
celou krajinou, se zvedá Assissi,kdc se měl narodit pěvec lásky
lepší."

Ze všech írantiškánsk ch básníků nejdéle se obírá autorem
dvou Stabat mater —— aíky u kříže a u jeslí »—.lacoponem da
Todi, „oním podivuhodným člověkem, jenž z kláštera se dostal
do žaláře a ze žaláře na oltáře." Jak zaníccně jak sugestivně
o něm píšel

„Lid neměl nikdy lepších služebníků nad ty, kteří jej naučili,
aby žehnal svému údělu, kteří učinili rýč na rameni rolníkově
lehčím a dali záříti naději do chýše tkalcovy. Jistě víc než je
denkrát při západu slunce, když dobří lidé z Todi se vraceli po
cestě vinoucí se úbočím z polní práce, muži pohánějíce voly a
ženy nesouce na zádech své osmáhlé děti a za nimi nějaký fran
tiškán s nohama zcela prachem pokrytýma, bylo je slyšeti zpívat
píseň Jacoponovu. jež se mísila do cinkotu klekání: „Sladká lásko
chudoby, jak tě máme milovat! Chudobo, má chuderko, tvou
sestrou je pokora; stačí ti jedna míska na pití i na jídlo. — Chu
doba si nežádá než chleba, vody &trochy zeleniny; přijde-li k ní
host, přidá k tomu zrnko soli. — Chudoba cestuje bez bázně;
nemát nepřátel, nemá strachu, že ji zloději okradou. — Chudoba
tluče na dveře lidí; nemá ani váčku ani mošny. nenosí s sebou
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ničeho, leč by chléb... Chudoba umírá klidně; nečiní závěti;
není slyšet příbuzné hádati se o dědictví po ní. — Chudobo,
chuderko, zato však občanko nebes; žádná věc na zemi nemůže
vzbuditi tvé chtíče. ——Chudobo, velká vládkyně. ty máš svět ve své
moci, nebot máš svrchované panství nad statky, jimiž pohrdáš.“

Jakého politického smýšlení byl Ozanam? Byl stoupencem křes
ťanského demokratismu, pokládaje zřízení republikánské za nej
přirozenější vládní formu. Řadil se k t. zv. liberálníml katolíkům,
což mělo za následek, že lidé odlišného politického smýšlení mu
nedůvěřovali, ano prohlásili tohoto neoblomněho obhájce kato
licismu v „Universu" za zběha. Až tam někdy vede politická
zaujatost!

Ozanam byl zdravi vždy křehkého. R. 1852 onemocněl zánětem
pohrudnice. Marně hledal uzdravení v Biaritzi, v severním pa
nělsku & Italii. Na začátku srpna r. 1853 byl dopraven, jsa pro
vázen svou ženou, dcerou a dvěma bratry, do Antignana ve
Francii. Dojemně líčí jeho poslední chvíle Lacordaire.

„Bůh mu dopřál jasného počasí i moře. Leže na palubě, mohl
se klidně těšiti ze vzduchu, nebe, moře, z těch poetických bře
hů italských, jež tak vášnivě miloval . .. Když se jeho zrakům
objevilo provencské pobřeží, pocítil velkou radost z návratu do
vlasti a z jistoty, že v ní zemře. Bůh jej ušetřil před velkou cestou,
netrpěl vůbec, jakmile dospěl země svých dědů a svých prací.
Klid plnil všechnu jeho bytost. V tomto stavu přijal poslední svá
tosti církve, jejímž byl věřícím i obhájcem. Knězi, jenž jej po
vzbuzoval, pravil: „Proč bych se bál Boha? Vždy! jsem jej tak
milovali" Ráno v den Narození Panny Marie, otevřel oči, po
zvedl ruce a silným hlasem zvolal: „Bože můj, smiluj se nade
mnoul" Byla to na zemi poslední slova té duše, jež mívala tolik
výmluvnosti."

Mgr. Baudrillart končí svou jímavou studii o Ozanamovi slovy,
jež zasluhují překladu: „Jeho tělesnou schránku, jako kdysi těla
svatých ve středověku, jejž velebil, žádala dvě velká města, Lyon,
jeho vlast, a Paříž, kterou není to upřílišeno »» obrátil. Sám
vyslovil přání, aby byl uložen v některém chrámě své studentské
čtvrti, jež byla jevištěm jeho apoštolátu; přijala jej krypta ko
stela, jenž po 30 letech stal se kostelem katolické university. Tam
spí Ozanam svůj poslední spánek pod ochranou křesťanských
učitelů a věřící studující mládeže, k nimž „mluví ještě z nitra
své hrobky". Těmi oněm zůstane dlouho jasným a sympatickým
obrazem. nejdokonalejším vzorem, nejpůsobivějším příkladem."

Většina francouzské inteligence byla ve vleku Comtova posi
tivismu. Hlavně mistři slohu Taine a Renan okouzlovali svými
spisy universitní mládež. Zvláště když r. 1863 vydal Renan po
věstný „Život Ježíšův", uznalo se, že jest třeba vědecky praco

' Vysvětlení viz v „Arše“ roč. Vlll. str. 105.
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vati, že je třeba vychovati katolickou inteligenci, což není možno
bez katolických universit. Ijali se katolíci domáhati svobody vy
sokého učení, jež po dlouhých zápasech byla uskutečněna zákonem
ze dne 12. července r. 1815. Katolíci ve dvou letech založili si
5 svobodných universit, v Paříži, Lyoně, Lille, Angers a Toulouse,
z nichž každá stala se více méně ohniskem duševního života.
Učenci katolického smýšlení pracovali a pracují na těchto uni
versitách úspěšně ve všech oborech vědy, jak svědčí ceny roz
ličných akademií jim přiřčené, a zjednali si vážnosti doma i za
hranicemi. Mnozí z nich stali se i členy Akademie.

Do této novější již doby padá činnost abbé de Broglie a kar
dinála Perrauda, jimž věnoval Mgr. Baudrillart delší studie.

Paul do Broglie pocházel z nejvyšší francouzské šlechty; byl
synem vévody Viktora de Broglie a Alberty, dcery slavné spi
sovatelky paní de Staěl, a bratrem Alberta de Broglie, státníka.
historika, člena Francouzské akademie. Matka mu záhy zemřela,
i byl svěřen péči své tety Augusty de Staěl, jež. ač byla prote
stantkou, jej vychovávala ve víře katolické. Absolvovav polytech—
niku. stal se námořním důstojníkem. Zbožnost a pracovitost, jež
v něm byl vypěstovány výchovou, staly se mu hradbou proti
hříchům. lovem i příkladem snažil se mravně i nábožensky
povznášet i plavčíky & námořníky.

Seznamiv se v Nové Kaledonii s jedním misionářem, poznat, že
nic není v životě ušlechtilejšího. než věnovati se lásce k Bohu
a duším. V Touloně začal nový život, spíše život askety než dů
stojníka &grand-seígneura; katechisoval plavčíky. svolával tuláčky
a připravoval ie k prvnímu sv. přijímání. Najal k tomu účelu
místnosti a potom koupit i dům, jejž daroval kongregaci, aby po
kračovala v jeho díle. Své tetě napsal: „Napil jsem se z opojné
číše radostí apoštolátu a nic nemůže mou žízeň uhasiti." Dne
1. února r. 1867 vstoupil do semináře v lssy & dne 18. října
r. 1870 za obležení Paříže byl posvěcen na kněze.

Nejdříve působil v patronáži sv. Anny, jedné z nejchudších,
maje pod dozorem na 200 dětí. Bývalý námořní důstojník a vé
voda tráví život mezi dětmi nejchudších rodičů, učí je, při ravuje
!( svátostem, : ovídá je, dohlíží na ně za jejich her, in ormuje
se o jejich rodinných poměrech __ zjev to jistě neobvyklý.

Aby mohl lépe uplatnit své neobyčejné vzdělání. byl r. 1873
ustanoven katechetou na učitelském ústavě Sayově. Zde začal
své apolo etické dílo. Ředitel ústavu Emil Marguerin často si dal
donésti ži li do jeho hodiny. podivuje se jeho přednášce, jež se
vyznamenávala přesnou logikoui zajímavými postřehy.

Když se r. 1875 otevřela katolická universita, očekávalo se.
že bude na ni povolán za profesora. Stalo se tak až roku 1880;
s abbém d'Hulstem a Duchesnem byl její ozdobou.

Jakou metodou chtěl řešiti apologetický problém? Positivismus,
jenž byl ještě stále filosofickým kredem většiny inteligence, po
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íral všechnu metafysiku & tím podkopával základy náboženství.
fbýlo třeba zde svésti boj. což učinil r. 1880 knihou „Le Posi
tivisme et la science expérimentale“ (dva svazky in 80), jež byla
vlastně úvodem do křesíanské filosofie & apologetiky.

Jako apologeta studoval rozličná náboženství, maje v tomto
oboru mnoho zkušeností a vědomostí ze svých cest po světě.
Ovocem jeho badání & úvah byla kniha vydaná r. 1886. „Pro
blémes et conclusions de l'historie des religions", jež se pokládá
— formou i hloubkou ——za jeho nejlepší dílo.

R. 1891 uveřejnil v ..Correspondant“ řadu článků, nadepsaných
„Přítomnost a budoucnost katolicismu“, v nichž vyvracel tvrzení
Tainovo. že mezi vírou & vědou je nepřeklenutelná propast &
že katolicismus je v úpadku, a r. 1892 pojednal vtémž časopise
o teorii náboženského pokroku; v článcích těch líčí církev jako
bezpečnou vůdkýni lidstva v dobách minulých i přítomných.

Dočkal se pádu positivismu, jenž se stal obětí svých omylů
o metafysice. náboženství & sociologii, pádu, jejž předpověděl
& svými spisy při ravoval. Radostné to konstatoval ve své po
slední knize „La Reaction contra Ie positivisme", vydané 1894,
jež dle Baudrillarta je nejživotnější, nejsilnější a nejlépe psaná
jeho kniha. Pokračování.
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STANISLAV WYSPIANSKI, PŘELOŽIL F. DUŠA:
L E G l 0 N.

DVANÁCT SCÉN.

SCÉNA ll.

Katakomby. Z prostřední, iakoby kaple, slabě osvětlené kahancem, rozcházeii
se dlouhé chodby na všechny strany v podzemí. Kněz Jelowieckt provtzi
matku Makrynu. pouěuie ii neučenou o významu & děiinách mučednictví prv
nich křestanů.

Kněz:

Matka :

Kněz:

Malka :

Kněz:

Malka :

Kněz:

Matka :

Kněz:

Matka :

Jako iehňata obětní
na smrt ie na kříže vedli
za dávných, za dávných časů.

A oni k nebi se zvedli.

Za dávných, za dávných věků,
řady iích bez počtu, úchvatné
podzemními cestami spěli,
tu oběti odbývali posvátné
potaii.

Před vrahem & katem;
vim, chápu oběti osvátné;
řady hrnou se úc vatné
vzpomínám si.

V úkrytu před světem

tsm svatým modlí se potaii ——těla ratří snášeli v ty chodby památné.

Bratři, iiž podlehli.

Tu v podzemí iak poklady střehli
mučenlckě bratrské kosti.

Ty poklady ohromné, chapu, vím,
ty bratrské kosti, ty 111 y,
znám mnoho. mnoho ie před zrakem mým.

Za dávných, za dávných věků,
kdy Caesarově vládnuli
oni purpurem, zlatem zhrdnuli,
šli na smrt s úsměvem reků.

Zřím skony ty s úsměvem reků.
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Kněz: Kdy národ ve hříchů vleku,
tu oni národ očistují.

Matka: Kdy národ ve hříchů vleku,
jeho modly ukrocují;
zlé duchy zbloudilé napravují.

Kněz: Připomínám zlé duch Temností,
známé, před očima pují,
to oni, ti sedláci, ti prostí:
jak upíří gladiátoři Ceasara.

Matka: Hřích smrtelný, ó smrtelné tresty!
Sedláci gladiátoři Ceasara.

Kněz: Too ni
již pomdvorech, jak supi & lvi,
smáčeli kosy ve krvi.

Matka: Prokletí duše jich honí,
není slunce, zhaslo slunce,
před nimi podzemní stezky.

Kněz: Před ními, hled. vidina věštky
džbán nese, konev červenou.
ze džbánu žízeň šílenou
napojí.

Matka: Synové, Synové moji!
Vy po dvorech, jak supi & lvi.
máčeli kosy jste ve krvi —
améšní zkrvavení mrzáci,
zda něčí slova je vykoupí.
či stín jich se do věků potácí?

Chór: (vchodbách)
Není slunce. zhaslo slunce,
přede mnou cesta, jíž nezná noha.
není slunce, není Boha
a není mukám konce,
věštka nás krvavá napojí.

Malka: Synové, synové moji.

(Vchází zástup chlapů v roztrhaných, roztřepaných kabáíech. potřísněných blá
tem & krví; oči mají zavázané. v rukou kosy, vlekouce se po zemi, jdou,
dajíce cestu před sebou v tesknoíě podzemní. Uprostřed nich Fortuna, krásná
dívka, držící velikou konev. plnou nápoje; konev tu jim přidržuje k ústům)
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Chór:

Fortuna:

Chór:

Fortuna:

Chór:

Fortuna:

Chór:

Fortuna:

Chór:

Fortuna:

Chór:

Fortuna:

Chór:

Fortuna:

Chór:

Kdo volá, v očích temno,
prokletý, prokletý ochránce,
zhaslo Slunce, není Slunce,
není slunce. není Boha,
ienom Noc & nemoc & mátoha
v očích. v očích temno.

Zde džbán, zde čtš.
zde zdroi

Kde iai — kde iai —
slyšl

Zde džbán, plný džbán,
zde čtě.

Dei pít. kde zdroj?

Pamatuieš zlaté lány žit

Ú, zlatých poll žár 

Pamatuieš rotou iiakřtct lán

Dei pít, kde džbán, ó zmar

Na teno vzpomeň. ink vábí
v horouct letní den

0, patno. žár spečených hrud

V horoucí letní den
představ si vonný stín
iablonl,
slyš z rybníků akřehot žabí,
představ si mléka džbán.
představ si med —-—
představ si, alyš: srp zvoní ——

Dei pit, kde čtš, ó hladl
Dei pít. kde džbán. ó žal!

Zde džbán, zde číš, zde zdroil

Dei pít mně, mne napoi,
to má čtš, mne napoi.
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Fortuna: Zde zdroi i mléko i med,
zde rosa

Chór: O, prokleta, prokleta nebesa —
hle krev, hle krev, hle krev,
6 žal, v horečce ret,
ó Výheň úst, ó hlad,
dei pit — ó marný trud,
hle krev, hle krev, hle krev,
hlas marný běd.
(A padaií, nařlkailce, vstúvsil a tesknt.]

Chór: Kde rosou iiskřícl lán.

Fortuna: Hled' džbán, hled pramen, hled čiš

Chór: Kde zlaté lány žit,
kde mléka plný džbán

Fortuna: Vzpomínáš si, jak bzučel úl
šumotem včel,
kdy šels med vybírat.

Chór: Šum včel ——ó žal, ó hlad.

Fortuna: Hle zdroi, hle člě, hle chlad.

Chór: Dei pít, kde ohár, o žel,
dei pít, kde žban, kde med,
dei pít, dei pít, ó hlad
——ve džbáně krev, krvavý džbán.
-— ó plíseň, ó vlhkost stěn,

ó výheň úst, v horečce ret,
pod nohou vlhké blato,
ó pit, ó pít, bláto a rmut,
iíst plíseň a vlhkost hrud

(hrnou se ke džbánu :: od džbánu ulekaně couvait; padailce. chytají se rukama stěn),

Chór: ——Ú hrůzol ze stěn krev
vytéká jako : ran;
ie marný planý trud,
bud proklet Bůh i hněv
na stěnách stružky krve, pod nohou krev.
žaloby neztiší běd,
ó žal, ó žal, ó hlad.

(a padají v nářku, vstávají a tcsknt.)
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Chór: Kde rosou iiskřící lán,
kde vůně požatých žit

SCÉNA HL

Collesseum v měsíční nocl; vnitřek; na neivyšších sedadlech; rozlehlé arka'dy
a chodby; oblouky, ve výběžcích svých odumřelé, &ve své ohromnosti ztrosko
tanýcb olbřímu mrazivé: brány a sloupořadí, architektury pokryté vrstvou me
chu.bylinami, břečťanem; na římsách klatící se. zčernalě cypřiše. Na neivyšiícb
sedadlech dva lidé.

Mickiewicz: Stoiím, synové Půlnoci,
uprostřed mrtvého světa,
Poláci, potulní poutníci.
Caesarů všemocné Pýcha
1 pod stropů, : rozvalin sténá,
ozvěnou vrací ii stěna,
v cypřísích žalostná vzdychá;
kdys byla velká

Krasíňskí: dnes tichá;
echem slov kámen ien zvučí,
lept ve stromech bolestně vzdychá,
hle velko t mlčící, tichá.
Caesarů ím dnes klečí
iak Vestalka Svatého kalicha,
schýlená nad hrobem bratra.

Mickíeuucz: llle velkost velkosti světa
Vestálka Svatého kalicha,

ím Caesarův dnes klečí
schýlen nad hrobem bratra,
kdy Světlo do hrobů zavítá,
by letělo odtud v šír světa,
kdy přijde den Zmrtvýchvstání:
sbraíření den velký, Slávy vzplání.
Nebo velkost, v troskách Říma spící,
neuslyší Božího volání,
anebo duch bílý, tápaiící
nezachvěie se. kdy Světlo vzkvétá.

Krasíňskí: Duch bělostný v snách se zievuiící
rozbitým sloupovím kráčí,
velkostí prokletý a v pláči,
neuslyši jiného volání
ienom leku vlastních žalování;
rakví hlas jen za ním letí tvrdý,
oědv ké sny o milování.
Velkostí prokletý & hrdý
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Mickiewicz:

Krasiňski :

Mickiewicz :

Krasiňski :

Mickiewicz:

Krasiňski :

Duch Caesarův Říma kráčí.

Žije jenom rakví trudy.
žalob vlastních poslouchaje lkání;
ó Duchu prokletý a hrdý.
kdo z Noci stesku tě vyprosti?

Noc všude a hlucho úzkostí:
v měsíce spanilém odlesku
bělostných lavic lesknou se háje.
řadu po řadě je měsíc zaclání.
stále širší okruh zabíraje.

Stále šíří se s mlčením
měsíce záře blednoucí;
ticho plodné pověrou. zjevením
v předtuše z Mrtvýchvstání
stíny, jichž vane pruh hasnoucí;
řadu po řadě je měsíc zaclání.

Pomřely, zmizely pověry,
odvěké lidské volání,
jak stíny v nebytí ústraní.
ni předtuchu, ni zmrtvýchpovatání.
ale jistota věčného skonání
věčná smrt — Pán Vesmíru,
roztříští sloupy Říma.
roztříští Svatyni Petrovu.
Hle Slávy Smrt v den poznání.

Bolestí to srdce poraní,
slabé k zemi přitiská;
jistota věčného skonání,
Slávě je Soudný den. den poznání,
s ončením ospalosti mučící.

Slavo, ó Duchu Slávyl

Bolestné je naroda volání;
ó Slávo, ó Duchu Slávyl
Den Soudu, den Zmrtvýchpovstání,
prostřed blesků božích narozený
pohltí Slavo i Tělo
obětí Těla i Slova.
Bude jen Archa duchové,
kde jest Bůh utajený.
Nad víry, nad povodně vlny.
duchová obět se prostírá.



Mackiewicz :

Krasiňski :

Mickiewicz:

Krasiňski :

Mickiewicz :

Krasiňski :

Hlas:

Mickiewicz:

Krasiňski :

Mickiewicz :

Krasiňski :

ble budoucnost, splnění, víra.

Hle, ohár ieduplný,
Smrt ll'i'íš'ití i bludná Vira,
duchovní naplnění,
nad víry, nad povodně vlny,
odvěké zatracení.
Smrt Příští i bludná Víra,
ó národe můi, Slávy národe,

Boží zasáhla tě ruka;
duše tvoie bludem štvána
& srdce bolem puká.

Ú Slávo, ó Polsko svatá,
svůi hýčkáš bol, muka proklatě,
puklo srdce tvoie bolem iaté
jak srdce Krista Pána.
Ú Golgoto, Slávo ukřižovaná,
hle synové, synové tvoii.

zda slyšíš, iakby Echo

Jak by kdos pozvedal víko
rakve . . .

__7A šel, ...po lavicích.

— A šel pobořenými sloupy.

Synové, Synové moji.

Hle zievení, hle živé Echo.

To rakve rozpadlé víko.

Zdá se mi, že živé slyším Slovo,
hle, pohár ieduplny,
— ó Slávo, ó Duchu Slávy,
kde zievení tvé, kde ohňů plání.
kde družina správců tvé Správy,
kde velké hry se zbraní,
kde sbor tvých vítězů krvavý.
Ú Slávo, ó Slávo, ó Slávo.

Nevolei, voláním třese se kamení,
nevoleí. kameny volaií.
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Mickiewicz:

Krasiňski :

Mickiewicz:

Krasiňski :

Mickiewicz:

Krasiňski :

Mickiewicz .

Krasiňski :

Mickiewicz:

Krasiňski :

Mickiewicz:

nevolei, stěny stenaií:
ávo.

Kameny se zachvěly:
ó ticho. v kmenech isou city;
zaproudila krev v kamenech & volá;
krev chvěie se a v skalách sténá kolem,
čís velké srdce puká bolem,
iak srdce Krista Pána.

Ú Slávo, strašlivé volání,
kameny se životem zachvěly;
tvoie srdce žalem puká
ink srdce Krista Pána.

Ú Slávo, ó Prokletí, ó muka.

Mrtvých mluvil jsi řečí.

Povstanou Moci & Síly.

Noc tvoří a Noc hoří v chvílí.

Mrtvých mluvil jsem řečí,
duchy svolávám zástupem.
přijdou o ruce vloží sem
na čelo ——kouzly podmaní.

Upírů & harpyi stádo.
Ruce ti položí na čelo,
spálí čelo. srdce spálí,
v hroby, do Pekla tě svalí.

O vidíš ii, bílou, bledou;
ide pobořeným sloupovím.

Nehled' tam, znám ii bledou. bílou,
za ní zbořené sloupoví
& před ní upírů stádo.

& prsa ruce ti položí
zahalí tě v černá křídla.

O znám upírů strašidla;
vidíš ii ——Slovo se stalo ——
pomalou, všemocnou, bílou.
vchází, ve dveřích stoií.



Hlas:

Kras iňski:

Mickiewicz:

Krasiňski :

Mickiewicz .

Krasiňski:

Synové, synové moji.

Zjevení ve dveřích stojí,
Prokletím Slovo se stalof;

odstubuš: ó nehled' ii v oči.mrt tě poime Noci.
to bPekel upíři Moci.

Volá. slyš. skal na úbočí,
ieií oči. pohled ií v tvář. ieii oči:
nezdržitelná Síla a Mocil

Odstup. utíkei. Smrt, Nocil
Poid'. zakrei tvář — ieií očil —
nezadržitelně Prokletí útočí.

zacloňuie se)
de cesta

[potnhuie hol
u těch dveří

[vidét ie ve vzdálených koutech stavby — 1 pod arkád vyutupuie nadlidské
postava v iaté iako by teaaném : bílého kamene; zieví se na Iavících : spěchá

Sláva .

I.

N

?“

směrem. kterym se vzdaluií dva poutníci).

Synové. synové moli.

Rozechvél kosti ve zbroii.
zasténel Echo bdící,
vzbuď spící, vzbuď opící,
vzbuď syny ve zlaté zbroii.

. Zasténei Echo bdící,
krvácí rána ve zbroji,
hle, Noc nad vámi atoií;
Synové, Synové moji,
hle brána Erebu pod zemí se tmící.

O Světlo. sotva co poznám;
kdy úlevy, kdy úlevy doznám,
že krví ae svěží posílím,
že luví se živou napoiím.
krví vaší — povstaňte spící.
zasténei Echo bdící.
ve zlaté ovstaňte zbroii
Synové, gynové moii.

87



Do zbraně. Synové mojil
Ve zlaté ovstaňte zbroji.
zasténei cho bdící.
krev si žádám, krev srdce napoií,
let hlase, v hlas Echo zve k ráně:
do zbraně, do zbraně, do zbraně!

SCÉNA IV.

Kluter Trinita de Monti; tiché nádvoří, lahodné. blankytně jitro. vůně zelení
a květů. Řeholnice v tiché, pokojné rozmluvě. Matka Makryna. obstoupena pan
nami polskými, které ii navštívil ; ukazuie jim velké šarlatově roucho. z části

kryté výšivkami. Těsně u Mat y Makryny celá rozohněnú a doiatů panna
anda Kuszlówna.

Malka: Korouhev šiieme zde. dívčina.
& vyšívat nám pomůže panenka.

Wanda: Celým srdcem, matička Makryno.

Mařka: Vidíš, dítě, pole bude červené,
jako krev mučeníkův sebrané.

Wanda: Polska to bude korouhev. maličko;

Mařka: Že rytířská krev to poteče.
ta krev mučeníkův oddaná,
pole bude červené; pták bílý
a rytíř na koni ve zlatě.

Wanda: Polskou, polskou korouhev chystáte:
orel bílý a pole červené
a rytíř na koni ve zlatě
a anděl, jenž v kříž skládá meče.

Matka: A zde bude vepsáno Slovo:
„Za víru & volnost zvítězím."

Wanda: Ve sáno velké Slovo,
po skou, polskou korouhev chystáte,
červené pole, pták bílý
a rytíř na koni ve zlatě.

Mařka: Za víru & volnost zvítězím.
takovou národ promluví řečí.

Wanda: Kdo korouhev ponese před lidem?

Mařka: Vůdce převezme korouhev synůl
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Wanda :

Matka :

Wanda :

Matka :

Wanda:

Malka:

Wanda:

Malka:

Wanda :

Matka :

Wanda :

Matka:

Wanda:

Malka :

Kdo vůdcem ie zázračných činů?

Člověk bude objevený divem.

Kdo ho vzbudí, kdo ho povolá?

Sám přijde do dveří kostela
a sám na bránu zabuší.

Kdo pozná ho, kdo ho vytuši?

Jde o něm zvěst mezi lidem:
sám přiide. v bránu zabuší,
pozdraví iménem Božím.

Přiide k Vám, matička Makryno.

Čekám ho, srdce hotovo,
čekám ho každou hodinu.

Čekáte každou hodinu,
on vezme korouhev národní.

On vezme korouhev národní.
přiide & v bránu zabuší nám.

Jest o něm zvěst mezi lidem:

Že příjde, příjde sám.

On korouhev vezme národní,
do boje vyvede meče,
krev rytířská, krev polská poteče . ..

On korouhev vezme národní,
korouhev, kterou mu dám:
s orlem bílým v poli červeném.
s rytířem na koni, jenž v kříž skládá meče.
s Matkou Boží, Královnou polskou v ní,
pod ní velké vepsané slovo:
„Za víru. za volnost zvítězím."

(Řeholnice se vzdalují &vystupují po schodech vysoko ke klášteru. celám. kapli.
Za nimi idou panny polské. Zůstává Matka Makryna. které se mění tvář. iako by
sbíralamyšlenky; slyšet několikúderů do vrat. vrátná otvírá bránu. vchází pocestný)

Mickiewicz. Matko neimileiší. přiimi syna,
křížžem tě hle za iná.



Matka:

Mickiewicz:

Matka :

Mickiewicz:

Malka:

Mickiewicz:

Matka :

Mickiewicz:

Matka :

Mickiewicz :

Malka:

Mickiewicz:

kolem mne propasti děsů
strašné pekelné potvory,
nezdolám přemoc běsů.

Synu. duší isi chorý.

Hle vidín děs mne stiská.
iichž tváře známé jsou paměti.
iimž z očí. z úst hnis s krví trýská,
volaií: ,.Hle isme prokletíl“
Potřásaií vlasů kštice hadí
a co srdce moie skrývá kradí.
co v neivětší bázni utaiuii,
srdcem v krvi. hračkou, hrá si, výské.

Pochopuii. pochopuii.
nože zřím, jež srdce zdraly. z blízka.

Soucit. duší ia jsem chorý.

Modlitba pokorné tryská . . .

Hle modllm se srdcem,
hle modlim se duší,
řetěz zla se neruší,
v duši, v srdci žalu hrady.

Klekm' na koberci tady.

Lehnu křížem na chladném kameni.

Vyzneí se a hledei spasení.

Vyznám se Bohu : tíže v srdci.
na kostelním pokleknu koberci.
ulehnu křížem na chladném kameni.
požaluii sloupům, sklepení,
sklep studených mramorů mne zacloní.

Vidina strachu tě honí,
Srdce v tobě sire. vím,
tmy zoufalství se přibližují.

Hle sloupoví stoií nade mnou,
a srdce mě je sire, vím,
modlitby ulétnou iako dým.
bezcitnost v Noc vede mne temnou,



Matka :

Mickiewicz:

Matka:

Mickiewicz:

Matka :

Mickiewicz:

sklep mrazných mramorů mne hltá, zaclání.
místo duchů Zmrtvýchvstání
strachu vidina mne honí,
modlitba má ie matnou.
Boha především obviňují.

Pochopuii, pochopuii.
v pustinu, v Noc zašel isi temnou.

V ustinu. v Noc zašel jsem temnou.
Boha především obviňují.
modlitba má ie marnou,
kolem mne propasti děsu.
strašlivt pekelní upíří.
nezdolám přemoci běsů.

Ne omohou světa seidtři.
srcllte v tobě bolem zoufá v pláči,
ne omohou, srdce neziinačl;
ne se srdcem s táčátkem iak třeba,
lenom starost mat y da mu chleba.
lenom v hntzdečku svém naide štěstí.
srdce třeba opatrně nésti.

Sil mám iii jenom na krátce.
proto k tobě přišel isem iak ku matce:
vezmi srdce moie opatrně;
Srdce ve mně bolem zoufá v pláči.
nepomohou šeidtří světa,
marně hledám myšlenkám svým brata,
čas můj míit. leti moje leta,
& myšlenky mé mrou se mnou,
nadarmo žebrám, nadarmo.

V poušt jsi, v Noc zašel jsi temnou.
v ní myslenky tvé mrou s tebou.
bolesti v duši zebou.
ied 7. bolestí těch buit,

Bacha uji, ochopuii.idi. de ežíš zievený:
na oltáři, v kostele.
tu žádosti horečnou schvácen
Bohu lítostí budeš vrácen.

ó matko, mučeniků anděli,
rci ien & budu spasen,
budu lítosti Bohu vrácen.
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Matka: Jdi tam a poklekni s lítostí
před knězem, sluhou Ježíše,
Pokušení odstoupí tiše,
srdce, duši spasíš milostí.

Michiewicz: Ú matko. poslouchám s lačností
mučenictvim svatá tvoie slova.

Matka: Mučení přijmout jsem hotova.
tebe bych uzřela v lítosti,
Slávou svatá jsou tvá slova,
Lítost! srdce rozradují.

Mickiewicz: Volnost otvírá se nová.
pochopuji, pochopuji
pro srdce, pro moii duši —
za duchem tvým jít mi sluší,

lovem svěcená tvá slova.
Před knězem. sluhou Ježíše
půjdu & pokleknu v Lítosti,
srdce, duši spaslm milostí.
Žalem srdce rozraduii.
pochopuii. pochopuii.

Malka: Neposkvrněné Královno.
bud pochválena. buď zdráva.

Mickiewicz: V blankytu, ve hvězd vichření.
kraluieš Paní Slunečná.
Neposkvrněná, Ty věčná.

Matka: Kraluieš Pani slunečné,
v hlubinách, ve hvězd vichřeni.
po hadech šlapeš bezpečná.
Neposkvrněná. Ty věčná.
Královnu Polská -— ro Syna
dei duším — přišla llodina —
spasení . . ,

(Za posledních slov řeholnice znovu se zievlasentupuil se schodů do nádvořn

Chór: Královna, Pani slunečné,
po hadech šlapeš bezpečná,
v hlubinách, ve hvězd vichření
neposkvrněná, ty věčná.
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Dr. ANTONÍN DOHALSKÝ: LONDÝNSKÉ DOJMY.

III.

HYDE-PARK. Londyn. 6. Vl. 1921.

to cizince je velmi zajímavo navštíviti jeden z velkých
parků Londýna v neděli. kdy se tam odbývají schůze
všeho druhu. náboženské, politické — kde rozbíjí své
stánky Armáda spásy až po kvakery. Vybral jsem si Hyde

Park, ležící v blízkosti legace československé, končiny mně již
dosti dobře známé. Jeden pán mně dělal ochotně tlumočníka.

iroké nádvoří parku hned uchvátí naši pozornost. Na malých
tribunách, několik metrů od sebe jen vzdálených, stojí již řeč
níci & horlivě debatujt. Mladá dívka jemného vzezření na jedné
z tribun. zdá se. že odpovídá na kladené ji otázky. Jdeme blíže
a posloucháme. Je to katolička, která sem přišla vysvětlovat ná
boženství katolické. Prost. aby jí dávány byly otázky, na něž
chce odpovídat.

řes dvě hodiny trvá její vyučování. Velmi dovedně odpovídá
na kladené jí otázky o zpovědi, tajemství zpovědntm, o papeži,
atd. Je zajímavo, že stojí uprostřed zástupu lidí jiného vyznání,
kteří s ni v mnohém (ve většině) nesouhlasi & přec debatu
ač se vede ostře. časem vášnivě nevybočuje ?. mezi taktu u
slušného chování, Vzpominal jsem při tom našich náboženských
hádek & rděl jsem se, jak za sebe, tak za své plotivntky (míněno
všeobecně) & maně tanula mi na mysli slova jednoho stuřičkého
řeholntka. který mi v tmě před subdiakonátem dával duchovní
cvičení a mezi jiným pravil: Ve vášni nemluví k duši hlas lloži.
Hájit pravdu. ano, to je čestnou povinnosti, dáti za ni život svůj.
tot naším životním cílem; než nutno zachovati vždycky jasnou
mysl, nestáli se vášnivým.

ášeň strhuje, strhuje s cesty. zabočuje do hrubých výrazů.
stává se karikaturou obhajoby. asto jsem litoval. že jsem se
dal, ač v dobrém úmyslu, strhnouti k výrazum méně slušným.
Dáváme tim jen nepřátelům zbraň do ruky. Od této mladé dívky
v tomto ohledu mnohému jsem se přiučil.

Zcela blizko této tribuny jest jiná, kolem ní stojt nepatrný
hlouček lidí. Co se asi tam děje? Nasloucháme chvilečku. Tam
nějaký mladík upozorňuje lid na vzmáhající se vzrůst katolicismu.

aruje před ním. Patrně to však lid mnoho nezajímá, hlouček
se zmenšuje a odcházíme i my. poslechnouti vášnivého staříka.
který. několik kroků od této tribuny. obklopen dosti velkým počtem
zvědavců, vášnivě jim cosi vykládá. To je atheista. Bije do an
glikánské církve. nazývaje ji pokryteckou, atd. Občas vtip svůj
na ní brousí. lidé se smějí, nedá se dobře poznati. souhlasí-li
s ním. či ne. Spíše bych řekl. že ne. Jsout Angličané velmi zbožní.
Pobožnosti jejich v neděli jsou četně navštěvovány & chování
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jejich v kostele je velmi uctivé. A nejsou to jen staří, nýbrž co
u nás ještě není pravidlem, zde jest zakořeněným zvykem: mládež
návštěvu kostela a služeb Božích pokládá sa svou milou povinnost.

Jiný řečník zas hovoří o politice. Je protivládní. Nazývá vládu
vlkem v rouše beránčím. Dovolává se posluchačstva, táže se po
jejich názoru. atd.

Ještě několik řečníků provádí zde svá řečnická cvičení, una
vuje nás již je poslouhati. Odcházíme dále do parku, kde pro
vádí svá cvičení Armáda spásy. Po cestě uvažuji, spíše si myslím:
Co zde řečníků různých náboženství i politických smýšlení vedle
sebe hovoří. Je zde úplná svoboda slova. Nikdo nepotřebuje
svolení úřadů, by mohl veřejně vystoupiti. Vláda se nebojí ne
pokojů z těchto veřejných schůzí ani v době dnešní — v době
stávek — nebot nová stávka zase hrozí. A má ravdu, nepo
třebuje se báti. Již cizinec pozná, že tomu tak. ikde v hlouč
cích není pozorovati rozvášněných tváří. nikde nepovstavá hluk

a křik. Svědčí to o vysoké inteliienci osluchačstva. o jejich vychovanosti. zejména však o hlou ce vkořeněném přesvědčení a
pravém pojetí jednotlivce o svobodě. Co přeji sobě, to pone
chávám druhému. Myslím. že není národa v tomto ohledu tak
svobodného, tak demokratického, jako je národ anglický —
ač je zde monarchie. U nás mnozí demokracii si pletou s auto
kracií. svobodu s terorem, rovnost s otročením a bratrství s hul
vátstvim: Potřebujeme věru napřed výchovy ——a pak teprve pře
výchovy.

Přicházíme na rozsáhlou louku, kam Armáda spásy na voze
si udělala výlet & rozbila svůj stánek. Hudba v pravém slova
smyslu vříská, členové snaží se zpívati »—mnohé posluchače to
svádí k úsměvu. Jak jsem slyšel. nepožívá zde v lepší společnosti
Armáda spásy dobré pověsti. O padlých a polepšených dívkách,kterě
se zde uniiormované ukazují a nabádají k polepšení, nekoluje vše
obecně nejlepší úsudek. Mnozí v jejich proměnu nevěří — spíše
ve změnu ovzduší. Nechci otom podati svého úsudku ——nejsem
do organisace tě zasvěcen, aniž ducha jejího znám ——proto. co
si myslím () tom já. zamlc'ím. Jen tolik nadhodím, že jsem tam
viděl několik takovych členek. &že mi při tom napadlo něco velmi
nehezkého, to jest: dobrá zaopatření na stará kolena.

Provádí zde také své .,kousky" kvakeři. Sekta, o níž jsem se
v historii haeresí učil. ale nikdy nedoulal míti tu čest osobně ji
poznati. Až zde —--vidím řadu divně, pítvorně křepčících lidí —
táži se, co to? Ti uctívají Boha tancem. ale ne pravidelným. jen
dle inspirace. Pozoruji chvilku tuto bohoslužbu. vyklouzne mi
slovo: to je psina. Měl-li bych dle tance soudit na říčinu tance
inspiraci a z inspirace na dárce inspirací, došel bych zcela jinam,
než na Boha. Kam až může klesnuti člověk - - myslím si — ro
zumný tvor —- a to ,.rozumný" si stále opakuji, by při pohledu
na tanec nezbyl mi pouze pojem tvora, podobného člověku.
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A přec tento poslední hnusný obrázek nedělního odpoledne
není mi k neprospěchu. Co dokazuje? Jest nutno přirozenosti
lidské Boha uctívati. Náboženství iest požadavkem srdce lidského.
Ono není něčím vneseným do člověka. nýbrž něčím vycházejícím
z duše lidské. Ono iest skutečně něčím, co dokazuje, že to primum
moveus zde jest. Netoužila by duše lidská po Bohu, kdyby ho
nebylo. lgnoti nulla cupido. Jest Bůh, musí být uctíván. tak volá
celý člověk. A není-li zkažené srdce lidské, pak. dle slov sv.
Augustina. iest přirozeností svou křesťanské; ie-li zkažené. a!
již čímkoliv. pak uctívá Boha třeba bláznovstvím, pověrou, hříchem.
ale uctívat ho musí.

Beati qui non viderunt et crediderunt.



PROKOP HOLÝ: Z ClRKEVNl POESIE ŘECKÉ.
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SV. SOFRONIUS PATR. (stol. 7.)

t.

Panno, — Ten, jenž trůní v lůně Otcové,
plodicího Syna bez konce,
i na tvých loktech spočívá,
i zde jsa zcela neobmezený.

2.

V tvém lůně přebýval Pán
v podobě i rouše smrtelném —
a mne smrtelného obdařil
přibytkem nesmrtelnosti.

3.

Ti, kdož uznávají tebe za Rodičku Stvořitele,
neklan! se tobě, tvoru, iako Bohu,
ale k Světlu Boha pravého vzhlížeilce,
Slovu, z tebe narozenému,
volají:
Požehnaný Hospodine, Bože otců našichl

4.

Mne chtěie Bůh zcela přetvořiti v Boha,
s tebou se sloučil dokonale,
& tak zievilo se všem nové
taiemslvl nepochopitelné;
ty všuk, porodivši, zůstáváš
Pannou neporušenou -
a tělo z tebe zrozené je Bůh;
my pak, klaníce se Jemu,
tebe zveme blahoslavenou,
iakož samas předpověděla,

5.

Tvůj božský obraz neposkvrněný, hle, zdravím,
jsa k němu takřka připoután,
& kloně se, mu vzdávám úctu povinnou,
však s vírou, láskou spoienou:
vždyt z něho splývají všem léky těla i duše,



kdož chvalozpěvy tebe velebí
iako Vpravdě Bohorodičkul

6.

Zdrávas, božská Krále nebeského předsíně!
Zdrávas. naše Prostřednice u vůrce;
tobě všichni Chvalozpěvy pěieme
srdcem oplývaiícím vždy vděčností,
čerpajíce z milostí tvých náplně.

7.

V tobě, Paní, pramen života ie věčného:
oživ tedy svou milostí duši, úpalem
vypráhlou žádostí. —- a mne z bohatství
svého obohat tak, abych ncustal
spásonosným oplývati ieiím výronem!

sv. JAN z DAMAŠKU (stol. a.)

1.

Dávno Tě. Panno. na hoře Sinai
spatřil Mojžíš, hledě na keř.
ienž trval v plamenech nedotknutý:
vždyt jsi bez porušení odnosila Světlo.
očím smrtelným nesnesitelné.
slovem lidským nevystihlé,
iehož podstata, byl s hmotou tělesnou
spojená -— přece je ze tří osob Trojice,
které se věčně shlížeií
právě v tomto Světle.

2.

Ty. iež stvořilas jaksi Tvůrce všech věcí,
přednost máš přede vším, cokoli stvořeno,
dosáhši vrcholu důstojnosti nesrovnatelné.
kterou převyšuieš všelikou přírodu:
tomuto tedy Plodu tvému se koříce,
i Tebe zároveň velebíme.

3.

Vinice neiplodněiší. vypučevší : Cbanny —
tys vydala hrozen neilahodněiší.



smrtelníkům nalévající
nektar života věčného.

Řády andělské ustrnuly,
& srdce lidská posvátnou hrůzou se zachvěla
nad podivuhodným tvým poro em -—
a proto tě pevnou vírou ctíme jako
Bohorodičku.

5.

Nebeské sbory Dívek, Bohem nadšených,
Tebe opěvují ja 0 mezi ženami nejkrásnější,
leskem tohoto Božství okrášlenou —
vždyt nad všechen pomysl v těle jsi zrodila
Myšlenku,'
která všccku krásu vytvořilal

6.

Tobě, Matko Božství nejctihodněiší,
v této noci života bylo áno,
že paprsky panenství
bylas ozářena jako Dennice,
když jsi ohlásila východ Slunce spravedlnosti,
jež přináší světlo duším.

7.

Zdrávas. Hvězdo, odrazem Slunce ozářenál
Zdrávas, původe všc;lí sladkosti!
Zdráva buď Ty, z níž vyrostl klas nesmrtelnostil
Zdrávas Bráno, kteíou vyšlo Slunce vše ozařujícíl
Zdrávas Svítilno, svítící Světlem všechen svět osvětlujícim
nad sluneční pochodně jasnější!
Zdrávas, nejjasnější alácí nejvyššího Krále všehomíra!
Zdrávas, nejbohatší oro, z nížto vyšel Vy upittell
Zdrávas, božská lampo, lásky nejhodnější,
ve které uzavřeno bylo Světlo ——Slovo Boží!
Zdrávas, Trůne ohnivý!

' Logos: nejen Slovo, ale i: Myšlenka.
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FRANTIŠEK STŘÍŽOVSKÝ: ZÁZRAK.
GOTICKA HRA z DOBY LOUPEŽNÝCH RYTÍRÚ

o 4 DĚJSTVlCH.

OSOBY:

Zdeněk, královaký panoš.
Kalivoda. (Zlo.)
Hosír'nský.
Zdislava, ieho dcera. (Dobro.)

Kapucín.
Mlynář.
Dva muži : mlýna.
Devět loupežníků.
Náčelník.
Žala'řník.

Drvos'íe'p.
Dvě venkovanky.
Mladší žena.
Síar'ec.
Hrbáč.
Průvodkyně Zdislavinn.
Chor duchů.
Žoldneří.
Popravčí. Učeň. Hudci.

osíé v krčmě. Tanečnici.
Žíva' socha Panny Marie.

Královská loveckú družinln.(Dva panoši a dvě punta.)id.

Děi : doby loupežných rytířů.

]. iednání v krčmě. ". iednání v lese. lll. iednání
v žalMi IV jednání cestou na popraviiíě.

LJEDNANl
v lese n výročním írhu. Po půlnoci. Venkovská chasa u muziky. V rohu

světnice obrázek P. Marie : lampičkou.

Výstup [.
Zdeněk. Kalivoda. Tanečníci. llosíé. l'I'unčí le.l

Zpěv :
Cymbálů zvonění,
víření bubnů
írudy v ples promění.
pekelné umění.
Ju:hacha iucha,
iuchacha iucha,
iuchacha iuchl

Dudy v to zakvílí.
klarinet kvikne.
Proč bychom nežili?

mřeme za chvíli!
Juchacha atd.

Život je plesání,
rozkoš & píseň.

asu dost k pokání,
sníh až je na skráni.
Juchacha atd.

Milenka v náručí
k srdci se tulí.
sladké to područí
blahý ráj zaručí.
Juchacha iucha.
iuchacha iucha,
iuchacha iuch

Pivečko jako med.
ohnivé. řizné.
pozbaví trudů. běd,
roziasní celý svět.
Juchacha atd.

Dokud se rozvíjí,
trheime kvííí.
Jeho květ pomíjí,
trním smrt ovíií.
Juchacha atd.



Zdeněk.

Kalivoda.

Rozkoš se zastaví
rány hro u.

Zaplašme obavy,
pijrne si na zdraví|
Juchacha jucha,
juchacha jucha.
juchacha juch.

Vždy jako zázrakem tu okřívám.
Mám tváře rád, z nichž oheň radosti
& bezstarostnost září dokola.

Zde každý zapomene bídy své
i každodenních trampot života,
a užívá, co skýtá ples & číš. —

(Vstane)Hej, hospodol — (Běží k senkovné) Hej. hospodol —
(k hostinskému)Kde jste?

Hostinský.

Zdeněk.

Hostinský.

Kalivoda

Vý stu p 2.

Předelll. Hostinský.

Och, jaká čestl Tak vzácní hosté tul
Hned o čerstvý se nápoj postarám.
Mám nejlepšího vína plný sklepl
Jen račte poroučetl Jen rozkaz dátl —

At řízné jel A z nejstaršího ročníkul ——

Jen malé strpeníl—Och. jaká čestlíOdeide. uklúneiesej

(ukazuje na laskujícl mládež).

Tu jiný duch. než forem upjatých
ta pouta v hradě. — Mládí musí žít!

Zdeněk [rozpustile).
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Ba žltl ——Hej qulll [Jde mezi Cham,) Jen hoši veselel
(zpívá a točí se s chasouzj
Dokud se rozvíjí,
trhejme kvítí,
jeho květ pomíjí,
trnírn smrt ovíjí—

Juchacha, juchal — Juchachs, juchal
uchacha juc !



Hostinský. (Přinese víno : odeide.)

Kalivoda. [Naleie ZdeňkoviJ

Zdeněk (pokračuie v tanci a zpěvu se sklenkou v ruce.)
Rozkoš se zastaví
u brány hrobu,
zaplašme obavy,
iim si na zdraví!

Juchacha iuchal Juchacha iuchal
Juchacha iuchl (Tukne si &chaaou.)

Kalivoda.
Nuž, na zdraví, můj panel — Piime iii!

[ uhnou si spolu & usodnou.l

Výstup 3.
Předešlí. Zdislava.

(Zdislava veide & upravuie lampičku před obrazem P. Marie v rohu světnice
a dává čerstvé kvltl. Zdeněk přikrnde se k nl ze zadu a ime ne vylahovati

: kytice červené kvítko.l

Zdislava.
Ach, tys to. Zdeňku můi? »—

Zdeněk.
Dei kvítečlml

Zdislava.
Nel Nemohu. Už neiaou —- neiaou měl

Zdeněk.

Jen ledinél

Zdislava.
Pro: Marii, zda kvítko dál

Zdeněk.
Och, od nl nejsem hoden dárečku.

Zdislava (lúkovnč)
Když od ní ne. nuž ani ode mnel
Dám, až ee polepšíš. —

Zdeněk.

Což zlý jsem snad?
Já na té čekám hodnou chvíli už,
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Zdislava.

Zdeněk.

Mládež

až práce dovolí a tu se obievíš,
jak sluneční když vyide paprsek.

Já na tebe den celý myslíla. —
Ty květy zde jsou Matce Boží dar,
by lásku naši pohrom chránila. —

O tušil jsem, že na nich podíl mám.
Však o neštěstí nemluvi Budeš má
i kdyby zbraňoval nám celý svět! —

(tančíci.

Juchacha iuchal — Juchacha iuchal Juchacha juch! ——

V ý st u p 4.
Předešll. Hostinský.

Hostinský (ustraňenl.

(Tanečníci i

Hostinský

Kalivoda.

Hostinský

Zdeněk.

Hostinský.

Zdeněk.
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Král! — Veličenstvo! — A ide přímo seml —
hosté až na některé podnapilé se rozprchnou. Zdeněk, Kaliwdn

a Zdislava zůstanou.

(ke Kalivodovi stranou).

Vy zbojníky ven iděte varovat.
at králi do rukou zde nepadnou,
neb chtěli tu. iak známo vám,
dnes v noci poradu mít společnou.

Ba. pravdu máte. V náhlém zmatku tom
jsem na to nevzpomněl. Však chvátám iiž. [Odeiden

lk Zdislavě).

Jdi po své práci, idíl ——(Zdislava odejde.)
(k Zdeňkovi.)Kam schovat vás?

Mám čisté svědomí. — Nač zalézat?

Chci šetřit vás. Neb slyšel jsem, že král
vám zakázal —

vím — přístup do krčem.
Leč tvoie víno mě sem neláká,
ui podnapilé chasy společnost!



Hostinský.
Vím, vzácný pane, nýbrž dcera mál

Zdeněk.
Jak vlastni duši svou ii miluji.

Hostinský.
Je vaše. Bude hodnou manželkou.

(Stranou)Však dobrý obchod udělám ——cha chal —
k yž ryttři svou dceru za chot dám!

(Pohledneven.) Už vcházejí. — Jít musim naproti.

(Slyšet ržšnt koni a štěkot honictch gsiů.elHostinský otevře dveře dokořán.Pak o

Výstup 5.
Předešll. Král s loveckou družinou & psy.

Král. Uzřev Zdeňka zustane zaražen státi, Jízlivě.l

Aj pravdu děli přecl Já nevěřil
těm hlasům zlým a měl isem za to vždy,
že slepá zášť to hovořila jen. -—
Já nenadál se toho shledání —

(Ukáže na hosty.)
v jaké společnosti! Chal Chal Chal —f —

My na honě jsme večer zbloudili.
Roh lesni marně volal o pomoc.
V tmě posléze isme světlo spatřili
a tuto krčmu našli proslulou;
že tu tě naidem — v stavu lakověm »—
my ani nesnili — nuž, promiň nám ——

Zdeněk (suše),
Má každý zábavu, iež těší iei. -—

Král (přlsněl.
Nuž, proto včera omluvit ses dal
a na nevolnost sobě stěžoval,
když na hon měl isi krále provázet!

Však v společnosti děvek s hýřilr(Zděn sebou trhne v nevoli.)
se neuzdravil nikdo posavadl —
Já svému dvoru přeiu zábavy,
leč slušně ien, iež v krčmách nebývá —
a zvláště dnes. kdy trh je výroční.
Tys nevz omněl, že rytířská tvá čest
ti právo bere k takým rozkošem —
& ne-li čest. tož přísné slovo mé.
neb zakázal jsem to přec výslovně!
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Zdeněk.
Já také vůli mám a jdu. kam chci! —
Jsem ve dne panoš, v noci vlastni pán. —

Král (rozezlenj.
Tak s králem mluvíš. zmetku, ty?

Zdeněk [rozčileně].
Já víny sobě nejsem povědom
& zmetkem nazývat se nenechám —
já — nejslavnějších předků potomek,
již dobýt pomáhali Svatou zem — (Taxi.)

(Družina králova k němu přiskočl. Zápas. Mezi touto scénou vejde Zdislava
s bílým ubrusem s vidouc Zdeňka tasit proti králi, vrhne se mezi oba k no

hám královým)

Vý stup 6.
Předešli. Zdislava.

Zdislava u... králi)

Král.

Zdislava.

smilováni, pane laskavý!
Pro jméno Matky Boží odpusttel

Smrt za takový zločin zasloužil
a věru neušel by tomu rozsudku.
Leč prosba jménem Boží Máteře
vždy svatou byla mi — ji vyslyštm ——

O, dlkl (Libá jeho roucho,)

Král u. Zděnkovi).
Měj život! Pryč však s oči mýchl

IK družinějz

Kord přelomte. jejž drze vytasil
i proti králi nic se neštitill (Stane se tak.)
Když na předky se slavné odvolal,
jichž není hoden taký potomek,
nuž. k nim at jde ——a chce- li —-kamkoliv.
Já zbůjniky mit nechci ve službě.
Má svobodu, již tolik váží si.
At nevázaně z krčmy do krčmy
se krokem vrávoravým stěhuje
a s pobudy tam pije bratrství. — —

(Zdislava přikryje stůl a. vidouc vcházeti otce, odejde.)
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Hostinský.

Král.

(K družině)

Hostinský

Zdeněk

Hostinský.

Zdeněk

Kalivoda.

Zdeněk

Hostinský

Zdeněk.

Vý stu p 'l.
Předešli. Hostinský.

Můj králi. Veličenstvo — strpení!
Je kuře čerstvě připravené tu
& Burgundského pěníci se čiš.
Jen strpení, ien prosím strpení! —

(Oprašuie židle pro hosty.)

Vám za kuře i za to Burgundské
už děkujem, nás přešla na ně chut.
Jsme odtud za hodinku na hradě. —

(Odeidou.]

(k Zdeňkovi zlostně).
Vy vinen iste, že všichni upláchli
& nepoctili kuchyň mou ni sklep
Och. to moh' býti pěkný obchůdek! —

(podává mu penize).
Tu vezmi. lichvářil -— A zticha bud'!
Za ušlý zisk měi groš můi posledni! _

(Podívá se na dukáty & Spokojeně se usmívál

Výslup 8,
Předeěli. Kalivoda.

(ke Kslivodovi, ienž se zatim vrátil).

Král hrubsky ze služeb mne vyhodil.
div svoje feny na mne nepoštvall (Svěsihlavu.)

Já tušil to ——-však zoufalí si? ——Nač?

(vyskočí),

Hei, hospodol -—A rychle! ——(K hostinskému) Ještě máz?

(váhavě),

Můj pane, prosil bych, než naleiu —
chci ve všem pořáde ——

— & iistotul
O znám tu tvoii lásku k pořádku
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a větší ještě [: zlatu, taškářil

Hostinský.
Chce každý své. — A na Zdislavu — nu —
iiž nemyslete. — Nemůže se vdát —
ie doma potřebna — a nemá zmeškáno.

Zdeněk.
Než měšcem zas ti iiný zazvoní, —
Až na dno duše zřím ti, lichváříl
Král ze služeb mne právě pro ustíl.
tu špatně pro tebe jsou vyhlí

sak jiná ie, zda také Zdislava
tvůi názor má a lásku ke zlatu.

Hostinský.
Je dcera má a musí poslechnout.
Je jediná a mladá, hezká též,
proč bohatého by si nevzala? —
Jen, prosím. hezky : ručky do ručkyl

(Naznačuic počítání peněz.)

Zdeněk.
Jak žid se smlouváš o svou vlastní krev.

(Hostinský odeide.)

Kalivoda.
Jen křehotinku nechte plešivci
a nad ztrátou se niiak nennutte.
Je panen v světě, ani nespočteš.
& iedna druhé hezčí, bohatší —

Zdeněk.
Já mezi všemi Zdislavu chci svou.
neb ona iediná mé srdce zaiala
a ii se žádná vděkem nerovná.

Kalivoda.
Tak bude každý, než se přesvědčí,
že jiné také hodny lásky isou.
Já tisíce jich znám ien vztáhnout dlaň! —

Zdeněk (vstane. zlobněl.
Jen odpor dráždíš svými keiklemi.
Já tisíce tvých panen tobě dám,
však Zdislavu jen sobě ponechám! —
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Kalivoda.

Zdeněk.

Kalivoda.

Zdeněk

Kalivoda.

Zdeněk.

Kalivoda.

Zdeněk.

Kalivoda.

Zdeněk.

Kalivoda.

Nač tento tón? — Jste příliš rozčilen. —
e lhosteino mně. k o vám v srdce pad'. —

Však vida otce jejího k vám chlad,
iá hrdost vaši mínil probudit.

A probudil isi odhodlanost mou.
ilž žádné překážky už nepohnou —
a k cíli dojdu — třeba násilím!

Snad unést chcete tedy Zdislava?
Jsem k službám ochoten, vždy věren vám. —

(skleslel.

To nemožno. — Je přlliš střízliva
a otec svého vřele miluje.

Však len chce dukátyl Jen dukátyl

Nuž, dukáty & zlato musím mít.
bych třeba do pekel měl pro ně ilt. —
Svým přátelstvlm se stále vychloubáš,
nuž, nynl vhodnou příležitost máš
ie dokázat & v zlato proměnit —.

(Poklepe Zdeňkovi na rameno.)
Nač hlavu věšet? ——Zaměstnání vám
chci opatřit a věru výnosné!

(Procitne ze zadumánlJ
Že zaměstnání? —»Hodně výnosné?

To na vás záleží. Jen ostych odložte.
Tot nutno. má-li plán můj mlti zdar.

Mně o Zdislavu pouze iedná se
a o dukáty za ni — pro otce.

(Mezi řečí nahlédne oknem hlava loupežnlkova.)

Nu, uvidíme. Ve zdar doufejme.



Výstup 9.
Předešli. Náčelník & 9 loupežníků. Hostinský. (nosi pivo. Je viděti, že se

Náčelník.

s loupežntky dobře zná).

Když, bratři, tak jsme opět pospolu,
nuž. na zdraví si všichni připiime
& potom společně si zapějem.

]. loupežník.
At žiie náčelník |

Všichni. (Tukail si.)
A svobodal

(Zpívailzl

My všude doma isme, Nám dnem ie černá noc.
kde poklady jsou světa. my miluieme stíny,
kde zlato v truhly své nám směěna každá moc
si lakomčisko smětá. ie světské discipliny.

Nam zámek sedmerý Jen ples a veselost
ie dětskou hračkou pouze. nam denně skýtá žití,
nám neznam hlad ie zlý, Jen jednu ctíme ctnost:
ni chudoba. ni nouze. se nedat polapitil

Zdeněk.

Jen u nás svoboda
a bratrství ie pravě.
Z nás každý život da
za druhy obětavě.

Jim iunackě té ísně zavidim
i života všech 0 av prostého.
Jsem tvrdým osudem ilm podoben,
neb iako oni, nevim, hlavy svě
kam zitra položlm —. Jsem sirotek
a ne oznal isem otce laskaní
a las u matky ztratil v mladosti .
Můi rodný hrad ie z poly v sutinách
a smutné trosky trčí k nebesům.
jak ruce sepiaté —

Pokračovaní.



F. X. Solda: In memoriam Růženy Svobodové. Z prožitého
u vypozorovaného. Ot. Štorch-Marien vydal v úpravě J. Bendy
v Praze 1920 jako 18. svazek své edice Aventinum. In160. Str.
65. Cena 14'90 Kč. _ Přečetl jsem s pohnutím tyto intimní strá
nečky. které mají býti jakousi opravou časopiseckých článků.vy
rojivších se po tragickém skonu Růženy Svobodové. Třebas že
místy trochu schematicky. zejména ke konci, podávají přece tolik
krásných & dojímavých podrobností ze života spisovatelky &bás
nířky, jejíhož díla si hluboce vážím, že jimi možno vskutku tušiti
řídkou ušlechtilost této vynikající osobnosti. Způsob její práce li
terární zachycováním svěžích postřehů &dojmů do zápisníku, jeji
neochabuiící píle. naprostá & odevzdaná trpělivost v tělesných
trýzních, přísnost a povýšenost jejího ducha jsou zde dosvědčeny
mnohými a povznášejícími příklady. ní do oblačných výší upro
střed zvráceného a přikrčeného svého- prostředí. Zdá se mi arci,
že nebožka by sama asi byla zironisovala, nebo že by se byla
vysmáls svým neurážlivým smíchem některým větám Šaldovým,
jet opisují bůhví jakými učenými a hledanými výrazy prostou
skutečnost jejího života. Dokumentární cenu však bude míti tato
pietní knížečka trvalou, & jest zajímavá i jako předzvěst pozděj
šího zbožněníSvobodové Šaldou v jeho „Stromu bolesti“. jr.

Sešity poesie. Vede & vydává Bohuslav Reynek v Petrkově
" Německého Brodu. Sešit první za 24 Kč. Na 2 ůsob Nova
el Valera a Leíorosíů začal vydávati básník Re ne překlady
hodnotných zjevů básnických, Jsou tu pěkné ukázky z Maxe
.lucoba. Jeho Rozjímání o smrti připomíná obrázky na skle ms
lované. jak se u lože umírajícího pere v poslední chvíli démon
s an ěy.

Shluky dva. demoni s anděly
perou se o duši na smrtelné posteli.
znám se: uzřím je kdysi:
pokojno je vše, jen ne mé rysy,
jsem přítomen Věčnému dekretu.
Demonil ...achl at jim utekul
Ohl dej mi znovu začitl Pane, spíše at mne mučí kati.
Pozdě příliš. Nah před Bohem musím státi.
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Tristan Corbiěre má tu hymnu na Nespavost.

Proč k našim hrdlům. z kterých horkost číší,
vždy shýbáš svoji nenasytnou číši,
krk napiat necháváš nám ubohý,
žíznivcům chiméry, jež neukojí:
— Ssedlíno hořká, moku v lásky znoji,
olovo vroucí, roso oblohyl

Nejbásničtější je překlad Koraloué Panny Marie : Polí od Paula
Forta. Svazeček ozdobuje několik vskutku pozoruhodných dře
vorytů Metoděje & Michaela Floriána a Boh. Reynka. B. Halen.

Helena Capková: Kolébka. — Autorka, s velikou erudicíli
terární, ale bez pósy povýšené literátky zůstávajíc vroucně a zdravě
cítící matkou a ženou, obírá se tematem, jež by se mohlo zdáli
choulostivým. Popisuje velice delikátně všechny duševní pochody
i lysické změny těhotné maminky, touhu nezkažené ženy po dí
těti, bolestné zrození 'eho a vítězství silné lásky mateřské nad
nebezpečím smrti. Máo bylo u nás napsáno kněh tak zdravých.
silných, mravných, jako jest kniha apkové. Jest to též kniha
úchvatně básnická. „Kdo jsi ty, spící a němý, jehož kladou vedle
mne. abych se měla na co dívati? Jsi taju lný &vzdálený všeho
lidského jako bůžek. snad proto. že mohl bys býti Vykupitelem?

i budeš snad ztraceným synem a budeš kopati matce do života
a odvrátiš se, až ůjde kolem tebe? Snad budeš veliký a slavný
a nejlepší ze všech. ale kéž bys byl družný a jasné mysli, kéž
bych vždy z tvého hlasu slyšela srdečnou upřímnost láskyl Řek
něte pravdu. je zdrav a bez chyby? Ne, nikdy nebude dosti
statný & silný, aby mohl ode mne sám odejíti; je to malinké
děťátko, panenka přemilá v peřiuce, vroubené krajkami. již jsem

ři ravila pro ně měkkou a teplou; až se probudí, dostane pít."
aEé měkká struna sociálního cítění ozývá se místy, jsou to

drobná pozorování slušně situované těhotné ženušky a sice po
zorování trapných rozdílů sociálních. Pláče nad utrpením mr
záčků-děti, umírajících v přísklepí & ležících potmě v kuchyni
bez oken, teskní nad dětmi žebraků. jichž strašnou bídou jsme
všichni vinni. „Žebračka jeví se šedivá, je to smutná mátoha a
sestává z těžkého vlňáku &unavených, ustátých nohou; vychází
z ní naléhavý bezhlasý křik: dejte. dejte němému žebráčkovil
Dítě spí a pootevřená hubička pohybuje se jedva znatelnými rei
lexy ssání; je to ssínalá mrtvolka se zarudlými víčky hedvábného
lesku podobnými zavadlým lupínkům pohozené růže &Marie od
náší si je ve svých myšlenkách studené &ztuhlě," —K Čapkovi
Chodu, znamenitému romanopisci. Josefu Čapkovi, malířiaKarIu
Čapkovi, nejvýznačnějšímu českému dramatikovi přibyla Helena

apkouá, znamenitá prosatérka. B. Halen.
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Jar. Seiiert: Město v slzách. První verše. — Básník cítí so
ciálně & přiklání se ke komunismu, v němž vidi všechnu spásu.
Obdiv ten je místy dětinsky dojímavý. zavíraje násilně oči před
drsnou skutečností. Vidí spásu tam na východě, v dálce barvy
chrp, kde dnes miliony zmirají hladem. Obdiv tedy trochu opož
děný. Vidí v městě zřídlo slzí. pláče a lkání, ale přece je miluje
a odpouští mu, v té evné víře. že přijde slavný čas. kdy se
křivdy vyrovnají. Mo li se s Kristem v Getsemane. těší se. že
po revoluci světové nastane sedmý den odpočinku, jenž potrvá
až do konce světa, kdy zmlkne stroj a zmlkne kladivo. a kdy
budou zníti jen housle & měkká píseň fléten. Modli se k Panně
Marii. aby neumřel jako pes, ale aby umřel jednoho krásného
dne na barikádě revoluce s puškou v ruce. Pro dva milence
v jarním sadu odpouští městu iabrikaníů. boháčů & surových
boxerů. těší se, že bude iétati v eroplanu. až vydán bude ko
munistický manifest. Naivnost a odvaha mládí. Ale co je krásy
ve vyjádření! Zdá se to vše dosud beztvárné. chaotické, ale nedá
se tomu upřtti výbušné síly a čistého hnutí srdce. B. Halen.

Gamma: Knížka z leta. Trocha beletrie. _. Autor zařadil
sem osm čísel beletristických ze starších dob, uveřejněných svého
času pod různými pseudonymy. Ph'zna'vá. že knížka není rozhod
něho kladu životního, ale že není také výrazem negacea nevěry
v život. Mimo povídku „Diíó“, v níž užívač života u žen je štván
zouialými představami a výčitkami. zda někde nepobihaji po světě
jeho děti, () jichž zrození se vůbec nedovědělI zaujala mě nej
vice skeptické črta „Povhybuií" Autor zoufá nad bezmocnosti
umění, jež není scho no vyplnili duši a plně ji uspokojiti. „Nač
je umění. nač, nač? girašná otázka, protože bez odpovědi. Neboť
má umění poučovat? Ale pak malomocně zá asi s vědou. '—
Má zachytit dějinný obraz lidské společnosti? Kle pak je pouze
odrudou historie, nad to ještě podezřelé z nespolehlivosti. Má
trestat a kárat lidské vady? Ale i tu je relativní, předpojatě,
nespravedlivé, bezvýsledně marné! Má povznášet? Ale jak ilu
sorní je to domnělé povznášenil Kam pak povzne—lo už lidi?
Jak pak zušleclitilo už lidstvo to tisíc let staré umění? Napravi
se vůbec člověk uměním jen v tisícině svého špatného "já"?
Odhodí pod vlivem umění svou hříšnost, brutálnost i zlotřilost,
sobectví a zběsilou chut po zotročovéní? Nikoli! Při všem umění
je lidstvo stejně špatné jako řed věky. Leda že by jej bylo u
mění pokazilo ještě více a zbystřiio zločinnou ralinovanost. ln
telektuálně lidstvo je zdviženo, ale morálně? fiasko umění!
Nikolil Nevěřím v ušlechtujicí vliv jeho! Nevěřím! Umění nemá
ani nejmenšího vlivu na povznesení bestie včlověkul Ano. uzná
vám, chvilku snad zatřese tím nebo oním čtenářem knihy.divá
kem dramatu — ale jak dlouho potrvá ten dobrý dojem? jak
dlouho je očarován člověk v tomto čtenáři nebi- diváku? Užasně
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krátkou chvilku: než oči od knihy zdvihne & sehnané cizí myš
lenky rozptýlí; než se projde; než vejde do korridoru divadla;
než sedne k vepřové nebo k pivu! Pak totam odkouří se to
okouzlení, rozprchne se prvním slovem hospodského se šňupcem,
řinkotem kulí : biliáru, křikem sklepníka nebo vadivé ženy doma
a z člověka zůstane zase jen včerejší hříšník, surovec, pokrytec,
lotr, smilník, sobec, otrokář, otrok. Anebo má umění bavit, roz
koš působit? Má truchlivou bídu vezdejšího života vyzlacovat a
šperkovat? Avšak: pak jsi bídné, uměníl Pak jsi bídný kejkliř,
komediant, opium, podvodný eskamotérl pak není v tobě pravdy,
pak účel tvůj je pouhý klam &nízkost, pak jsi pouhá lež a hodno
povržení." Zda není v tomto zoufalém zvolání neuvědomělé touhy
po Bohu, jenž jediný dovede srdce naše vyplnit a zkrášlit? K. Bedra.

A. M. Píša: Nesrozumltelný svatý. Básně._Jak vypravuje
ochotný interprex Fr. Gótz, jest v lyrice Píšově zřejmý odpor
proti každé formě intelektuality. Poesie tato je prostý, ale živelný
pohyb představ duše, spojené důvěrně se světem duchových činů.
jest to prosté rozprcudění konkrétních představ. Vše viděné
i všecky své vise přetavil básník v celistvý nedělený proud před
stavový. Z touhy po nerozčleněném zachycení použil verše bez
interpunkce, což ovšem je místy dosti trapné. Jest tudíž tato
sbírka prostým intensivním realismem lyrickým. .,Věz, že tyto
básně vyjadřují nejvniternější podstatu naší doby: její tekutost,
nezačleněnost, chaotičnost, nihilismus tvaru starého a strašnou
touhu po novém světě a nové lormě. Nemůže býti o tom po
chyby, že tato poesie není definitivní. Ne- —je přechodem a prů
bojem. Jistě však je to poesie nejžhavější, poněvadž je výrazem
názorového, citového a pudového života nového člověka v no
vém světě." V drobném svazečku veršů je patrný mystický sou—
vztah věcí a idei, důvěrný vztah mrtvých a živých & jistý rvek
náboženskosti. B. alen.

Karel Mašek: Tři leta s „Mánesem“. K dějinněmu vývoji
českého výtvarného umění. Padesátá výstava ,.Mánesa" &dvn
cet pět let od vydání prvního čísla „Volných směrů“ byly spi
sovateli podnětem. že sestavil své vzpomínky na doby, kdy ú
častnil se práce v jmenovaném spolku výtvarnickém. hlavně
v práci na jeho časopise. Je tu mnoho cenných portretů význam
ných českých hlav. hlavně Slavíčka a Jiránka, mnoho krásných vzpo
mínek na Alše, Čecha Svatopluka a j. Kniha je historií umělecké
generace, které má již své historické osvětlení jako období určitě
vyhraněné. „Tomu, kdo stopoval ráz jednotlivců po čtvrt století,
a nyní. stoje stranou. odloučen časovou i pracovní spojitostí,pro
bírá se minulosti jako dějinami psanými -—tomu jednotlivé zjevy
na pozadí ús ěchů, životních příběhů a často anekdotické ka
rakteristiky ohjevuií se čistě jako vyhraněné osobnosti historické,
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vymknuté životu & odevzdané kulturním dějinám: a tak s nimi
celá jejich doba.“ 0 Slavíčkovi píše Mašek, že jádrem svého za
ložení jistě byl určen k přímému vzrůstu, a byl by se vyvinul
v uměleckého ducha čisté velikosti. „Ale nemohl zapustiti kořenů

- myslím, že nikdy neměl domova, skutečného domova a to
již od dětství. A jen domov umožňuje člověku růsti a síliti zpříma,
přirozeně. Nemyslím tím jen domov zevní, tysický. ale spojitost
etickou. Slavíček měl rozbité studie, těkal po cestách. na chvíli
hledal cíl v klášteře, což jest příznačné zápasícím touháml &ne
dosáhnuv takto jistoty, nedospěv k schopnosti, vydobytí si opěrné
ukázněnosti, podléhal na umělecké dráze vlivům v zápase o vnitřní
kulturu, vlivům, které ne oškodily jeho samorostlého díla, ale
mátly ho duševně, at to byly vlivy umělecké či vlivy z jiného
okolí. Byl jejich naivním zrcadlem." Rovněž o Jiránkovi, jenž
slučovat v sobě výtvarníka i spisovatele, píše Mašek velmi vroucně.
Ač svou sympatií klonil se kamkoli, &ač jeho umělecké svědomí
bylo přímé a bez kompromisů, přece nikdy nebyl přezíravým,
jednostranným; měl pochopení i pro to, s čím nesouhlasil, čeho
nechtěl následovali — a tímto nestranným vnímáním mohutněla
jeho vzdělanost & rostl jeho přehled. „A nikdy nepozbyl souvis
losti s českou půdou, v cítění byl vždy český & svrchované si
cenil národního rázu v umělecké tvořivosti; nikdy se nedal zn
slepiti módou, unášející sensačně s cizím směrem, bez logické
souvislosti s přirozeným prostředím domoviny. Nejmocnějším sou
zvukem zaznělo jeho národní cítění na Slovensku' v Dětvě. Tu
nalezl svůj lid. Jiránka unášela nejen malebnost, nejen ráz duší,
ale jemu byla váhnou mužnost silácké. robustnost. .lakési „věčně
mužství" povznášelo mu esteticky muže nad ženu; přiznával se
k tomu otevřeně a je to patrno z jeho aktů, z jeho sprch. Na
l)ětvě našel své lidi nepřístupné, nemluvné, ale drtivě silácké,

řekvapující pohotovosti, vlastně předčasností rány, neznající
lirůzy z krve. Byla to jakási obměna reků llliady. Již před tím
Jiránek podivoval se .lanošíkovi &sbíral () něm literaturu. Vtipné
hrdinství .lnnošíkovo a jeho dobrých chlapců, přímo jakési akro
hatsky-estétské jejich zbojnictví ho uchvacovalo, Zpracoval to
v článku, podškrtávajícím to tragické Íuriantství, které se mu
tolik líbilo _ & strhl čtenáře ku stejné zálibě. Perem vyjadřoval
se samorostle & okouzlivě. sdileie se čtenářem teplo svého po
zorování a vyjádření. Nejsa na své umělecké cestě zaslepen pýchou
a velikášstvím, nepohrdal pohledem v běžné okolí a v každém

rostředí, na pohled nejvšednějším, vypozorovat nitro, sensaci.
Bráce jeho shrnuty jsou v knize „Dojmy a potulky“ -— je to
jedna z knih nejrozkošněji psaných, jaké mám, a jen kdo ji ne
četl může tvrditi, že neměli jsme moderního. samorostlého ieuil
letonisty vyššího slohu.“ B. alen.

Walter Peter: Imaginární portraity. PřeložilJiříŽivný.—Autor
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vybral si čtyři osobnosti, částečně historické, částečně vybásněné,
a namaloval je těžkými, tlumenými, až šedivé matnými barvami,
Naprosté vymýcení přímé řeči z omamných těch historií dělá do
jem filosofických traktátů, nikoli bez básnické krásy. Ve formě
deníku pt dán jest vývoj knížete dvorních malířů,Antonina Wal
íeau, v povídce o mnichu a varhaníků Denysí L'Auxerrois ze sta
robylého města středověké Francie jest podivná legenda o návratu
zlatého, nebo poeticky pozlaceného věku.V Šebasíiánu van Stork
kovi (namalovaném holandským malířem Isákem van Osíade) ličí
autor zajímavý severský zjev mladého myslitele, popleteného
filosofii o neexistenci viditelného a o nutnosti potlačiti tuto ilusi
a sebe. Vévoda Karel z Rosenmoldu představuje filosofa, zamilo
vaného do Řecka a Francie, a očekávajícího v německé duši a
poesii Eclaircissemení Aufklá'rung. Hrdina nahlíží, že se to ne
může stáli jinak, než působením poučující myšlenky na nashro
máždčnou látku, na uměni, poesii a celý svět obraznosti v Ně
mecku. Pochopení bylo by nevyhnutelným prvním krokemk roz
šíření velké minulosti kriticismem a obrazností. Pak by uvěznění
duchové přírody promluvili jako za starých časů. Toto osvit—ení
bylo by dokonáno Lessingem a Herderem. skvělými předchůdci
genia Gčthova. Touhy těch předchůdců pokusil se autor vtěliti
do portraitu Karla z Rosenmoldu. B. Halen.

Ze Světové knihovny. Comía de Las Cases: Napoleon na
ostrově svaté Heleny. ČISlO MOP—HOS, — Překladatel dr. Josef
Kaňka vykonal záslužné dilo, vybrav z Mémorialu de S. llélěne
od Comta de Las Cases, denníku, jejž psal oddaný tento spolu
lrpitel Napoleonův z valné části za jeho osobního diktátu, nej
zajímavější úryvky, které nám výmluvně líčí bezectné jednání
Anglie s velikým císařem a Napoleonovo pozvolné šestileté umí
rání v désném vyhnanství, Nelze čísti bez slz o tělesných i du
ševních útrapách, krutších každé vraždy a popravy, o poníženích,
vymýšlených s ralinovaností zlotřilýchotrokářů.Ze všech stránek
záři oslňující velikost Napoleonova, jenž sám řekl osvém utrpení
(str. 89l: „Neštěstí mají také svůj heroismasvou slávul Nehoda
scházela mé karieře. Kdybych byl umřel na trůně, v oblacích své
všemoci, byl bych zůstal záhadou mnoha lidem;dnes, dík osudu,
budou mě moci souditi nepokrytě" Napoleonova smrt, která se
tam vypisuje podle zpráv jeho osobního lékaře Antomarchiho,
byla příkladné. Na konci je dodatek o převezení Napoleonových
ostatků do Francie. Teprve po všech těchto podrobnostech, jež
se dovídáme z Mémorialu de Las Casesova, osobnost Napoleona.
známého jen jako světového dobyvatele, objevuje se nám v pravé
trpitelské velikosti, a více chápeme úchvatné essaye Bloyovy „Duše
Na oleonova"[vyšlovDobrém dile,sv.48.veSt. íši).Doporučujeme
čet u této knížky všem, kdož cti tohoto moder. Promethea, mučeného
šest let na skále ponurého a nezdravého ostrůvku, kam byl uvězněn.
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Ze síaré čínské poesie. (VII.—IX. století po Kr.) Tlumočí Ja
roslav Pšenička. is. 1420—21. — Ztěží našla by se sbírka mo
derní české lyriky, jež by nám podávala tolik půvabných a ori
ginelnich doimů přírodních, promísených tichým smutkem roztou
ženého srdce lidského, zaněcujícího se na chvíli klamivým čaro
svitem lásky. A přece jsou to básně staré víc než tisíc let, z věků
dávno minulých,kdyunás vše bylo ještě pohřiženo do barbarské
tmy pohanství. Jar. Pšenička podává bohatý výběr různých themat
z dvacíti básníků, mezi nimiž přední místo patří dvorským pěv
cům císaře Ming hoang-tiovým, Li-tai-peovi a Thu-tuovi. Kratinký
úvod poučuje nás o málo známých památkách krásného písem
nictví u národa, o němž s oblibou ve středověku psávali cesto
piscové, na nějž však jsme si uvykli hleděti jako na pratyp zpá
tečnictví. Látkově převládají tu motivy přírodní, a mnoho čísel
jest vzácnou ukázkou rellexe, zapřádaiíci člověkovy dumy a jeho
stesk do tkáně zladěných obrazů přírodních, jež objímají celý
kosmos, nalězajíce ive hvězdných mythech své podněty. Melan
cholie ze zániku všeho, co bylo krásné. ..mysterium zmaru" na
chází neskonale teskný výraz v mnohých básních (na př. str. 28
„Nan-King"). Také se tu ozývá rozryvně hoře lásky (v „Písni
() bílých hlavách"l neb žal opuštěných žen, čekajících marně na
návrat svých mužů-bojovníků. Zvláštní okrasou této poesie jsou
již i pouhé nápisy některých básní. jako „Má-li člověk myšlenku,
klade ji ve svůj zrak, & chtí-li city uniknouti. svěřuje je slovu“.
nebo jiný „Na starý strom ležicívpísku na pokraji řeky“ a pod.
Překlad, opírající se () antologie markýze D'Hervey-Saint-De
nysovu je ěkný. jazykově zdařilý a rytmicky odsííněný.

Kallínmclios u Chrysorrhoe. Byzantský román milostný. Pře
ložil, úvodem & poznámkami opatřil Dr. Karel Miiler. Čís. 1536 —
41. „Bol lásky sladkotr ký" jest obsahem tohoto byzantského
románu ve 2607 verších. ěl jsem jej doma ssebou na svátcích,
i nahlédli do něho a četli kus : prostředka. Když jsem si jej potom
odvážel, ptali se mne starostlivě: jak to skončilo s nimi? Mohl

Leem je potěšiti, že dobře. Kallimachos a Chrysorrhoe, překonavšerutě zkoušky, jež jim uložila vševládná Sudba, vrátili se na
zlatý hrad dračí jako šťastní manželé. K.Miiller předeslal básni
obšírný úvod, kde upozorňuje na význam a cenu zapomínaně a
přezíraně kultury byzantskěaspolu též na některé vady této e

Eopeje, kterou nám přeložil. Zachovala se v jediném rukopiseeydenském, odkud ji vydal r. 1880 Sp. Lambros. O době jejího
vzniku. mezi ll.—14. stoletím, jakož i o jejím autoru panují jen
domněnky. touce, zapomínáme některých nedostatků, jako čas
tého opakování. rušivě působícího jen na konci (v. 2503—2575),
strhuje nás po chvíli kouzelné ovzduší začarovaných zámků. pla
noucích zlatem a drahokamy, sledujeme s napjetím osudy lidí,
zžíraných žhavými touhami. zmírajících hořem neb pohřížených
v zapomenutí svrchovaných slasti. Jest tu totéž ovzduší omam
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ných vůní & barev, jak ie známe ze Zeyerových Letopisů lásky,
a jen málo míst bylo by tu modernímu básníku přepracovati, aby
jim dal střih dneška. Překlad čte se velmi plynně a jest zhotoven
iambickým veršem originálu. Tato první ukázka byzantské poesie
v naší literatuře ukazuje. že utkvělá představaoztrnulosti všeho
byzantského, jak již dříve konstatováno v jiných oborech umění,
iest kři\dou a klamem. ir.



Duševní potřeby naší inteligence. Duševní útvar naší doby,
Evropy a hlavně u nás, zřetelně ukazuje známky rozkladu, ne
udržitelnosti. Velká většina lidí ztratila duševní rovnováhu a šine
se po šikmé ploše svých spekulací, instinktů a žádostí do zmatku,
do temna nekulturnosti. Světová válka a k ní se připínající svě
tová revoluce jsou zjevy duševního bezvědomí, smrtelných zá
chvěvů umírající kultury. Kdysi zazářil kříž do noci hasnoucí an
tické kultury. Strašnou tragikou onoho umírání bylo to, že lidské
duše tehdejší doby nechtěly uznati toho, jenž visel na kříži. Dvě
osoby ho uznaly. Umírající lotr a římský centurio. Tatáž tragika
se opakuje při umírání naši západní kultury. Na výšinách Golgoly

ní od lidí opuštěný Boží Syn a ve hlubinách propastí života upi
lidská duše opuštěná od Boha. Oba patří k sobě a přece sto|í
mezi nimi noc. takže se nemohou najíti. Jako tehdy i dnes jsou
duše, jež bdí v tomto velkem umírání. jít hýbá a hrůzou zachvívá
tušení, že doznívají poslední akordy velké lidské tragedie, a touhou

() Onom, jehož nohy ještě se dotýkají tohoto chaosu. jehož však
Božská hlava je obklopena prvními světelnými vlnami rodící se
nové kultury, již on vyvábil z hlubin lidských omylů a zkaže
ností. Nechci mluviti tu o oněch, kteří se podobají zločinci na kříži.
nýbrž o těch, jichž vzdělání a mládí mi jaksi připomíná mladi
stvého setníka pod křížem. Myslím, že onen dustojník pod křížem
jistě dříve zakusil duševních muk, než se mu dostalo nejvyššího
poznání a že mu tyto duševní útrapy ipozději nebyly cizí když
žil uprostřed antického intelektualismu, náboženského zmatku,
národního rozkladu, hos odářských starostí,s nimiž musil zápa—
siti římský svět v dobách svého poklesu a rozkladu. Proto se po
dobá i ve svém vnitřním životě vzdělané mládeži naší doby, po
kud si ovšem ještě uchovala porozumění pro tragédii Kříže. Naše
katolická inteligence trpí duševně intelektualismem, strašnou tíží
dnešního vědění. Všichni ti katoličtí inteligenti, kteří prožili hrůzným
způsobem tuto válku, přinesli si domů ze zákopů hnus a odpor
proti této tíži, poněvadž venku v samotě a v pustotě nic mu ne
pomohly veškeré ony krámy v řešení hádanky chaosu a života,
člověka a smrti, Boha a duše. Ponejvíce klam vzal si s sebou
1 lesklého a třpytivého světa do hrozné skutečnosti, když musil
býti ustavičně zahrabán v zákopech. Lži bylo celé učení 0 Nad
člověku, lží bylo evangelium o autonomním sebeurčení, hloupou lží
bylo proroctví ozlatém věku,až pozná vsoběčlověkBohal Kdypoznal
člověk dokonaleji příšemost osamělosti, opuštěnosti a bezmocnosti,
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než když musil dlíti ve frontě v zákopech, na hlídce, v třeštícím autu
neb hlomozícímletadlu? llysicky silnílidé, hrdinské povahy podlehli
v této samotě, plakali lako děti, nebo se chovali jako spoutaná dravá
zvěř. jiní zase se vrhali s otevřenýma očima do náručí smrti. jen aby
unikli příšernému pocitu opuštěnosti. Jiným se však dostalo v tomto
ničícím boji jakéhosi zjevení. Slyšeli hlas Boží, jenž k nim volal, a
tu poznali jako Adam, že jsou nazí, chudí, tak ubozí a bezmocní.
Když se však vzchopili. aby šli k Bohu, viděli, že leží celý svět
zdání a klamu mezi nimi a Bohem, svět, který stvořily lidské
mozky a lidské žádosti. Nyní se ještě zvětšilo jejich hoře a plni
hněvu a pohrdání odhodlali se zničiti tento svět. aby došli k Bohu.
Tento hněv a toto pohrdání. rozhodnou vůli zničiti vše. co od
dělovalo jejich duši od Boha, veškerou lež a prchavé stíny. to
si přinesli domů. Ti staří i mladí, kteří byli doma, kteří nebyli
vedení a očištěni takovým životem. měli by se nejprve snažiti
vžíti se do duševního stavu těchto mladých nadšenců, než se
začnou rozčilovati a děsiti nad jejich oposicí, nad jejich popíráním
a odstraňováním všeho, co se staví jako mrak mezi Boha a duši.
Opravdový duševní život znamená pro ně pryč od světa a zpět
k Bohol Stará generace však často, často se vzdalovala od Boha
a často byla přítelkyní tohoto světa, této prohnilé kultury. Často
se lepila na šosy marnivé a chlubivé vědy, jež pracovala na mo
derní babylonské věži & myslila, že jí musí vše vysvětliti. Stara
generace se též snažila dokazovati a hájiti moderními zbraněmi,
zbraněmi moderní vědy, Boha, Ježíše a život duše i církve. To
by bylo zcela správné! Ale proč jsme výše cenili filosofii než
naivní. (lětinnou víru. proč jsme výše stavěli obhajobu Ježíše
Krista než jeho následování. Podobali jsme se učedníku, který
utal Malchovi ucho, když přišli vojáci, aby Mesiáše zajali, který
však se ztratil. když šel Ježíš na popravu. Proto se musili inte
lektualisté dožíti toho, že jejich věda ztrácí dnes ceny novými
teoriemi. Z duševních strastí mladé generace. z jejího úporného
hledání Boha v troskách moderní vědy jest pochopitelno & vy
světlitelno. že jest již syta věčného apologetisování, že naši in
teligenci jest milejši prostý člměk, jenž zažívá svého Boha a
denně následuje Krista v denním životě, než nejduchaplnější apo
loget. Naše moderní generace má již dosti kočujících, hauzírujících
řečníků, klt'řl táhnou zemí a nabízejí se naší vzdělané mládeži,
lidé s úžasnou pružností, ohebností a přizpůsobovací schopností.
Tito mladí lidé jsou téhož názoru s profesorem Muthem, jenž
napsal: „Chceme znovu získati své bližní pro to, co milujeme,
co jsme zase nalezli. Chceme tak v sobě prožíti Kristův obraz a
jeho učení. abychom mohli vždy mluviti v Kristově duchu...
Hrdá, skoro pyšná jest to myšlenka hájiti pravdu, Ale vlastně
řečeno, Pravda nepotřebuje obhájců. Trvalým obhájcem jest si
pravda sama. Pravda potřebuje jen hlasatele. Byli jsme málověrní
a proto jsme tak dlouho a tak jednostranně pěstovali apologie.
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Nyní však — více než jindy — nastal čas hlásání, leč hlásání
v lásce, svoboděl" Proto mějte dobrou vůli a buďte ochotni chá
pati, mě|te úctu před strašnými prožitými chvílemi naší mládeže,
vy všichni otcové a matky, duchovní, ve škole i v kostele. na
kazatelně i ve zpovědnici. Nepokládejte nám to za slabost a ne
bezpečí, žádá-li mystiku spíše než bohatou, lormalistickou apo
logií. Nevykládejte nám to za p\,chu, jak se bohužel často stává,
žádáme-li, aby se pro nás užívalo zvláštní pastorační formy, aby
akademická pastorace se hodně, hodně prohloubila, toužíme—li
hlouběji proniknouti liturgii a tak žíti s církví a ne v ní a vedle
ní, chceme-li býti trvaleji spojeni s Kristem v Eucharistii. Ote
vřete sluch volání této nové mládeže po nových kněžích, nových
učitelích náboženství. Nenazývejte to hnutí revolucí, nýbrž uvěřte,
že je bolestný výkřik mladých duší, jež od vás žádají, aby vy
učování náboženství nebylo již přesycováním všemožnými pouč
kami. neživým Íormalismem, nýbrž, aby bylo skutečným zažitim,
jež by působilo až do pozdního stáří. Nedávejte mládeži. jež
dnes vyrůstá, kameni místo chleba, sestupte do světa jejichpředstav
a citů; velikost a vznešenost křesťanských pravd, velikost života
& vykupitelského díla Ježíšova. měřte dle měřítka toho, co pro
žill, uzpůsobte co možná nejvíce jejího chápání pravdy a nauky
Ježíšovy v katechismu„ jež jsou tam všeobecně podány. Pomyslete
na to, že nemá být ničeho mezi Bohem u duší, ničeho co by
rušilo jejich oměr. Tak mluví k nám dnešní vzdělaná mládež,
jež hledala Boha ve zmatku světového požáru. která přes trosky
si klestila cestu k němu. a která k nám dnes mluví o svém hoři.
My jsme jim způsobili ono hoře, ježto jsme příliš zatěžkávnli
své srdce statky tohoto světa. poněvadž jsme se začínali smiřo
vatí s klamem mamonismu, že jsme se víc a více zavrtávali do
věcí, místo co bychom se nad ně povznesli. Křesťanská vzdělaná
mládež toužila před válkou hodně míti podíl na kulturních po
žitcích a starší generace se zase pachtila po křesťanských, kato
lických komerčních radech. Jako přes noc stala se naším dědictvím.
Mnohému jest dodnes velmi trpké uskrovňovati se, obětovati &
slrádati. Mládeži, jež byla před válkou vychovávána v názoru,
že povinností křesíana jest co možná nejvíce užívati bohatství
a kulturních vymožeností, té mládeži nebude snadno v největší
nouzi, v nejtrpčlm odříkání nalézti cestu k Bohu. Proto bychom
měli pochopiti, touží-li opět po sv. Františku a jeho svobodné chu
době, a prohlašuje-li za svůj ideál ideál Chudáčka z Assissi. Chtějí
se státi a býti chudými, tito mladíci. aby se více přiblížili k Bohu,

oněvadž vědí z vlastní zkušenosti že největším bohatstvím jest
býti blízko u Boha, že tato blízkost činí duši nevýslovně bohatou
a silnou, aby se vzdala i posledního, aby i nejtěžší dovedla snésti, &
všem vším se státi. Chtějí býti beze všech potřeb, aby mohli živě pro
cítltí veškerého bohatstvívdívukrásném světě Božím, jako sv. Fran
tišek.Takpřemohounaši '““ , "poklady.
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Především zbohatnou radostí. To byla nejpalčivější rána naší mlá
deže před válkou, že měla málo čisté, družné radosti. Radost
měla býti klíčem k nebi, byla však mnohým našim studentům
bažinou, močálem, jež zarazila jejich cestu v následování Kristově.
Spasitel staví naši inteligenci, jež se vrátila k němu ve žhavých
slzách touhy doprostřed našeho života, nejenom života našich
duší, nýbrž do života celého lidu. Představovali jsme si v po
sledni době Boha příliš mnoho jako oba spravedlnosti, Boha
hněvu. Báli jsme se Boha, ctili jsme ho, zachovávali jsme jeho
přikázání z bázně před trestem, ale málo jsme svého Boha mi
lovali a tak se st.-ilo,že stále zmenšovalo naše tušení o nezměrné
jeho lásce a milosrdenství. Jaksi se zkreslil náš pojem Boží,
mnohá křesťanská srdce nosila v sobě obraz přísného Jehovy a
ne Spasitele světa. Mladá, vzdělaná křesťanská generace trpí
duševně pro nerozhodné, nejasné, kolísavé stanovisko různých
zástupců staré generace k učení a ku příkazům Ježíšovým, trpí
jednostranným pojímáním Boha, jenž jí byl vočkován, a jenž se
jim přece plně neosvědčil ve válce. bolesti na to hledí, že
v dnešní křestanské sociologii převládá tu a tam oportunism, jenž
staví mlhový svět mezi nás & Boha. Avšak naše mládež touží
po aktivismu, po katolickém aktivismu, po důsledném, důsled
nějsím a nejdůslednějším následování Krista i ve společenském
životě, Podstatný však základ tohoto následování jest láska. 'íž
se všichni navzájem milujeme. jako nás Kristus miloval, láslr
v rodině i v obci. Jaký nedostatek, jaká slabost a duchaprázdnost,
jež nedoponští tolika křesťanským vzdělancům poznati, že ristus
svou smrti na Golgotě rozvinul veškeré energie božské lásky ku
věčnému rozpínání & že národ jen tehdy může žíti, vstoupí-li do

roudu teto lásky, a že hyne, jakmile jej opouští, že jest úlohou
křesťanské kultury všechny uxésti k tomuto proudu, zřidlu a že
bude naplněn čas, že se skloní mír na zemi, až se kdysi všude
rozleje to zřírllo, jež vytrysklo z pěti Pramenů na Kříži, až vše
pronikne sila věčné Lásky a až lidská společnost oslaví v Boží
společnosti slavnost Smíření.

Napsal H. Grundel. Přeložil J. S. Bořita.

O náboženskostí malířského díla
Boh. Kubilty uvažoval v „l.idových
novinách" ve vroucí studii „Náboženství
v umění" dr. Markalous. Vycházeie
: přesvědčení, že není umění bez po
vznesené důstojnosli. šlechtictvi, kněž
ství, l)e1. ohřadnosti víry, náboženství,
kterým je láska, úcta. bázeň, úzkost
člověka z veškerenstva, přiznává dílu
Kubištovu silnou stránku náboženskou.
„Neboť kde jinde. než v náboženském
cítění je rovněž v tak nehmotné akcen
tovaném výrazu vedle sebe milostná
zálibnost. hrůza i děs smrti. chmurnost
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z hídy tělesného živoření i živelná radost
z volnosti? l látková rozmanitost, unl
versnlismus životního díla Kubištova
není bez nábožensky hlubšího smyslu.
Ať znázorňuje tělesa, zjevy věcí klidně
v prostoru spočívající. či výrazy stavů
vnitřních. není mezi nimi, ze zorů věč
nosti. podstatných rozdílů a jsou stejně
významné."

Literární činnost Bob. Brodskěbo.
O tomto psavém autoru. jehož román
si zjednaly přístup i do katolických
rodin, ano minulé svátky našel jsem je



ieště i na katolické laře.napsala Moderní
revue (XXVlll. listopad 1921). posuzuiíc
ieho poslední román Trosečníci. tento
přiléhavý a výstižný ortret: ..Banální
nebo zcela nemožný daěi,směs odporné
sentimentálnosti a neiod orněišího ma
terialismu. vyprávěný slo em pustěiším
než novinaařská lokálka: to isou romány
BohumilaBrodského. Jeho rekové, hra
hata, baroni. lesníci. rolníci, lékaři či
protesoři isou pouhými samečky, zříctmi
u žen toliko tuhé boky a oblá ňadra.
a rek ně všech stavů isou ubohýml
tvoreč y. kteří, proživše nemožné a často
velice zbytečné ..duševní" trýzně, vrhaií,
telelice se rozkoší do náručí mužova a
náruživé se k němu tisknou. Nebot
" Brodského vše „se tetelí", všichni
mluví a líbaií se a činí vše „náruživě“
a všichni „hubuií". téměř na každé
stránce". . .. . upozorňuie tu dále.
že Brodského „yromán isou doporu
čovány (a také bohuželYoblíbeny)' | pro
lld, zeiména venkovský, což |eslzutečnym
hřichemť Vypisuii tyto řádky z Moderní
revue s potěšením pro ieilch pravdivost,
ale ne beze studu. nebot sl marně vzpo
mínám, že by byla katolická krltlka
lmyslímkritikuv katollckých časoplsech)
odsoudila takto iasně a po zásluze

llkace Brodskěho. nei iešíě adpadíiakbylo ieií přísnou povlnností. A bylb ych
povděčen. kdyb někdo konstatoval, že
ne tak stalo. Mohli bychom ae též ptáti.
proč nezakročlla církevní autorlta proti

takovému hanobení kněžské důstoinosltii,nebot se někdy vskutku starala lol
terární věci, ale raděii se nepteime. ir.

Stagnace na trhu knthkupeckém.
„Právo lidu" naříkalo H. /ll., že v Praze
otevřeny nové tři biografy v Stavov
ském divadle že bylo zrušeno odpolední
představení a že konsum knihy postižen
inst zlou krisí. Odborný list knihkupců,
cltuie tuto stížnost. vyčítá „Právu lidu",
že ieltě před měsícem štvalo proti knih
kupcům a nabádalo k vybíiení a dran
cování knihkupeckých závodů. „Biite se
v prsa a rcete: Mea culpal Denní tisk
svým nerozvážným saním o drahotě
knih a o lichvě s knihou přispěl v první
řadě ke knižní krisl, nebot obecenstvo
přirozeně čeká, že knihy půidou dolů.
e to není možné, otom neuvažuie nikdo.

Plsatelé lokálek většinou vůbec nero
zuměií obchodu knihkupeckému, což jim
vlak také nevadí. Jen když mohou do
něčeho bít a dělat sensace. Že tím u

bíieil literaturu vůbec. na to nemyslí . . .
Kdybyste. pánové. věnovali ien dva
kráte týdně tolik místa literatuře. co
věnuiete denně sportu, pomohli byste
více k výchově ušlechtilosti našeho o
becenstva které se čím dále tím více
od literatury odvrací. — bk—

Neivětštchyba uto letů sociálntch
iest dle Emila Svobo y (Služba č. l.)
že zapomínaií. že mluví k lidské mase.
Začínají střechou ——nebo iinak řečeno.
vynucuií ze stromku bledý, neplodný.
smrtí zavéněiící květ. od něhož nelze

čekatidplodů. Buduií pro nového člověkaa nev: íže tento vytoužený občan nové
země obievuie se dosud porůznu, iako
výiimka. iako vzácnost. zázrak života.
Mana. pro kterou se stavl nový řád —
ie na úrovni starého člověka plného ne
řesti. lži, zločinného sobectví. Staví
chrám pro bohočlověka. ale na stave
niště se hrne stádo běsů. kálí na místa.
určená ro oltáře. rozbiií okna a zdi,
rve se ezbožně uprostřed padallclch
trosek . . . Boi o nové uspořádán! řádů
soclálnlch ovšem proto ještě není marný.
Je třeba ien lormy života přizpůsobovatl
vývoii mravního nazírání. „Ale test

Lediná cesta k úspěchu: vývoi. evoluce.terá ide ruku v ruce s vývoiem mravním
Snažme se,aby výiimky staly se pra
vidlem, Aby nový člověk nebyl zázrakem.
ale pravldlem. Rostoucí počet nových
lidí je zárukou nového života. Nový
člověk učiní myšlenku skutkem. A ne
učlní toho krvavou katastrolou. nýbrž
trpělivým dílem obětavé. sebezapomí
naiící lásky"

Vampyrlcké ověstí v oblastí stře
doevropské pro írá Fr. Wollman v Ná
rodopisném věstníku československém
(č. ll. Srovnává pověsti o moře —
iablku, moře — koni. měchu. starém
střevíci. bílém peří, o chycení mory a
ieiím zabití bez proměny. o zavřené
moře. cestuiící moře. 0 sňatku s morou.
o napálené moře. vysvobození ieiím a. p.
Přihllží hodně ke krásným pohádkám
moravským (zvl. : Valašska a Lašskal.
V ll. článku obsáhle píše o revenaníech.
Prastará víra ve zievování mrtvých.
Duše, iež opouští tělo iiž za spánku. má
schopnost vraceti se mezi živé. Ob čeině
zievuie se mrtvý v iakémsi duc ověm
těle, zachovávaiícím podobu těla živého.
Tu probírá autor prostý motivrevenanta.
revenanta pykaiícíbo (sebevrazi. vrazi,
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nekřtěňátka). Též nějaký cit m.ravní
je důvodem zjevování. Návrat zemřelé
matky k děcku je zvláště dojímavý
v pověstech. Škodný mrtvý, vyskakujícl
mrtví, umrlec chce svou věc. naše
mrhých neplač po nebožtících, umrlec
chce swou věc, umrlec žádá části svého
těla ——jsou další motivy hluboce za
ložené vědecké studiel kterou bych
opravdu rád viděl v ruce naáich básníků
a povídkářů.

O významu latiny vážné slovo pro
mluvil Paul Bourget. Journal de Dsbaís
zahájil rozpravu o latině na středních
školách. Bourget. nadšený stoupenec
latiny, napsal: „Je-li možno poznati
sama sebe. zdá se mi, že právě znalost
latiny a metoda. kterou jsem se učil
latině. daly mi to. co jest v mojí duši
nejlepšího. Přemýšlím-li o jiných uměl
cích. musím vás ujistiti o témže. Proto
myslím. že každá relorma v tom směru
by znamenala krok dozadu."

Rodný dům Víllíersa da l'Isle
Adama. vystavený v 17. století hene
diktinskými jeptilkami ze Saint-Brieuc.
byl nynějším vlastníkem restaurován a
očekává se. že brzyi pamětní deska na
něm připomene slavného autora kato
lického. (Zvon č. 22.1

Slovenská galeria. Akad. malíř()
takor Vaňáč. od něhož přinesl uměl. měs.

i(Vami/ion“ před časem roztomilé ukázůvodního litogrnlickéhoumění. začal
kyádllvati podobizny vynikajících mužů
slovenských. Formát jednotlivých listů
je velké lolio [303145 cml. Podobizny
jsou malovány na kámvn a tisknuty nn
výborném. dřevaprostém papíru. Cena
listu 35 Kč. Vydavatel. jímž je malíř
sám. slibuje vydali každý měsíc 2 ob
razy. Doulejme. že se najde i mezi echy
dosti milovníků umění a Slovenska. kteří
as oň některé listy si koupí. Pro vy
so ou uměleckou úroveň neváhám je
ví'ele doporučiti. Adresa umělce: O
VaIia'E, Prahal Divad. ul. č. 26. -— bk ——

Pražské výstavy. MiladaŠindlerová
„ Topičově onu(únor)snes|a uměleckou
kořist ze paněl & z Paříže. Portrety

aliáurální studie icjí jsou kreslířskyířsky velmi slabé. zato architektury
řístavy, zvláátě menší skizzy, velmi

dobré. Všeobecně se vytýkal nedostatek
slunce, jímž Španělsko je oblito, a vůči
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němuž zůstala malířka netečnou a slepou.
— ar. ímůnekv salonu Rubšově (únor)
vystavil řadu studií : pražských před
městí, zvláště z Holešovic a Vršovic.
Autodidakt, ale jaké poměrné výrazové

výše dosáhll Obyvatel Vráovicb hrdě' rahy "
a s láskou maluje raději novostavby.
viadukty.toplrny.pecevPodole, nádraží
vlaky a snaží se popisovat vše s poetic
kým nádechem. — Výstava Hudečkova
v Obecním domě [leden-únor) ukazuje
úžasný rozmach snad nejlepšího našeho
krajináře. Předvádí celý jeho rozvoj —
přes všeckyieho periody. ——Vševrcholí
v kořisti ze Slovenska zvláště : Tater.
Takového básníka jeětě Tatry nemělyl

„Umělecké památky města 010
mouce“. osmnáctreprodukcí perokreseb
akad. malíře Frant. Hoplčka. Vydal
Knechtl a spol. v Olomouci. Cena 30 Kč.
Olomoucký časopis ..Pozor". chtěje &
lespoň trochu následovali vzoru brněn
ských „Lidových novin". zavedl vesvých
nedělních číslech obrázkovou rubriku.
v níž však místo anekdot. sarkasmů a
a vtipů umínil si pěstovati lokální olo—
mucký patriotismus. K tomu cíli získal
nadaného, v Olomouci žijícího výtvar
níka Františka Hoplíčka, člena Sdružení
výtvamých umělců a redaktora jeho
Uměleckého listu. lloplíček činil vy—
cházky po Olomouci s mapou v ruce.
pozoroval vnímavé různé zajímavé mu
tivy. jimiž jest starobylé město přepl
něno. a letmými črtami perem činil sí
charakteristické záznamy, které pak
postupně v .,Pozoru" uveřejňoval Byly
to motivy a radnicí, svatomořickým ko»
stelem. kulnami. kostelem Panny Marie
Sněžné. s Moravským Eskurialem, Klá
!tero-Hradiskem. ba i památným pout
ním Svatým Kopečkem. Nyní Hoplíček
vydal tyto své a la prima na papíl
vržené náčrtky souborně ve zvlsltním
albu. lloplíček jest inteligentní, nadaný
umělec, jemuž žádný obor tvorbv není
cizí. Právě nedávno bylo mu vyhotoviti
representační plakát na Slet Orelstva
v Brně v roce 1922. Jeho návrh byl
v soutěži uznán za nejlepší. Považujeme
za svou povinnost. abychom na první
Hoplíčkovu soubornou práci upozornili.

Pie 1110d revui. Ve slo „Pridech

(č. ! .)rolzebírá Antonín Šíefonsk problém
si několik otázek: Jak se budou úvářet



poměry na Slovensku a v Čechách při
stupňování místního nacionalismu čes
kěho a slovenského, nastane ve všech
oborech ideální konkurence a nevznik
nou mezi oběma kmeny dnes utajené
kontraverse. hněvy. boje ? Bude se díti
vývoj slovenčiny a češtiny paralelně
při vzájemně lásce? Bude míti vzájemně

ronikání obou jazyků a kultur směr
koncentrující. uniíikační, nebo vzájemně
odpudivý? Je možný nebo aspoň pravdě
podobný vznik společného českosloven
ského jazyka. a nesplynou-li oba jazyky.
je možno stvořit silný životaschopný
nacionalismus československý na jiném
základě. než jazykovém? Jak bude re
agovat česká společnost na stále stou
pající antičeský pohyb Novosláků? Posud
nevymizela v českém národě jistá ro
mantická příchylnost ke Sloven ku a
všecky urážky, s jistých stran na echy
vrhaně. snááejí Češi se stoickým klidem.

--nenastane brzy změna v duši českě?
Autor, odpovídaje si na tyto otázky
pronáší úsudek. že by asimilace dála
se hodně na úkor čeltin „lebo Čelí.
jako intelektuálně vyspě ejlí a hodně
reálně & praktický smýllajúcí Iudía by
sa ani tak velmi uchránili čo priam
i radíkálnej zmene íorem s isovněho
jazyka. keby sa len učenct a iterátt na
istej positivnej lormě dohodli. Česi nie
sú tak nedotklivi na lubozvučnost a
rýilzusí svojho spisovného jazyka. jako
Slováci." Autor nezakrývá ovšem myš
lenky, že slow „asimilace“ má žkaredý
[.vuk na Slm eusku už z dob maďarských.
Je si vědom všech nedostatků novo
tvurby československého nacionalismu.
nebo! je to útvar přílii rozumový. prak
ticko utilitárný, nemujícítrndicí. nemající
básníků &estetizuiících snílků. icméně
tvrdí „že československý nacionalismus
jestvuje už v dusiach mnohých, jestvuie
vedome alebo pod vedome a čo by priam
ueiestvovul, že ho musíme stvorit a
budúcím generáciam do srdce vštepii.
Nám treba nového ídealizmu, ktorý by
uesiahal len po rieku Moravu a riečku
Už. lebo len tak zachráníme seba a
vtetky krásy a prvky kulturně, ktoré
chová Slovák' \ Čech v srdci svojom, ako
nejdražší poklad. Lcn tak zachráníme
i naše bohatstva teraz' | v buducnosti.
l'rozretelnost nám určila vystavit iedon
mohutný velkolepý chrám a potresce
nás zničením, ak budeme stava! pre
ludskú ješitnost, hašterivost, nesvornost
a dedinárskě velikášstvo dve. či tri

menšie a nepatrně káplnky. Spencerova
integracia, nie nemúdra diterenciácia
musi byt naším heslem."

V„Časo ise musea království českého“
(sv. II. a Orl.) dokončuje Fr.M arloš
studii „Husiíské náběhy k ofhženi od

imora Jednota?vui„Naše Zahraničí" (číslo J.)
má d:.eJosef Volf článek: Běh života
zemřelých bratří a sester v Rixdoríě.
Rudolf Frydrych v článku Na novou
cesíu dává rady načim českým lidem.
žijicím v zahraničí. Naše české spolk
v zahraničí jsou umístěn v zastrčených
uličkách, v neleídných lokálech. Život' 'nvniíúrovnj
na stejně výs'i s místností Marně hle
dáme tam nějaký činorodý život. Pivo
a karty. tito dva nepřátelé lidskěho
pokroku jsou tam častějšími hosty nežli
zdrávo. V takovém prostředí přímo buji
různice. vády, pomluvy a mrzutostí.
které pak se vybíieií na schůzích. Dobří
pracovníci straní se takových spolku ku
lkodě jejich i nalí věci za hranicemi
vůbec Autor udává směrnice k ozdra
vění těchto poměrů: Na místa vedoucí
budte zvoleníliděinteligentní.beziihonní
a represeníace schopní. Velkerým člen
stvem hudtež vždy a vlude přísně zacho
vávána pravidla společenské výchovy.
Vyhledejte pro spolek místnosti. kam
byste se nestyděli uvésti hosta i nejvzác
nějlího. Dbejte tam úzkostlivé čistoty.
přineste ínm nový život Zakažíe v míst
nosti hru v karty. netrpte lnm alkoho
liků. těle české a slovenské časopisy
a knihy. Pořádejte debatní večírky.
vycházky, přednášky, divadlu, ěstujte
hudbu. s orty, turistiku atd. ím. že
budete báti důsto nosti své vlastní.
pracujete pro čest a obre jméno celého
náro a.

Nedostatek sociální a zdravotní éče
projevuje se v naší republice dle . L.
Havlíčkové (Naše doba č. 4. Sociální
péče o děti a mládež mravně ohroženou
v Angliil zvláště nedbáním () lidi, mající
obličej a tělo rozežraně lupusem nebo
přijící, nebo jinou zlou vyrážkou. „V ne
mocnici jich dlouho netrpí. „„ Nikdo je
nechce přijímat do práce. Co mají po
číti tito ubožáci? Jedno takové děvče,
mající obličej úplně zničený vyrážkou.
žebrá v ulicích. Přivedla jsem ji do
sekretariátu Ochra , abychom zjistili
její poměry. Za pů hodiny byl pokoj
naplněn přímo mrtvolu rn zápachem
(měla vyrážku i po těle a dlouho se
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potom muselo větrati. aby zápach vy
mizel. Z toho patrno, že nemůže-li ta
kový člověk být ponechán v nemocnici.
má rozhodně již ze zdravotního stano
viska být umístěn v jiném ústavě. Pra
covat může a rád by pracoval. Kdyby
někde uprostřed lesa bylo možno zří
dit barákovitou osadu, hned by bylo
spomoženo. Všechno by si pro sebe
tito lidé mohli poříditi sami, jistě i tu
osadu by si rádi vystavěli sami. Jen
trochu lidskosti a porozumění pro ně."

Sklon širokých vrstev ke spiritismu

arokultismu u násn jinde prohlašuje J.P.
(Topičův sborník. únor) za evropskýpro lém. Přeje si, aby výzkumy vědecké
mohly dáti lidu aspon něco positivního.
„Věda, která zásadně odmítá veškerá
zkoumání těchto věcí. vystavuje sebe
velikému nebezpečí. že ztratí prestiž,
nebojácného pohledění pravdě v tvář.
a národ pak nebezpečí ještě horšímu,
že upadne do nejpustších pověr a že
skutečně bude pak plniti blázince, jak
na kterési schůzi bylo řečeno. Je to
skutečně problém velmi nalehavý a měl
by se nad ním zamysliti každý přítel
národního zdraví. Bylo by nebezpečno.
kd by národ : rudého chiliasmu upadl do
chi iasmu okultisticko - spiritistického."

0 s olečenske' výchova" na středních
školác vydnl Věstník ministerstva škol
ství a národní osvěty (l5. listopadu 192"
článek, navrhující. aby v každém sboru
byl ustanoi en některý allen vybrouše
ného společenského chováni, jenž by
aspon jednou za měslc vykládal ve vy
učovací hodině o spoleťenské výchově.
Též maji býti zakoupeny do knihoven

spisy dr. Gutha (Společenský katelsmusj. Naše doba (č d.) se rozčiluje
nad touto výzvou, tážíc xe, zda spole
čensknu výChovu objevily teprve spisy
dr. Gutha a zda nebyla mládež na
středních školách společensky vycho
vávána. „Mii snad býti n ní v republice
již i střední škola učitelkou společen
ského života a mravů salonů. v kterém
se nyní některým demokratick m repu

ikánům nesmírně zalíbilo? áme vy
kládati studentům ve škole, jak si po
čínati při jídle ústřic. když hoch se
nenají doma do sytu ani chleba ani
buchet? Máme vykládati i chlapcům.
jak se mají obleknouti, když je pozve
pan )( nebo Y — když chlapec má na
sobě poslední. již se rozpudávající šaty
aví, že otec nemá peněz, aby mu
koupil jiné? Ještě dnes přicházejí do
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školy studenti i vyšších tříd bez košile.
poněvadž mu jeho jedinou doma matka
pere. Nezapomíneime. že nevychovává
jen škola. nýbrž Spolu daleko mocněji
a úspěšněji rodina, prostředí, v kterém
student vyrostl a žije. ." Autor nic
méně uznává. že náš společenský život
je v hlubokém úpadku, jejž možno po
zorovati nejlépe ve veřejném, zvláště
politickém životě, a že jsou ičetné
stesky na společenský poměr profesorů
k Úspěšnou nápravu by však
dle něho mohl způsobiti jedině bližší.
intimnější styk učitelů a žáků mimo
školu. „Vnésti trochu anglického ovzduší
do našich škol. Učitelé a žáci by se
stýkali v odpoledních hodinách při hře
a sportu na hříštích. ve školních čítár
nách, knihovnách. besídkách, divadle.

přednáškách, hře v šachy, kulečníku.udbě, výletech a vycházkách poučných.
Výchovný a sp'ollečpnakýlvýznam tohoto

byl by ovšem veliký, jsem přesvědčen.
že by značně přispěl i ku zlepšení škol
ního v učování. Kandidáti učitelství
museli b býti připravování již na vy
soké škoe k této nové učitelské pů
sobnosti, jež by byla pro každého učitele
povinnou . . . Přinesli bychom nový život
do našich škol. Společenský život pro
fesorů a žáků. který by mohl býti vy
datným zdrojem nových. často ušlechti
lých a vzácných podnětů, přispěl by
u žáků k rozvoji samostatného myšlení.
smyslu pro povinnost. k ušlechtilé sebe—
důvěře a osobní zodpovědnosti."

Pro svobodu projevu horlí „Nus'edoba "
(c. a.) naříkajíc na trojt policii v našem
státě. klerikální. socialistickou u rodi—
kálně státní. „Všechno pokrokové myš
lení jest pod neuvědomělou politickou
sordinou klerikální. Pro Bůh nedotýkejte
se určitých lilosolických a vědeckých
problemů náboženských co by tomu
řekly církve. Jiný zase druh věci od—
bývají s poukazem na Slovensko, že
prý by tamní poměry takové diskuse
po případě opatření nesnesly. A tak
protiklerikální boj, spojený s nábožen
ským uvědomováním mas. které před
válkou tak nadějně začalo, jest ve svo
bodně republice v naprostém úpadku.
Reakce v republice dovoluje si daleko
více než za monarchistického Rakouska.
sahá systematicky o školách, a my,
kteří jsme byli odcťo váni Masaryk em.
se jí nedovedeme brániti vědeckýmu
vědomováním lidu o náboženství nýbrž



jen bezmyšlenkovitou agitaci výstupo
vou nebo heslovi propagováním no
vých církví ." avní příčinu ne
svobodnosti projevu považuje pisatel
zánik strany realietické. „A proto po
čínáme pocitovati nedostatek svobody

rojevu, za niž realismus tolikráte čestně
byl bojoval. Nebot schází nám v čes

kém politickém životě realism. Traňickějest. že dnes, ikdybychom sto ráte
chtěli, nemůžeme vzkřísiti to, co bylo
obětována.

Proti koeduhaci a tim proti zrušení
dívčích lyceí horlí J. V. Klima :: ,.Naži
dobe'“ článkem Dívčí studium. Vyzývá

hygieniky a eugeniky, asby promluvilirozhodné slovo. „Těc eptejme. ne
má-li ro dívčí organism škodlivých
následků. že v době nejchoulostivěiší,
kdy se dokončuje vývoj orgánů pro bu
doucnost lidstva nejdůležitějších. kdy
se zakládá tělesná i duševní zdatnost
naáich budoucích matek, nedbame při
rozených zvláštností dívčího vývoje od
chlapeckého odliáných, nedháme odliá
něho rytmu pracovního a nutíme dívky
ku práci určeně původně chlapcům,
o níž dokonce nechybí hlasu, že i sil
nější chlapecký organismus přetěžuje.
Kdyby jen polovina dívek, vystudovavr
áích střední ákolu, se později provdala
n vdá se jich podle dnelních statistik
vetsina - a yby zase jen polovina
jich mělu později děti, máme právo
nedbali těchto budoucích matek u ohro—
žovati i sebe méně jejich zdatnost ma
teřskou pro požadavek. aby středníákoly
pro chlapce i dívky byly stejně. i když

ožadavek tento ronááejí samy ženy?
Foškozuieme- li selbre méně eugenickou
zdatnost příátích matek, zeslabujeme
tím zdatnost celého národa, poškozu
jeme tím vlastní svou budoucnost ná
nodní . . . aždé zdravé dívce musíme
především viděti příátí matku a první
vychovatelku budoucích pokolení, a kdo
: jakýchkoliv důvodů při dívčí výchově
k tomu \ikolu nepřihlíží. kdo tělesně i
duševně matku k tomu úkolu nepřipra
vuie, těžce se pr hřeáuie na budouc
nosti národní. ivotni poslání budou

cích matek a vychovatelekd je tak důležité, že nevíme- li napřed, které se
provdaji a které budou matkami. mu
síme je k úkolu mateřskému připraviti
všeckyl" Autor těžce nese ministerský
výnos, jimž dívčí (hospodyňské a ma
teřská) výchova na střední škole od
kazuje se do nepovinných předmětů a

do zvláštních kursů... Vidí podstatu
výchovy dívčí u naleho malého národa
v tom. podati dívce vzdělání rovno
cenné s vzděláním chlapeckým. ale zá
roveň vychovati ji tak, aby její srdce
bylo zachováno pro její nejdůležitější
—„posvátný úkol mateřský"

Ve „Varu“, pokrokovém listu pro
veřejné otázky kárá Rostislav Kocourek
psaní socialistických listů. V chází ze
stanoviska, že socialistické 'sty jdou
mezi dělníky a jsou jim jediným ým
vychovatelem. Dle toho se mají říditi.
Autor posbíral nejštavnatěját výrazy (hlt
dací psi kapitalismu, blázni a hlu áci,
ubozí psi, závistiví prasečkáři, at .) a
varuje předužíváním podobných výrazů.
,.Přímost. o případě ostrost. to ano.
ale ne hrubost. Ne diplomatické výrazy
a vytáčk , ne rukavičky. ale dělnickou
halenu. Vyšší hledisko. Býti si vědom
toho „kdo nadává. ten lže...“ Co ta
kovým psaním zmůžete? Nemůžete-li
si jinak uleviti, napište si to doma na
papír, ale nekazte tím dělnictvo. Vyko
pávejte poklady hlubokého citu pro
sprawdlnost oddanou lásku pro nový
život, ale ne:.nechucujte jichl Kdyby
aspoň ty nadávky byl originelní. kdyby
si vzali Wintra nebo hidkdské dokumenty

ebestové. Nebo, aby to byl vtip nebo
satira, Ale i ta musí vychovávat a ne
dobíjet. „Ne holí přes kosti, ale duchem
tichosti" lludou-li jiné noviny, bude
i jiný způsob řečnčnt na schůzích. Na
dávky ustoupí přesvědčování.

V ..Ruchu filosofickém“ (c. l.l po
lemisuie K. Vorouka : Rádlovou knihou
„Náboženství a politika" a shrnuje svůj
konečný úsudek ve slova: „Jest to kniha
silná. či spíše násilná. Překypuje myl
Ienkami. které podává lormou neoby
čejně sugestivní. Působí silou paradoxu,
pravda a omyl prostupují se v ní nej
nebezpečnějším způsobem. Každému,
kdo je přístupen otázkám náboženským,
doporučuji knihu tu nejen ku přečtení.
ale také ku prostudování a ku přirov
nání s knihou M. Broda [Heidentum,
Christentum. Judentu m)" — Vt mže
čísle začíná Dr. T. Trnka studii: Záhada
nekonečnosti a věčnosti.

V kritickém měsíčníku „Naše věda"
(č. 9) rozepsal se F. Baríoá 0 A.
Neumannové knize České sekty ve stol.

.a XV. Vytýká mu na několika
místech nedostatečnou kritičnost. Velmi
vlak oceňuje otištění pramenů, hlavně
: Vodňanského Locustaria a úryvky
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z řady předhusitských postit, třeba že
to vše jsou prameny až třetího a čtvr
tého řádu

soipsu ro moderni filologii
a Iiíeraíury" (č. l. dokonnčuje V. Pillar
íovd studii 0 Ze rové Amisu a Amilu.
Probírá germánské prameny hlavní fa
bule dějové a tvrdí, že erotism'je v Zeye
rově umění jednou ze složek nejpůvod
néjších. Hlavním. často jediným jeho
zdrojem je Zeyerova erotická sensilibita,
blouznivá, nyjící, se steskem po nebe

sích i : touhou, opojiti se vší krásouzemé. Mysticism snoubí se v Ze
erotice s tlumenou smyslnosti. dtud
též jeho podiv pro katolický ritus uná
šející smyslovou nádherou světa k nad
smyslnosti., ,Sdělila-li staroírancouzská
chansona Zeyerovu románu vzle rytmu
náboženských vytržení, dala-li mu la
tinská legenda hagiografickou vážnost
a slavnostnost, poskytly mu verše ger
mánské hojně ideových, erotických i tor
málních prvků pozdního teoreticky již
vyhraněného rytířství, jež'on mohl pak
přetvořovati v sensitivní rytířství novo
romantické“

Bř. Kalandra v revui „Služba" pro
jevuje mínění, že v zápasu o osobnost,
ve vývoji k nadosobnímu životu a ko
nečné v přemožení čisté osobního ži
vota by poznání indické kultury po
skytlo cennou pomoc. Nezapírá sice
závislosti indické kultury na sociální

organisaci, nechtěl hy, aby se kulturain ická stala módou, nebo aby pouze
nějaký její dalormovaný prvek se u nás
uial (teosolie), ale přece žádá rozšíření
humanistického vzdělání středoškol
ského na podání indické kultury. dá
učiniti zkoušku aspoň na dvou. čtyřech
klasických gymnasiích, aby od sexty
rozhodli se žáci pro řečtinu nebo san—

skrt. Autor mčslí, že poesie O. Březinyby u nás jina byla pochopena a pro
cíténa, prožita. kdyb nám b ln známa
indická kultura, „Má em bye) řekl. že
jsme Březinovu dílu zavázáni studovat
indologii a propagovat její studium.
Takovou prací v duchu O. Březiny by
se stal unás nemožný. trvale nemožný
paskviřy na civilisnci. jako je všeliké to
lžikultumí proroctví. kinokultura, da
daism, spiritism. proletkult n odobné
nestvůrnosti. a pochopili bychom, že
ani inéšťák, ani proletář nejsou typy
vznešené kultury, žei duch měštáctví,
i duch proletářství musí býti překonán. "

Žluté nebezpečí prohlašuje R. Wein
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zelíel za nechutné heslo. jež bylo vy
dáno imperialistickými militaristy a ne
méně imperialistickými kapitalisty křes
ťanského světa ba9 [O.] Sila
se dokázati. že Jsaponec je cudnčjší,
že má duši krásnější, a pro krásu i dobro
zaujatéjší. než Evropan. V Japonsku je
zakázáno vystavovat ve výkladních skří
ních totograíie nahých, společný tanec
obojího pohlaví je tam neznám, pova
žuje se za nedůstojný, nemorální. Je
tam tradicionální zdvořilost bez nej
menšího nádechu pokrytectví nebo o
troctví. Vysoká etická úroveň lidu ja
ponského projevuje se v naprosté dů
stojnosti života pouličního. Tam neslouží
zdi za místo pro malbu plodů erotismu,
provázenou erotickými verši. Japonci se
chovajííslušné bez kázání a bez poli
cajtů. Nepijl, neperou se, neklejí, ne
tančí veřejně. Tak zvaná hluboko za
kořeněná neřest kouření opia jest vý
myslem. Ano iprostitutky upomínají
spíše na hetéry řecké. Respekt japonské
inteligence k západu dávno patří minu
losti, nebo! Japonci uvédomuií si ab
solutní hodnotu svých měřítek morál
ních a estetických, nejsouce už ta
ohromeni rysy západní hmotné kultury.
Vyhlídky křesťanské propagace nejsou
skvělé. zvláště 0 světové válce. které
při tak mnohýc příležitostech ukázala
nedůslednost křesťanských nauk a jejich
použití v životě. čím více Japonci saml
cestují v zemích křesťanských, tím více
odkrývají hrozné neshody, které vladnou
mezi křesťanskými naukami a veiejnou
mravností. která je daleko pod urovni
japonskou , .. Autor volá po etické a
estetické výchové širšího rozsahuv plá
nu výchovném. llédn lidské společnosti.
která ztratila své dřívější ideály a nemá
jiných. „Místn. abyste sytili masy otře
panými hesly, jako zdatnost, pokrok
humaníta a tak dále, pokuste se o re
íormu sociálního života, začínajíte ro
dinoua robléniem sexuálním,kteié |sou
oba žalřostné zanedbávány. Zkuste jed
nou oslati inteligentní učence šinkého
rozlil: du. aby studovali příčiny \ysoké
mravnosti a estetické úrovně lidí. kteří
se vracejí z procházek s náručí kve
toucích větévek a kteří nepočítají svých
výkonů na míle, nýbrž podle mrnžství
krásy, které mohli svým srdcem cbsáh
nouti, lidí. kteří překvapují svor svě
žestí. tělesnou i duševní, aniž by >ěha|i
o závod.

,.Var", pokrokový list pro veřejné



otázky (č. 4) ve článku Zd. Nejedlého:
Uměnípro dělníky a o dělnicívu kárá ne
dělní literární přílohy dělnických praž
ských listů. V „Právu lidu" rádo se hoví
známému idovému obdivu pro vše
anské, vznešené. nádherně To jestlistě
luboko vloženo do duše lidu, tato touha
o něčem vyšším než jest život lidu.
enomže „Právo Lidu" zavádí takového

čtenáře na hodně íalešnou cestu. líčí-li
mu život dnešní buržoasie jako takový
život vyšší. rozkošněiší a tím svůdný.
nebo! tu přirozenou touhu lidového
člověka po něčem vyšším vlastně de
moralisuje. Líčiti na př. pražského ele
gána. jak skvostně žije na promenádách
i v chambrech, jest jistě málo vzdělá
vací a málo zdravá strava pro mladého
dělníka. jako mladé dělnici málo pro
spěje. líčí-li se jí se zjevnou chutí. ano
rozkoší. rozmařilý život mladé nádherně
dámy z lepší společnosti. To jsou dráž
didla pro vyžilce, ale ne pro čtenářstva
dělnické.i když při tom vůbec nevzpo
mínám toho, jak se to v jímá v listě
přece socialistickém. -- udému rdvu
vyčítá Nejedlý sentimentnlltu. ., enti—
mentalita je přece íaleš, řekl bych ty
picky buržoastická Íalel. která nad tr
pícím dítětem třeba dá se do pláče.
ale vlastně jen z požitku. že dobrá
duse má s trpícím soustrast. Skutečný

okrokář však není nikdy takto sla
bošsky sentimentální. A což teprve sen»
timentální revolucionáři l To už je prostě

odporné. Stejně nechutné je? užívánísentimentálních přirovnání etl jsem
kd si básničku, jež měla býti komunis
tic ou, o andělíčcich v nebíčku, že jsou
také komunisté. Při tom se počítalo na
přednes malého dítěte, aby nad ním
doietím patrně plakaly všechny komu
nistické maminky » To je rostě o
havnost. která musí zmizeti. 'Fýž kritik
posuzuje Ferdiše Dušl cyklus dřevorytů
z Ostravska Smutná země, z nichž čtyři
byly vystaveny na odzim na výstavě
Ho ara. „Bylo : nic ihned cítiti něco
docela nového, jiného, co nám dosud
srbázelo: výtvarné dílo v pravdě děl
nického ducha . .. Dřevoryty Dušovy
mají tu zvláštní tuhost. jíž dává člověku

jen těžká (prráce a těžký boj o život.Ty řady ělníkú nebo scény : iich
ráce nemají tu ani trochu jakékoli lí

bivosti. Naopak jsou přísné, zamlklé.
jako živel dělnický v nejvlastnější své
podobě. A při tom přece z nich cítíme
i tu zvláštní vroucnost, chcete-li i měk

kost prosté lidské duše. udržující svou
lidskou hodnotu pod těžkým a rmutným
nánosemúmornépráce. Opravdu Smutná
zeme', ale jak krásná. Oč krásnější než
všecko to umění typicky buržoastické
po stěnách kolem

V „Realistické stráži" (č. 2.) podává
přehled J. Hromád a o náboženském
životě u nás. Postrádá v českých evan
gelických kruzích náboženskou progra
movost a nové uvědomělé cíle. takže
nelze tu mluviti dosud o náboženském
hnutí. „V římsko-katolické církvi zbožní
jednotlivci se zcela ztrácejí za kleri
kálními politiky & agitátory. Necítíte
zbožného vůdce, který by měl odvahu
náboženskou silu římského katolicismu
vyjádřili třeba proti vlastenecké idei
české. proti moderním proudům sociálně
politickým a proti průměrnému nábo
ženskému názoru dnešních lidí. Je

ravda. že by ro takovouto odvahu
yl bit a sesměšňován. Vždy! dnešní

náš člověk má málo porozumění pro
odvážné idce ——a ve skutečně vyso
kých náboženských hodnotách kato
lických by sotva viděl více než tmářství.
duševní zaostalost nebo drzost. Když.
jsem počátkem listopadu “921) poslou—
chal některé přednášky katolických ho»
boslovců v Týně. měl jsem trapný
cit jejich náboženské slabosti a zbn ň
losti. Misto smělého hájení nejvyšší
katolické ideje a zbožnosti. slyšeli jsme
jen planou apologetiku, dukuzy o vlas
leneckosti katolické cirkve a od. Jen
přednáška l'Í. áka o příčinách nevěry
vynikala daleko nad průměr & proje
vovala náboženskou sílu i statečnost.
S takm ým katol'kem bylo by radostno
zápasil — i od ůrce b jeho silou ar
gumentu a od:/abou ke katolicismu
získal. Divím se jen. že ho není cítit
více v české katolické církvi. Estetická
záliba pro katolicism u některých na
šich literátů a historiků nemá na'
ženské ceny a je proto nutně reakčnl
a nep o n.“á

Jak se možno lacino proslaviti ve
l' iancii vypravuje ironicky Rambousek
v „Mosíu' č..3 alonech" za po
platek 50 írsnků lze vystaviti téměř
vše. Porota. než by se zřekla této su
mičky. je milosrdna k neuvěření a pak

Grand Palais je veliký a má tolik
míst mizerných! Když si takto odbude
adept první vystoupení, dostane se mu
pozvání od nějakého znamenitého listu.
ře ěme „Revue modeme", kde může
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zreprodukovat svá nesmrtelná díla a
doprovoditi ie přesvědčivým chvalo
zpěvem za — závazek odběru jistého
počtu čísel. Jak si od nich omůže. je
jeho věc. Může je poslat omů rodi
čům &sourozencům, příbuzným a láskám.
redakcím a přátelům a tak se mu to
právě sejde. Je to ryze francouzské;
o revui neví stejné nikdo a ona je
skromná, žijíc právě jen svému milosr
denství.

V „Revue Universelle"popisuje Marcel
Provence ráj ram,-lu Jameua na zá
kladě jeho básnické tvorby. Jammésův
Bůh je jeho dobrým kamarádem, Jam
lnesův ráj ie zlepseným vydáním tohoto
slzavého údolí. Je přesvědčen, že setká
se v ráji se vším, co měl rád na zemi.
tedy nejen se svýmí milými.ale is uiáky,
kterých bude bez počtu. Budou tam svatí
a andélé plalíce nudu hudbou. Budou

tam oslové. kteří ho ponesou. si.bude
unnaven dlouhým putováním rajskými
nivami a lesy, v nichž bude rozmlou
vati se svými zvířátky. krátce. nebe
bude zkrášlenou zemí. kterou jsme mi
lovali.

Var (6. S.) Zdenka Nejedlého rozči
luje se nad samozřejmostmi. jako vyvě

šesníčerného praporu po smrti papežovéražského hradu. sídla presidenta a
vlságynejdemokratičtěilí republiky. vlaje
smuteční prapor — zajisté o prvé včes.
dějlnách. Ani za neikatorčtéilíchv doh
nevzdal pražský hrad mrtvému papeti

takové pocty.. Arcibiskup zprolšižídhěo
na tento zvláštní zjev na pražském hradě.
nebot o čem se nesnllo jeho předchůd
cům ani v dobách konkordátu, to se stalo
v dobé. kdy národ Husltů a Táboritů
převzal správu věcí do svých rukou.“

Nákladem Družiny literární a umělecké. - Odpovědný redaktor Lad. Zam'ykal.
Tískne Arcibiskupská knih- a kamenotiskárna v Olomouci.



P. Václav Bělohlávek, který loňského roku vydal pod pseu
donymem V.' Svatobor hovory o náboženství „do Maria Zell"
(jakousi obdobu. ovšem úplně samostatnou a svéráznou, Moraw
ského „Večerů u jezera enevského"), napsal náboženskou veliko
noční hru „Krásné mílování“. kterou z rukopisu sehráli a několikráte
musili opakovati herci-ochotníci ve Znojmě. Družina literární do
tiskuje Bělohlávkovi apokalyptický román „Oheň Eliášův

V dnešním čísle "Archy“ vedle Sí. Bojarovy prósy přinášíme
báseň Jos. Doležala. Oba mladí autori patří do skupiny pražských
literátů, která chce soustředití se kolem „Archy". Jan Rovenský
jest opět mladý, nadějný básník brněnský. Pro příští číslo máme
nachystány práce jiného mladého autora, Jetrícha Lipanského.

V „Hlídce“ navázali na noticku z minulého čísla "Archy"
o románech Boh. Brodského. Upozorňují, že odmítavé posudky
činnosti Brodského byly v „Obzoru“ (1899) a v „l—llídce"(1898.
1899 a 1916). Poslední větě zmíněné noticky pisatel glos v „Hlídce“
neporozuměl. Nevystihl, kam mířila.

LISTÁRNA ADMINISTRACE.

Pošlete nám předplatné i nedoplatky! Rovněž nám získávejte
nové odběratele!

SOUTĚŽ NA PÚVODNÍ KATOLICKÝ ROMÁN

Družina literární a umělecká v Olomouci vypisuje tímto

tři ceny na původní romány
buď historické nebo ze života soudobého, psané v duchu kato
lickém. Rozsah románu budiž nejméně 20 tiskových archů běžné
osmerky. První cena je 5000 Kč, druhá 3000 Kč a třetí 2000 Kč
mimo obvyklého honoráře. Družina si vyhražuje, že cenou po
ctěné romány vydá svým nákladem. K soutěži jsou připuštěny
pouze práce dosudtiskem nikde nevydané. Práce čitelně psané.
pod hesly a se zapečetěnou obálkou, obsahující jméno a adresu
autorovu. buďtež doporučeně zaslány Družině literární a umělecké
v Olomouci, Wilsonova nám.c .16. nejpozději do 2. února 1923.
Porota, kterou sestaví Družina a jejíž členy později oznámí, roz
hodne o cenách nejdéle do 1. července 1923.

V Olomouci, 2. února 1922.
Ladislav Zamykal, K. Dostál-Lutínov,

pokladník. předseda.



KNIHYDRUŽSTVAPŘÁTEL STUDIA
Pořádá a vydává L. Kuncíř v Praze VII., Ovenecká 4.

1.Belloc:CestadoŘím .......... Kč2420
2.Quincey:Johann : Arcu ........ 10O'—
3. Sv. Bonaventur: ivot sv. Františka. (Rozebráno),
4. Blah. Ma ivot sv. Maří Magdaleny. Kč 26705.Edachmid:s:steroústí.......... ,. 1980
6. Claudel:Sedmýden odpočinkem..... ,. 15'40
7. FulchenHistorieJerusalemaká ..... ,. 33'
8. Claudel:Paterovelkýchód ....... .. 27'50
9.Hello:Divnepřlběhy........... ,. 39'60

10.Jammes.Růženecve slunci ....... 16'50

11. Zieverliápesv. Panny na hoře La Saletakě:10'—12. 1111.............. 22'—
13.Claudel:THbásněz války........ ,. 220
14.Konečný.Sv.Domlnik.......... . 33“—
15. Almanac lII. řádu sv. Františka . . . . „ 15'40
16.Křišfan: vot sv. Václava........ ,. 19'80
17.d'Aurevilly:Ženatýkněz ......... „ 37'40
18.Kvitkyav.Františka . \......... „ 30'80
19. Karásek: Legenda o ctihodné M. Elektě . ,. 18'

gti).Sv. Terezie: Meditace duše o Bohu. . .. 8'80
. Grignliprč: Montfortu:O pravě pobožnosti

22. LanzgJacopone da Todi. Vti 'su.k
23. d'Aurevilly: Rytíř dec Tonchea. V tisku.

Členský příspěvek 60 Kč ročně.— Členové dostávali knihy na elevou
aročnl bezplatnou prémii zdarma.

KNIHOVNA
Družiny literární a umělecké
Svazek 1. Jan Vyhlldal:Znáš ten krai, kde hanácké palmy kvetou ? (Rozebr.)
Svazek 2. K. Dostál-Lutinov: Šlehy a něhy. Cena Kč 1'80. (RozebránoJ
Svazek 3. J. Hofer: Povídky z Kopanic. (Rozebráno)
Svazek 4. Fr. Dohnal: Zklamaně touhy. Básně. Cena Kč 210. (Rozebráno.)
Svazek 5. Gabriel Ronai: Ve městě. Hra. Cena Kč 1'70.
Svazek 6. Em. Macák: K branám věčnoatL Literární atudie. Cena Kč 5'20.
Svazek 7. Jaroslav Řehulka: Ministranti. Humoresky. (RozebránoJ
Svazek B.!B. KonaHk-Bečvan; Nedobrý. Kresby : Valdeka. Cena Kč 3'40.
Svazek 9. Fr. Zýbalz Pěl ptáček. Básně. Cena 5'20.
Svazek 10. Fr. Odvalil: Co v duši zaléhalo. Básně 1914—1919.Cena Kč 8'50.
Svazek 11. AloieLang: Otec pouště sv. Jeroným. Jeho um. profil. Cena Kč l'l'—.
Svazek 12. Jar. Hruban: Pont do Ravenny. Zápisy o vzestupu duše. Román.

Cena Kč 15'50i : pošt.

Knihy, jakož i ukázková čísla „ARCHY“ a „OBZORU“zasílá

Družina literární aumělecká
vOlomouci, Wilsonovo náměstí číslo 16.
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,ARCHA"
s PŘÍLOHOU ,„ARCHIVLITERARNP

VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ VŽDY 15.DNE.
"Archu" řídí redakční rada: K. Dostál-Lutinov, Dr. Fr. Hrachov
ský, Fr. Střížovský a Ladislav Zamykal. Redakce je v Olomouci
na Wilsonově nám. čís. 16. — „Archiv literární" rediguje Vilém
Bitnar v Brně, Biskupská ulice č. 1. - Na „Archu“ s „Archivem“
předplácí se ročně Kč 36'—, půlletně Kč 18'—, čtvrtletně Kč 9'—.
Jednotlivá čísla jsou po Kč 350. - Administrace a expedice „Archy“
je v Olomouci na Wils. nám. č. 16. - Nepřijaté rukopisy vracíme
tehdy, byly-li přiloženy známky. - Za vydání odpovídá L. Zamykal.

ČÍSLO 4. VYŠLO v KVĚTNU.

Obsah „ARCHY" č. 4: Jaro Rovenský: Z knihy ..Zrání". - Fr.
Dohnal: Hřbitov. - Bojar Stanislav: Tvář. - A. S. Chudobka:
Setkání. - Josef Hanák: Mgr. Alfred Baudn'llart. - Bedřich Ko
nařík-Bečvan: Mlčicí. - Josef Doležal: Večer v lukách. . Sta
nislav Wyspiaňski, přel. F. Duša: Legion. - František Leubner:
lstehar. - Alois St. Novák: Z Dantova ,.Convivia". - Alois St.

ovák: Překlady z duchovní poesie italské. - František Stří
žovský: Zázrak. - Okna.

Obsah „Archivu literárního“ č. 17: Emanuel Masák: Karel Šmídek
jako literární historik a kritik. - Stanislav Sahánek: Básnické
okolí Marie Ebnerové. - Stanislav Sahánek: K životopisu Marie
Ebnerové z Eschenbachů. - P. Augustin Neuman: Výbor
z předhusitských postil. - Archivalie.

LISTÁRNA REDAKCE.

V „Lidových listech“ rozepsal se náš literární historik a kritik
Em. Masák o knize Jaroslava Hrubana, „Pout do Ravenny",
která vyšla naším nákladem. Masák zdůrazňuje na knize více
stránku mravní, než literární a uměleckou. A myslím, že docela
správně, neboť v té touze po obrození a ve snaze ukázati. kde
hledati dlužno nejpevnější základ duchovního obrození českého
života, spočívá vlastní těžiště Hrubanovy knihy, více konfesí, než
románu. — V jiném čísle „Lidových listů" věnoval pozornost Dr.
J. Svítil „Arše“. Jsme mu vděčni za slova porozumění a ušlechtilé
propagandy. Kéž i jinde by si bez prošeni. pobízení a vymáhání
„Archy“ a vůbec Družiny povšimli.



ROČNÍK x. _ DUBEN 1922 _ _ -„ g_ts_1.o 4.

JARO ROVENSKÝ: Z KNIHY ..ZRÁNÍ“.

HO C H.

lod Uhnu nemožných snu,
iež sotva zrozeny před zránlm zvadail k polednu,
hlava mu únavou klesá.

Myšlenka jeho ie v studánce uprostřed lesa
slnjalá vada,
která se každému pnutnlku bez hlesu puddá,
aby ji dlaní & vůlí svou uhněll v tvar.

Srdce ic Bohem na zemi seslaný dar
a jako sluneční ráno
v pokoře tiché louiebně čeká
na člověka.
aby jim bylo pomilovánn.

Ale jest také cestičkou do poh
a velmi zaboli.
bylo-li pošlapáuo.

P A N E N K A.

Celičké tělo ie souhrnem úměrných linii,
které hned na první pohled opijí
i oko umělcova.

A její každinké slovo
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jest prázdné. Však přece zdá se být na chvíli záhadné

člověku. na jehož srdce práh dopadne.
Myslíš si: Panenka pěkná, však dobrá jen na brání.
Neboť žel — srdce má jak klenot za skříní výkladní:
Dnes si ho koupíš ty slovem, a zítra písničkou jiní.
neb neví, co činí.
Na konec získá srdce boháčovo.

Oh, běda snívému hochu, kterého poranil
Taková rána na dlouho znepokojí
& už se nezahojí.

VĚCI A LIDÉ.

Lidé jsou zlí.
nepros se o jejich milosrdenství,

srdce opuštěně.

Na jejich dveře-li zaklepeš,
to jako bys dlaní bušilo do kamene,

poněvadž najdeš jen pýchu & lakomství,
a obžerství

& lež
a nemáš-li u sebe náručí zlata,

cesta k nim těžkými řetězy pevně je spiata
a k nim se nedostaneš.

Lidé jsou zlí.
Do jejich očí dřív pokorných sléíla

jim otravná světla
sobectví.

Ale až jednou teskno íě obejde
srdce opuštěné.

v samotu zajdi a tvoř.
s tichými věcmi si upřímně pohovoř.

poněvadž věcí mívají náručí k objetí rozpřažené
a nejsou prodejně

jak lidé.

MÚJPOKOL

Pokoj můj plný je věcí jak drobných dětí
a všechny je stejně mám rád.
Neboť když večer se snese, tu dovedou vyprávěti
příjemná slova jak dobrý kamarád.
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co zatím ve tvář teple mi dýchá
chvíle ticha.

Věci mé hovoří laskavou řeči a jejich slova
nikdy mne nezranl
poněvadž prostá jsou & pohádková
A když se zasním a hlavu si položlm do dlaní.
pokorně umlknou chvíli,
aby nerušily.

Vesele oheň v kamnech praská
a plaší tesknotu.
zatím co ze snů se spřádá a zraie v nich láska
k životu.
V tu chvíli každá myšlenka zkrásní,
jak slovo v básni.

FR. DOHNAL: HŘBITOV.

tak stále idu tou aleji, A idu a idu ttm hřbitovem,
kde hrnhy mrtvých nadějí co krok, vždy hrobě po novém,

&hroby snů a každý den
ze zašlých dnů vždy nový sen

zřím všude, kam ien pohlednu. k těm mrtvým rovům připoien.

A hrobů těch, och, tolik již A idu &idu & přemlta'm,
:. nad hroby, hle, kříž &kříž, proč každý sen tak pochováni.

a na nich zřIt: proč každý květ
kdos pni tam vbit tak zvadne hned

to mého já kus, můi to cit , .. a každý tak mře duše vznét.

A idu &idu a nevim sám,
jak ubrántm se potom tmám,

až v jeden den
já rozechvěn

svůi poslední tak pohřbtm sen . . .
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BOJAR STANISLAV: TVÁŘ.

ebylo otom ochyby: Karel Fejfar ztratil smysl života. Vy
účtoval. Tag usoudili jednomyslně jeho přátelé, když dva
dny nepřišel do klubu a do kavárny. Třetího dne šli d la
: nich podívat se k němu. Našli byt uzavřený a Fejfarova

bytná jim sdělila, že pán kamsi předevčírem odcestoval. Na neurčito,
řekl. Byl prý při odchodu velmi zasmužilý a jí prudce stiskl ruku.
Potom se už o zmizelém hovořilo jako o člověku mrtvém. Probírán
jeho život, povaha, poměry. e Fejfar byl člověk, štvaný osudem,
slaboch, kterého vlny kamkoli nesly, který tržil porážku za po.
rážkou a ze žádné se řádně nevzpamatoval. Nevěslu mu odloudil
odvážnější protivník. O dědictví po otci, malý kapitál. připraven
byl železářskou společností, která chytře políčila na naivního a
nezkušeného podnikatele. Po smutných zkušenostech v obchodě
chytil se staré lásky. pera, a psal dramata. Dvě z nich byla se
zdarem provozována &když třetí, nejobsáhlejší a nejhutnější hra.
mělo býti provozováno, poštval jeho rival dramaturga divadla,
že kus odmítl. Pětiaktové drama nebylo možno nikde udati a
tato řada neúspěchů dohnala asi Fejfara k ústupu před životem.
A ve společnosti přátel litováno jeho talentu a dobré, nesobecké
duše. Ale všecky úvahy a filosofování měly jediný a ten samý
resultát: Fejfar zmizel. Snad je už mrtev. Nebo odcestoval sku
tečně ? V tom případě by přece snad oznámil přátelům svůj odjezd.

„Fejfar byl sice starý tulák, před lety neustále cestoval, měl
tuláckou krev, ale v posledních letech se z Prahy nehnul". řekl
kdosi.

„Tím není řečeno, že by ted' se nevydal na cestu," namítal
druhý, ..když byl vytržen ze svých kolejí Snad hledá jiné".

„Pak ale měl nám to říci," řekli ostatní a všichni se shodli na
konec v tom, že Fejfar bud odcestoval. nebo se zabil.

Ten zatím vstoupením do vlaku potvrzoval prvé a druhého
nebyl dalek. Odjel nejbližším vlakem na východ Čech za mlhavého
březnového rána. Koupil si lístek někam, ani sám nevěděl kam.
a úplně apatický k ruchu černého nádraží, vstoupil do odděle
ného kupé druhé třídy, malý cestovní kufřík hodil mechanicky
do sítě a těžce dopadl na sedadlo. Vlak se dal posléze v pohyb,
projel zakouřenou atmosférou nádraží, městem, v jehož ulicích
uléhaly vrstvy mlhy, a za deset minut ocitl se v otevřeném kraji.
Fejfar se díval bez zájmu před sebe a v jeho mozku bylo prázdno
a podivná lehkost. Něco, jako vědomí blízkého osvobození. Pocit
se stupňoval, když město zůstalo v mlhách a okny vlaku kmi
taly se vlhké plochy polí. na nichž nedávno roztál poslední sníh.
A když vlak přejel tři čtyři stanice, rozptylovala se zvolna mlha
a jejími trhlinami prosvitovalo bledé jarní slunce.

Fejfar se díval z okna. Jeho oči míjely zelené lány ozimů.
tak podivuhodně svěží, hnědé pruhy země, čekající na jarní práci.
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esklá oka rybníků, bílé štíty vesnických statků a malé hloučky
hus, jež nedočkavě vydaly se za ves, aby slídily po první tra
víčce. A když vzduch byl dokonale prost posledních cárů mlh
a slunce se rozehrálo po zimních bitvách do všech svítivých
barev, ukázaly se černé sbory lesů, kráčející do vzdávajících se
polí a opředené lehkým namodralým závojem. Fejfar hleděl na
to bez zájmu, ale něco z toho ovzduší jarního očekávání, plného
nedočkavě výbušné síly, ovzduší, od něhož iej dělilo jenom sklo
okna, vnikalo také do jeho vyčerpaného mozku. Nemyslil na
svoje odhodláni, jež bylo podnětem k této cestě a jež mělo skon
čití na jejím konci prostým výstřelem. Bylo vtom kus dobrodiní,
že myšlenka na sebevraždu nenaléhala; její nutkání vyštvalo
psance k této poslední cestě. Nyní usnulo, kdy asi se probudí
zas?

Bledá tvář vyhnance života zůstala nepohnuta. Obrazy krajiny
měnily se střídavou rychlostí, podle toho, jak vlak zrychloval
nebo zmírňoval tempo své jízdy. A když vyjížděl z jedné ven
kovské stanice vesnicí, rozloženou po obou stranách trati, padl
Fejlarův zrak náhodou na komediantský vůz, stojící na návsi
dědiny. řipomnělo to Fejlarovi tak náhle jeho neštěstí a příčinu
jeho úte u, že zbledl a před očima poskočily mu mžitky. Ten
vi'n. loutkářu byl také kusem divadla. Fejfar pocítil jako by úder
do čelo a ve spáncích náhlý nesnesitelný tlak. Tatam byla slu
nečná záře. zeleň polí. usměvavá vesnice. Jediné proč naléhalo
s tvrdou tíhou nezodpověděné otázky do jeho mysli. Proč musil
projíti takovým peklem, proč nebylo možno odhodíti do hlubin
čusu všecko to zklamání, ponížení u lidskou špatnost? Proč musil
prodělat útrany tiskové kampaně, vedené proti němu, který
nikomu neublížil a který si nebyl vědom ničeho zlého? Proč
bylo odvoláno provedení jeho kusu, díla, které bylo prací tolika
bezesných nocí a vrcholem jeho umění? Řevnivost druhů, kteří
nesvedli něco lepšího a záviděli mu úspěch? Lidská hloupost,
snižující se k bezohlednému & neodpovědnému ničení bezbran
ného člověka? Ale proč?

řed jeho očima roztáhl se nepříjenmý šedý soumrak, zakrý
vající slunečnou krásu tam venku. Tma byla v kupé, a mono
tonnt zvuk kol vlaku ji doplňoval zoufalou prázdnotou. Všecko
bylo tupé. tupé a šedé . ..

Vlak se přehnal přes vysoký most nad řekou a v několika
minutách zastavil v nádraží města.

„Pán snad přesedá?" vkročil do ku é průvodčí a vyrušil Fej
iara. Otevřel oči a ulekaně se podív na průvodčího. Okamžik
mlčel, neschopen námahy přemýšlení a řekl dutě a bezmyšlen

ovitě:
„Ne, jedu dále," a podíval se z okna. Na peronu kmitali se

lidé, tlačíce se k stupátkům vagonů. Jiní odcházeli se zavazadly,
košíky, tlumoky. Podél vlaku přecházel malý hoch—pikolo, vy
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křikuje zpěvavým hlasem: Vííínol Párkyl" Zřízenci vezli dvou
kolový vozík s poštou. Do Fejfarova kupé vstoupil pán, nějaký
žid vy asené tváře s nepříjemnýma smyslnýma očima a zlatými
zuby. Bozdravil, odložil kufřík, svlékl tlustý kožich a usedl na
proti. Zapálil si doutník, přivřel s rozkoší oči a vystavil na odiv
tři široké zlaté prsteny na levé ruce. Snad se vrátil z dobrého
obchodu, nebo jej šel uzavírat, a jeho obličej vyjadřoval touhu
sobeckě sdílnosti. A skutečně hned navazoval hovor.

„Račte jet daleko, smím-li se ptát?" otázal se se sladkým
úsměvem, odkrývajícím všecky jeho zlaté zuby.

Fejfar byl bezradný, nevěda, co zvědavci odpovědětí.
„Ne, jenom tak na výlet," zmohl se konečně na stisněnou od

pověd.
„Nu, dnes je hezky, je to docela pěkné, dělat výlety. Jenže

je to ještě poněkud předčasné, zdá se. Plno bláta venku, chladno
ještě a stromy hole."

„To mi nepřekáží," podotkl neochotně Fejfar a zadíval se
v okno. Žid, vida jeho neochotu k hovoru, ustal a povzdechl si,
odfukuje oblak kouře.

Fejfarovi byli ted protivni všichni lidé a tenhle žid dvojnásob.
Co ho nenechá na pokoji? K čemu ta jeho ironická poznámka?
Zumračeně díval se do okna, třeba že za ním nic neviděl
& ničeho nerozeznával. Bylo to trapné mlčení. Žid stal se
nesnesitelným svým ostentativním odfukováním. Fejfar byl
konečně rád, když vlak zastavil v malé stanici. Vzal kufřík klo
bouk a vystoupil. Nechtěl dále jeti. Odejde někam daleko od
vesnice a at už se stane cokoli. Vrozená zdvořilost činila mu
výčitky. že spolucestujícího ani nepozdravil při odchodu. Ale aí.
Ať už si o něm pomyslí cokoliv. Vystoupil a prošel zachmuřeným
nádražím. Vkročil do jediné ulice, která vedla kamsi do polí a
ústila kdesi ve skalách nad řekou. Ulice byla plna vody & říd
kého bláta. Fejfar prošel řadou nízkých domků, provázen —- ci
zinec - zvědavými pohledy žen, rokujícich na hrbolatých chod
nících a pohledy z malých oken, Když opustil male domky, táhla
se před ním alej kaštanů až k skalám. Vydal se do ní. V polích
bylo mrtvo, nepracovalo se dosud v nich. Ostatně bylo poledne;
ozvalo se z daleka vesnickými zvony. Městečko dosud mlčelo,
Fejfar došel na stráň, táhnoucí se nad řekou. V stráni tkvělo něco
holých lísek do prohřátého dne, dole se tměl smrkový les. Řeka hu
čela jarním zahloubaným tónem a mezi větvemi smrků probleskovalo
její stříbro. Fejfar sestoupil až k lesu. Usedl na oschlý kámen, položiv
kufřík na zem vedle sebe, vyňal pouzdro na cigarety. Byla tam ještě
jedna. Kandidát sebevraždy si zapálil. Nějak ze zvyku, jinak do
cela apaticky ssál do sebe dým a vypouštěl jej do jasného vzduchu.
Nemyslil na nic, ani na sebevraždu, ani na žida, ani na podivný
způsob, jakým se dostal sem, do neznámé, cizí krajiny. Tupá
tíha ležela mu v týle s nechutnou nehybností.
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A přece bylo tolik svěžesti kolem něhol Karle Fejfare ztratila
smysl života a nevíš, že v tichém venkovském lese není nikoho
z těch ničemných lidí z Prahy, že daleko zůstal svět, že jasný
předjarní den volá k radosti života a posvěcení, že mech voní, že
kdesi pod jehličim čekají hlavičky sněženek, až je jednou : rána
slunce zavolál Zapomněls, že řeka hučí nikoli pohřební píseň, ale
mollový doprovod k hymnům probouzející se země a že ti podává
stříbrný dar svých drobných vlnl Neslyšíš skřivana, jak s pole
nad lesem vzletěl, třepetá se přes řeku a zpívá jiskřivou písničku!
To všecko nevíš, máš hlavu v dlaních, nemyslíš na nic, netěšíš
se z ničeho, neraduješ se. Probud' sel

Neprobudil se. Díval se lhostejně před sebe dál. A najednou
ozval se v něm nějaký rozbolený nerv. Ne v těle, ale v duši.
Jako když nitku ze zarůstající rány násilně tahá. Byl to vnitřní
sten, struna, třesoucí se křečovitou vibrací. Zavřel oči, nebot
pohled na svět a jeho světlo stal se mu pojednou trýzní. Lépe,
ponořit se v tmu. Moci tak nechat oči pohrouženy v temnotách
& odejít v ně, ve věčné neproměnné a nenávratně tmyl Což
stačí jedno stisknutí ukazováčkem a bude po všem.

Otevřel oči a váhavě sáhl po kufříku. Ničeho v něm nebylo
mimo revolveru, krabice s náboji a garnitury prádla. Vybalil
zbraň, zabalenou v kapesníku, a s tlukoucím srdcem vsunul do
komory dva náboje Potom mu ruka a revolverem klesla na koleno.
Tlukoí srdce se vzmáhal vlivem těchto několik pohybu a myšlenek,
jež je provázely. Tmu, tmul volalo to v něm.

Volal tmu a chtěl se jestě naposled podívat do světla, Ro
zevřel široce oči, Můj Bože. byla to žeň světlal Bylo ho tolik
všude! Nahoře v širokých otvorech mezi větvemi stromů, nad
řekou a poli za ní, na řece samé a co ho klouzalo na měkkých
větvičkách smrčin u jeho nohoul To bohatství až bolelo, Zrak
nepokojně těkal 5 místa na místo & naposled utkvěl dole na těch
smrčinách. Tvořily se tam tmavé skrýše dole při zemi, kde k půdě
byly připiaty spodní uschlé větvičky vlákny žlutých udusených
trav, ale nad nimi blýskalo se zelené jehličí v záření jarního
slunce. A do toho přechodu mezi světlem a tmou zavěsily se
Sebevrahovy oči. Ta hranice byla neuvědomělým symbolem, vti
rajictm se bezděčně tomu, který naň nemyslil, který nemyslil
na nic. tím méně na symboly; byla bodem.na němž oči nehybně
ulpěly. nemohouce se odtrhnouti. vlivem nějakých neznámých sil.

A co se náhle těm očím stalo! Tam, kde se stýkaly třásně
zelených krajek jehličí se stmívavým spodem, objevila se pojednou
tvář. Tvář nikoli lidská. A nebyla to tvář muže, ani tvář ženy.
Bílá, průsvitné s úžasně jemnými rysy a očima, jež nejméně
mohly náležeti člověku. Tak byly vroucí, čisté a hluboké, jako
studánka v pralese, kam nikdo nevkročí. Bez hnutí dívaly se na
sedícího člověka, tak jako se díval on na ně. Nebylo možno říci,
kde tvář končí a kde začíná; její okraje, ještě víc průsvitné
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než její střed. splývaly nerozeznatelné s okolím. Rty, neobyčejně
jemné a hebce červeně se nepohnuly. Jich mluva přenesla se
do očí a ta řeč byla tak výmluvná ve výrazu očí, jež se nezachvěly.

Anděl? Bůh? C1 je to tvář?
Sebevrah. udeřen nějakým úžasem, klesl na kolena. nedtrhuje

očí od tajemné tváře, mlčenlivě na něho hledící. Co se to dělo
v něm? Nebyla to hrůza, která donutila jeho kolena klesnout
na vlhkou zem. Jen úžas, úžas, úžas.

Boží milosrdenství?
Člověk sepial ruce a jak se zalykal vnitřní vlnou rozváté bo

lesti i štěstí, mizela v mlze jeho očí záhadná tvář. — — —
Těžce vstal, ale duše měla lehkost křídel, jež se vlila i do těla.

Dívaje se udivenýma očima před sebe do zázraků jarního světla,
měl pocit člověka, který se probudilz těžkého spánku. Vstávaje,
zako ] o nějaký předmět. Zdvibl jej. A nerozmýšleje se. vzal
revo ver za hlaveň & největší silou, jaké byl schopen, hodil jej
prudkým pohybem vpřed; zbraň přelétla hlubokým obloukem
přes smrčí a zapadla do hlubin řeky.

Zrcadlo světla pohltilo nástroj tmy.
A člověk šel lesem vzhůru a měl chuť na píseň. Nebylo už

sebevraha. Byl to nový člověk.

A. S. CHUDOBKA: SETKÁNÍ.

Večery spanilé. jež šeřík vůní sytíl
V nádherných záchvěvech snad hlas se čísi třás' , ..
Kouzelný hvězdy blesk — z nějž, zdá se,že mí svítí
tvých očí děmanty a zlatoplavý vlas,

Ve svitu měsíce zde jdeš, ač neslyšenš.
jak silných oblaků když stín jde nebesy . . .
Tak ticha milenka . .. jak mlhavá jdeš žena
se šeptem oddaným. co vznes' se nad lesy.

Jsem s tebou. neznáma, a srdce vzdává se ti,
neb struny duše tvé se chvějí bez konce.
Můj denní prchá žal ——van čehos sbírá smetí —
Ty sladce kouzelná vstříc jdeš mi lehounce.

Svou ruku dáváš mi. když jiní utapěli
é srdce ve smíchu, jenž ironicky žeh'.
tastliví milenci jdem spolu, at jsme zřeli

že všechno klamný dým a marnost v obětech.
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JOS. HANÁK: MGR. ALFRED BAUDRILLART.
JEHOŽIVOTADÍLO.

mužům, kteří mají zásluhu o rozkvět katolicismu ve
Francii, náleží i kardinál Adolf Perraud. Narodil se
v Lyoně r. 1828. Byl nejdříve profesorem dějepisu, avšak
vlivem P. Gratryho stal se r. 1855 knězem v obnovené

kongregaci oratorianů a, napsav „Dějiny francouzského oratoria".
byl r. 1865 jmenován profesorem historie na Sorbonně. Obíral
se hlavně studiem německého a francouzského protestantismu.
Návodem P. Gratryho jal se studovati irskou otázku a proto se
odebral do Anglie a Irska. Plodem jeho studií byla kniha o dvou
svazcích „Studie o nynějším Irsku".

Stal se nadšeným obhájcem práv a svobody Irů, ale iPoláků.
Když bylo r. 1863 potlačeno polské povstání, prchlo mnoho Poláků
do Francie. Perraud založil k jejich podpoře „l' Oevre du ca
tholicisme en Pologne“. Jeho vlivem sebralo se pro polské emi
granty od r. 1864 do r. 1870 na 320.000 lr. Byl spřátelen zvláště
s rodinou generála Zamoyského. nad nímž r. 1868 měl pohrobní
řeč. Za jeho lásku a zastání osvědčovali mu Poláci při každé
příležitosti svou oddanost; slavnosti jeho konsekrace na biskupa
se zůCastuili s národními prapory &při odevzdání kardinálského
klobouku mu věnovali mitru zvanou „Královna Polsky". Nad jeho
rakví, uč si znpověděl všechny řeči, promluvil jedině syn velkého
básníka Adama Mickiewicze.

Ílyl také horlivým podporovatelem protiotrokářské činnosti
kudiuula l,;wigu'i u r. 1894 byl zvolen předsedou „l'rotiotro
kářské spoleinosti".

R. 1874 byl navržen vládou římské kurii za biskupa a jme
nován biskupem v Autunu, kde setrval až do své smrti. Pro své
„liberálni“ tendence, pro své přátelství s P. Gratrym, jenž. ne
souhlasil s prohlášením dogmatu neomylnosti papežovy, byl od
politických odpůrců podezírán a osočován; časopis Univers na

zval |všehojmenováni biskupem „pohoršením pro Paříž & slabostípro im".
Politicky nebyl činný. avšak protikatolické tendence vlády od

soudil vždy energicky.
Jeho profesura a vědecká činnost jej opravňovala ke křeslu

v Akademii; byl zvolen téměř jednohlasně r. 1882. Těšil se ne
obyčejné oblibě papeže Lva Xlll., jenž jcj vyzval, aby přeložil
encykliku o svobodných zednářich, což učinil s ním v jeho pra
Covně. Tento papež jej také jmenoval r. 1894 přes odpor vlády
kardinálem.

Po smrti Lva XIII. byli francouzští kardináli v konklave pro
Rampollu. Kardinál Perraud to krátce odůvodnil takto: Poně
vadž je svatý kněz, poněvadž byl rádcem velkého apeže apo
něvadž miluje nepopiratelně Francii. Když kardinál Buzina podal
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jménem rakouského císaře exklusivu kardinála Rampolly, pro
testoval jménem sboru kardinál Oreglia, avšak slabým hlasem.
Po sedění odešel kardinál Perraud do kaple sv. Pauliny, kde
prodlel na modlitbě půl hodiny. Potom sestavil podle konstitucí
Pia IX. nový protest, jejž s dovolením kardinála Oreglie přečetl
silným hlasem ve večerním sedění.

V posledních letech svého života nebyl ušetřen zkoušek. Za
ministerstva Combesova byl zbaven platu. Jeho diecesáni však
jej odškodnili. S hrdostí ukazoval listinu, poněkud zašpiněnou.
s podpisy dělníků závodů Creuzotových, z nichž každý chtěl

řispěti aspoň několika sous. V konklave mu učinil nabídku
kardinál Kopp: „Mám značné příjmy. Nedovolila by vaše Emi
nence, abych se mohl o ně s vámi děliti ?" Kardinál Perraud
ovšem zdvořile odmítl.

Zemřel dne 10. února 1906 právě v den, kdy vládní zřízenci
sestavovali inventář jeho kathedrály, ač byli upozorněni na vážný
jeho stav _ a odhadovali cenu jeho biskupského trůnu.

Pokud se tedy uskutečnila idea smíru víry a vědy? Na tuto
otázku nám dává odpověd nestranný pozorovatel, dějepisec G.
Sorrel, člen Francouzské akademi. slovy: „Někdejší konflikty vědy
a náboženství se velmi zmírnily; nevěří se již' že nové vědecké
a dějepisné objevy budou nebezpečím pro církev. Katolíci se
chápou těchto objevů. nebojtce se ničeho pro církev; staré dů
vody proti ní z počátku křesťanství i moderní objevy pozbyly
téměř váhy."

Programem katolíků francouzských se stala slova děkana práv
nické fakulty, markýza de Vareilles-Sommiěres: „At jsou úmysly
Prozřetelnosti jakékoli, povinností nás všech jest, abychom krá
čeli, jako by nebe bylo jasné, jako by s ravedlnost byla krá
lovnou Francie a jako bychom měli budlbucnost zabezpečenu.
Silni svým svědomím bez hany, silni dobrem, jež vykonali a jež
jeu oni jsou s to vykonali, silni svou oddaností k Francii. kterou
milovali za všech dob a jejímiž jsou dosud nejlepšími syny a
nejupřtmějšírni přáteli. katolíci mohou se dočkati všeho, nemait
však strachu z ničeho.“

A Mgr. Baudrillart dodává k tomu zmužile: „Kdo jest bojov
níkem tří vznešených paní -— Víry, Vědy a Svobody ——-nedá
se odzbrojiti, pokud není zraněn smrtelně"

Za světové války chvěla se i srdce Baudrillartovo bázní o ohro
ženou vlasL [ snažil se všemožně získávati jí sympatie neutrál
ních národů, roz tylovati pomluvy, jež šířili Němci o Francouzích.
Na jeho podnět yl dne 18. května r. 1915 založen „Katolický
komitét francouzské propagandy v cizině", jenž měl sdružili ke
společné práci všecky vynikající francouzské katolíky, jichž jméno,
vliv, autorita, by byly katolíkům neutrálních států zárukou
pravdy.

Čestnými předsedy byli jmenováni kardináli Lugon a Arnette,
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akademik a bývalý ministr bar. Cochin, akademik markýz de
Vogiie a generál Pau, ředitelem komitétu se stal Baudrillart, členy
výboru všichni francouzští biskupové, členové Akademie, z nichž
uvádím jen známější, hr. d' Haussonville, Bourgeta, Bažina, Dou
mica, senátoři, poslanci, publicisti, vysocí úředníci, průmyslníci,
bankéři.

Komitét ihned přikročil k vydávání knih a brožur na obranu
pomlouvané Francie, z nichž nejinstruktivnější jest „Německá
válka a katolicismus". Dokazuje se ní, kdo zavinil válku, v níž
hrál důležitou roli i moment náboženský, vyvrací se v ní po
mluva, že Francie jest odkřestaněna a znemravnělá, uvádějí se
v ní zločiny & svatokrádeže, páchané německými vojáky na oby
vatelstvu, kněžích, jeptiškách a chrámech v obsazeném území,
liči se v ni působeni kněží ve francouzské armádě a náboženský
život francouzských vojínů — jest to krátce částečný kulturní
obraz války na frontě -- ' ', obraz tak
děsný & oučný, že otřese i nitrem českého čtenáře a donutí
jej k (na ám a závěrum, jež jsou dosud časové. Proto doufám.
že reprodukce tohoto obrazu, ovšem kusá, nebude pokládána
za nemistnou, zbytečnou & to tím spíše, že zmíněná kniha vyšla
za redakce a spolupráce. Mgr. Baudrillarta a tudíž svým obsahem
náleží do sléry jeho myšlenkového života,

V knize se uvádějí laktn tak úžasná a hrůzyplná, že těžko je
včřiti; proto jest knize předeslána předmluva samého kardinála
Annetta, aby byly ověřeny. Uvedu ji pro její opravdovost & za
jiinavost.

„l)uch sv. pravil: „Curam habe de bono nomine, pečuj o dobré
jméno." Tuto napomenutí se vztahuje na jednotlivoe i národy.
Ve chvíli, kdy Francie s pomocí svých spojenců vede strašnou
valku, kdy její armády 3 hrdinnou mysli a vytrvalosti háji cti
svých praporů, jcst povinností všech jejich synů, aby před ná
rody do války nczapletenýini hájili spravedlivé věci své vlasti
& )ráva na úctu vzdělaných národů. Tato tak samozřejmé snaha
du a výkvětu francouzských katollku podnět ke knize „Německá
válka a katolicismus". Rozličné články. jež tvoří tuto knihu, psali
mužové, jichž. pravověrnost a oddanost církvi katolické jest tak
osvědčena, jako jejich soudnost a doklady, o něž se opírají. Mú
žeme ubezpečiti, že jejich mínění zde projádřené i Iakty jimi
uvedené zasluhují plné viry. S důvěrou předkládáme tuto knihu
svým bratřím v cizině. Její četbou mohou se přesvědčiti, že
Francie v tomto boji, jak nám nedávno napsal slavný, ctihodný
kardinál mechlinský, zůstane věrna svému úkolu strážkyně práva
a ochránkyně civilisace.

Přes svá poblouzení, přes své přehmaty nestala se nehodnou
čestného názvu, jímž byla obdařena nej rve od Anastasia a
potom ode všech papežů až po Lva XIII., lgia X a Benedikta XV.
— názvu nejstarší dcery církve.“ Pokračování.
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BEDŘICH KONAŘÍK-BEČVAN: MLČÍCÍ.
VALAŠSKÝOBRAZEK.

a podsínku zazpívala zanotoval drotár svoje: hrnce drá
tovatl aza chvilku přešel jizbový práh starší, vlasatýa
zaškudlý Slovák s hromadou plechu, drátu a pastí na
myši. Krčil se pokorně i pozdrav křesťanský zanotil zkrou

šeně. ale očka hrála šelmovstvím.
Nečekal dlouho na práci. Hospodyně mu bez řeči položila dva

nakřaplé hrnce a šla ven.
Slovák hodil na hliněnou podlahu své břímě a hledal náčiní

v kožené kabeli.
„Chvála Pánu Bohu, budem mat pekný začiatok na moravskej

strane . . .," bručel si vesele a rozvíjel si drát.
„Nuž, ako sa tuná mate? Akú budete mat žatvu7" Nikdo ne

odpovídal. Slovák blýsknul z pod hustého obočí na oba bratry,
usmíchl se a hovořil sám.

..U nás to nebude na dvakrát. Nu, však vravime: v trenčian
skej stolici počiatok kamenia, koniec chleba . . Tiež tuná na
Morave máte chalupy kus od seba. Tak ako u nás...Aspoň sa
gazdienky pre sliepečky nepobijú. Ale pre nás remeslníkov jeto
zlé -— čo sa naprechádzáme. kým zárobek sa naide. Nenie to
ako na Hané, tam chalupa je prilepená pri chalupe. Zavoláš:
drátovat & už máš hrnce ahrniečky z celej dediny kolem seba . . ."

Drotár pevně ulahoval drát kolem hrnce. Drát chřestěl, oh
chvili kleply klíštky o hrnec.

Slovákovi bylo mlčení hlou é. Šel na ně zchytra.
„Čo povedáte, gazdo? Niči). Zdálo se mi, že ste čosi n'e

kol. “Zase žádná odpověď.
Rozliledl se po pustých stěnách & uhrazl se:
„Pre Boha, čo to máte za byvanie; ani kríža, ani božskej matky,

len na stene akúsi umrlčinu. — Br . . ." Sklonil se k práci. ale
pustota stěn stale mu nedávala pokoje:

„Gazda, akej ste vy viery7...
Michal se zachmuřil ještě více a bez odpovědi odešel z jizby.

„A čo sa azda Ánohneval? o mu gazdenka porobila? Gaz
dena ani mu ,gazd1aAani muk. Tuna, hadam, bol krik, bolo lanie.Hrom tu trieskal. Avčil ako na cintoríne . . .“

Drátaí- se zabočil na Martina, jenž dosud pilně přišíval latu na
potrhanou papuč.

„A ten íiež ani slova. .Či vás mamka privedla všetky nemá
na svet?

Vešla Hevka. Od loučení s tátou byla ještě celá ubrečená &
sušila si zástěrou oči.

Slovák se usmál: „A ešte ktosi' je tu, naiskór mlada gazdienka
— od toho mladého čižmára . . ." dohadoval se, měře si se zalí
bou stepilou postavu dívčinu.
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„Gazdiena, gazdiena . . .“ pošklebovala se Hevka po drotárovi —
& ukazujíc se smíchem na rozpačitého Martins. rozesmála se—
.,gazdiena. & toho tady papučářa'H"

Smích Hevčin, zlobný & posměvačný, urazil Martina. Nechal
práce a odešel.

Děvče po náhlém výbuchu smíchu sesmutnělo. Rozvázalo svůj
uzel a odnášelo si peřiny do sousední komůrky

„Chvála Pánu Bohu" — bručel si spokojeně drátař — „není
sú nemíl To sa, hadam. ruvali. že nič nepovedajú. Tiež u nás
to bývá, ked sa pobijeme, i celý den so ženičkú neprehovoríme.
Až pod duchnú v noci sa spriatelíme..

Hevička neodpovídala. Odnášela si do světničky svoje háby, ale
Smíšek jí v obličeji zářil

..Počnvajte, gazdienko. . „''pokoušel drotár.
„Ale nenadávejte mě. ..," zlobila se smíchem „Dyt já nejsu

žádná gazděna. su enom služebná. .A nejsu tu ani dlúho. ani
ne hodinu. A vy už byste mia chtěl gazdit..

„Ej dobre. Ale povedz ty ma, prečo tvoji gazdovia nemluvijú .. ."
„Oni sú takovej víry, co sa nesmí mluvit!
..Aiai ——aiai "
„A já su zas takovej víry. co sa móže hodně mluvit...," zlo

bila se llevka,
„Ej, to bude zlé . . .," politoval drntár.
„Také sa bojím. .l)yf já bych pořád mluvila. Ai si ráda

zatučlm. a tady nesmím na muziku. Není to strašné?
„Ej veru, to bude (lé. “politoval drotár.
„Ba, bude zlé
llevka byla hotova a rozbihalu se ven. Ale u dveří si vzpomněla:
..Strýče. & iančíte rádi tam u vás na Slovákocln“
„Ej, vela rádi . . ." Na prošedivělém strnisku drátařovč zašklehil

se úsměv.

„A zpíváte rádi při tancu? A kerlú nejradši?"
„Hm, každý nejradši tú svoju
„Kerú vy nejradši?" pokoušela Hevka.
Slovák odhodil drát, položil hrnec na lavici a seskočiv, začal

se kroutit & si notovat: ,.Bodaj by vás, vy mládenci, čerti vzali . . .“
Děvče nehledělo. že Slovák je starý a velice zaškudlý, chytílo

se ho. a už se spolu vrtěli o jizbě popěvujíce: „gdyž vy ste
mia na ten tanec nepozvali. Sá bych bola tancovala. aj na cym
bál neco dala, aj vás všetky poboskalaf'

Otevřely se dveře a v nich se objevila Verunka. Zprvu byla
užaslá jako žena Lotova, pak začala se třásti hněvem &spínala
bolestně ruce nad tou ohavnosti. Pokročila k taucující dvojici.
ale ta nedbala jejího mlčenlivého lamenta, & vyžd'uchla ubožku
na síň, až se zapotácela.

Tanečníci se rozpalovali, ku zpěvu si podupávali. Už směleji
se nesla jizbou druhá sloka: „Co sa moja milámáti netrápila..
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Vešel Michal, jako rozhněvaný prorok. Pobledlý. zachmuřený.
Nerozmýšlel se dlouho, nespína ruce, jako sestra. ale chytnuv

drotára za rameno, vyhodil jej na síň. A už se chystal na Hevku.
Ta si však urovnala vlasy na čele. a uchopivši kola drátu,

pastě na myši a rozdrátovaný hrnec, hodila to vše za Slovákem
do síně. A když se hrnec poroučel na kusy, rozesmála se:

„Strýčku, aby vám to délej trvalo. Ukažte, co umíte. . ."
Michal chytil Hevku za ruku. Ale ta se mu vysmekla.
„A snáď mia, strýčku, nechcete vyhazovat? Hoho, to poletííe

na síň napřed vy, & teprú já. i myslíte, že sem přišla slúži!
k vám na čtvrt hodiny? Ani si nemyslete! Já sa vám do vašeho
modléní nebudu plést, vy sa nesmíte zato plést do mého tancu.
Co zme si vymínili? Padesát rýnských na rok, jedny šaty, jedny
papuče, jedny botky. dvoje podrážky, dvanást loktí plátna, v ne
dělu do kostela, ale abych si nesměla zavrtět na jizbě, o tom
sa nejednalo. O zpívání také né. A co sa dojednalo, to sa bude
držet, abyste věděli. "

Michal se pokoušel vzpomenouti si na něco z Písma. ale ustu
poval až ke dveřím před rozkaceným děvčetem.

U dveří mávl rukou a bez citátu zmizel.
„Tak vás budu všecky pořádat. Dyž mlčet, tož mlčet. a gdyž

zpíval, tož zpívat. Rozdělíme si pěkně pracu . ..'
Poslední verš divoké písně dozpívlea n dotančila sama. A když

ztichla, najednou, kde se vzal, tu se vzal, stál proti ní Martin.
Co se nepodařilo Veruně &Michalovi, vylovit z Písma něco vhod
ného pmti té Sodomě, zdařilo se jemu. S prorockým posuňkem
vzkřikl na bezbožnici:

„Jako kroužek zlatý na pysku svině, tak jest žena pěkná &
bláznivá . . ."

Hevka se zachmuřila.
Přitočila se k lavici & chytnuvši do každé ruky papuč, vyřítiln

se na Martina.
„Co povídáš. ty proroku? Ty starozákonníku? Opakuj to ešče

iednúcl“
„Jako kroužek zlatý na pysku svině, tak jest...“
„Co? Krúžek zlatý? Dobrá. to je ešče súci. no nechl Ale na

pysku svině? Tu máš, tu mášl“
A už padaly ns ubohého Martina rány papučí. Hlava, nehlava.

Chrbet. nechrbet. Nečekal na další a vymětul z jizby. Lelěly za
ním výčitky a hrozby.

„Tak zme si to nevymínili. Jednúc do kostela, dvanást loktí
plátna, jedny papuče. jedny botky, padesát rýnských na rok, ale
žádný krůžek na pysku svině, žádné nadávání. Jeden mia po
křtí, že su střecha d'uravá, druhý zas. jak to řekl — parom
do tebe ——šak já ti dám zlatej svině, až svině.

Sedla si ke stolu, těžce oddychujíc. Oknem nakukovala Verunka
do jizby.
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Hevka, jako by se ií naiednou rozleželo, co vyvedla, zanařikala
se smíchem:

„Ja, pro Boha, co včil?l Hospodáře sem všecky vyhnala, co

si tu chudera sama s[.vočnu'ř“Rozehnala se
„Strýčku Michale!síStrýčka Martine! Tetičkó. —To byly edem

kundrtály -—to nebylo na ozaist, vratte sa, všecko vám odpůščáml“

JOSEFDOLEŽAL: VEČERVLUKÁCH

Přes starou lávku přešli isme potok, v němž žijí v houiech
pstruzi,

na osecká luka Stavěli tam do kup proschlé otavy.
Zamyšlení plouhali isme travou v zádumčivé chůzi.

a kupách sena rukama srážel vůně větřtk brouzdavý.

Průzračný, zářijový vzduch otvíral nad Štítem obzor daleký,

kde ve zlatém kraikoví oblaků krvácel západ, iakoby hynul kna.vě
Ze křoví u vody vyběhli tiše kosi. V posečené, vlhké trávě
dloužil se olší stín iak pod očima, chvěiícíma se zaiíkavě.
Na starý šátek strakatý sedli isme spolu u první kupy sena,
v něž hlavu zvrátila. Ocúny křehly v trávě, iež voněla. mlhou

orosena.

Olše si kolem celé řeky stouply na špičky,
dívaiíce se v slunce. Těla se ve tmě už chvěla íím strachem,
když vršky ieiich se zarděly utíkaiícím ieště nachem
a večer iim nohy líbal. stoupaie z vody, v mlze celičký.

Na mezích, v břehu ticho (posedává, piiíc pozdní světla z rosy.Slyším jen vůz a daleký, aleký hlas & klepání opozděné kosy.

Louka dýchá iak panna, která si u řeky zavázala šat,
& v soumraku ide se na noc v neitišší zátoku vykoupat.

Soumrak vlhl, houstl, tměl se v hnědých očích mé milenky.
Hleděl isem na ni a po ieií kráse
iak po lukách ve vlnivém stádu pásl své sešeřelé myšlenky,

Všemu, co žilo, se oči touhou přivítaly a mně neivíce.
Pod vodou vycházel bledý, bledý srpek měsíce.
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STANISLAV WYSPIANSKI, PŘELOŽIL F. DUŠA:

Cela kn
soko ve zd
papírů rozn
plátěný koberec.

Adam
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Mickiewicz:

Kněz:

Mickiewicz:

Kněz:

Mickiewicz:

Kněz:

Mickiewicz:

L E G l 0 N.
DVANÁCT SCÉN.

SCÉNA V.

ěze Alexandra Jelow-ieckieho. jizba vybílena, ticha; malými okny vy
i zlata povodeň slunečné. Kněz zaujatý psaním listů. uprostřed stohu
ložených po stole a na několika židlích dokola; podlaha cihlová bílý.

Mickiewicz otvírá dveře a stane na prahu.

Vítejte, necht je pochválen.

Na věky. — Z daleké cesty?

Z daleké. Bouřemi povalen
můj Duch, jak sloupoví Říma
zřícené, v troskách svatyně.

Pohanské — v troskách pohané,
moc Kristova stoupá, kněží,
kostely Říma v rozkvětu,
mohutní stolice Petrova.

Duch z pout vysvobozen svěží
v rozvalinách stanul chvíli;
zří minulosti na mohyly,
než-li krev tryskne v něm nová
než srdcem struhami poběží
v nových bojích.

V bludů vině;
necht v tesknoty zhyne dřív klíně.
necht dříve sloupem zkamení,
hřích Sodomy za ní necht hřímá. —
Duše bludy střísněná,
necht v nové bludy ji jdoucí
zavalí sklepení Říma.

Zpod ssutin, hle zpod ruin
zvedám se, vzhůru dlaně nosím;
v samotě volám, v poušti —
prahnoucí svěžím po zdroji,
pro duši o milost prosím,

grahnoucí jak beduinloudící v bezvodé poušti.



Kněz:

Mickiewicz :

Kněz:

Mickiewicz :

Kněz:

Mickiewicz :

Kněz :

Mickiewicz:

Kněz:

Mickiewicz:

Kněz:

Mickiewicz:

Dlaň dei mi přátelskou.

Ne, takým nehovoř slovem,
neb srdci tvrdým zní kovem.

Oddei mi srdce v ryzosti;
přátelství kdysi hostilo,
dá Bůh — že zas se v něm zahostí.

Ne po také prahnul isem radosti.
Chci oddat srdce v ryzosti;
dei mi potěchu Andělskou,
ne takým, ne zemským mluv slovem.
neb srdci tvrdým zní kovem.

Buďme. bratře, oba srdcem prostí;
dá Bůh. že láska se v něm zahostí;
oddáváš srdce v ryzosti.
jen podivným mluvíš slovem.
že srdci tvrdým zní kovem.
ink Bůh se v srdci zahustí?

Buďme, bratře. oba srdcem rostí.
Dei mi. splň potěchu Andělskou.
Kristus podá dlaň nám přátelskou,
v zkroušených srdcích se zahostí.

l'řišcls ke mně po zahálce, lenošící.

K Jerusalému Inu, ke Stolicí.

V šatě lidské [alše proč šels tudy?

Proč ien vidíš skvrny. špínu všudy?
V šat isem přioděl se řádný
& ty přijímáš mne chladný;
zde jsem marně na se vzal též trudy.
cestu zvolil isem si skalnatou
Proč ien vidíš skvrny, špínu všudy?

Žes vzal na se též & trudy
& cestu zvolil skalnatou,
rovněž míníš. že tě vítám chladný.

Hle, uzřel isem Upířici vlasti zlou;
stihám ji. za ní se vrhám,
pro ni Srdce i Duši mrhám,
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Kněz:

Mickiewicz:

Kněz:

Mickiewicz:

Kněz:

Mickiewicz:

Kněz:

Mickiewicz :

Kněz:

Mickiewicz

pro ni cestu zvolil iaem skalnatou
& neibolestněiší : tru dů.
Chci Slovem lid vykoupit : bludů.

Stiháš ji, za ní se vrháš,
pro jedinou Srdce, duši mrháš;
ií chceš lid vykoupit z bludů?

Ú Bože, od ní jediné —
6 Polsko. svatý upírel
Bratře, žádám Vás v pokoře,
dejte mi útěchu Andělskou.
toužím jak On lid vykoupit z bludů
Sloveml ——Ať mučení mne kruší,
Probudím Slovanstva duši.

Bratře, ta slova rouhači sluší;
6 Polsko, strašlivý upíre,
rozdíráš krví lné srdce,
v krve svěží libuiíc si zápachu.
Pýchy posvěcuieš sbratření;
stíháš vidinami Strachu.
Který tě Archanděl přemůže,
by nám dal Kristus dlaň přátelskou?

Bratře. ta slova rouhači sluší. ——
Který nám Archanděl pomůžel
Je : pokory slib můi & sbratření;
přicházím ve Jménu Božím
pro Slova božího útěchu;
chci se sebe smýt nařčení.
chci špíny se zbavit & hříchů.

Chceš k zpovědi svaté —

Zpověď ie mi třeba.
Pohled na mne, jak můi Duch žsl vstřebá

Jak tvář tvoie vráskami zorána.
iaká hrozná —

Muka tam vepsána.

Tedy ideš si požalovat Bohu.

: Tedy idu si požalovat Pánu,
bych věčného dosáhl spasení.



bych slova uslyšel smíření,
by se ziasnila má cesta hložím.

Kněz: Klekni & mluv Jménem Božím;
bratře, kněz slyší, tvá vina . . .

Mickiewicz: Ve Jměnu Otce; i Syna. . .

Asa'é'l:

ls:íehar :

(Zvoní poledne.)

FRANTIŠEK LEUBNER: ISTEHAR.

Jas země prchá výše, tmou hvězdná dráha plyne.

Bran zlato nebeských se taví na západu.
dou odtud andělé — i anděl v tmách se tratí,

kde krásy ziev, sen lásky k země snům mu kyne.

Kde bílá lstehar dlí v plných růží sadu& bledý červánek ii vo é vlasy zlatí,
van křídel modravých se stezkou toužně vine.

„On dcero země, poutáš anděla mě k hroudělo tvém objetí žeh touhy ve mně hoří
“rue nocí tvých den blaha se mi zoří,

bych nedbal nebe zrad, zde po tvých stopách blouděl“

„Mne vábí nebe tai; výš, do iasu mě louděl
Ne blaha vzletným snům, zem nestačí ni hoří.
Mně svaté jméno zjev, jež tobě křídla tvoří.
že náhle nesou výš vln étherných tě v prouděl“

Již anděl zradil v touhy vyslyšené bludu
blah věčných slovo před ní na pokleku,
ií líbaie prach nohou rtoma vášnivýma.

Jen vzdechla iménem týmž & od zemského trudu
se vznáší ona z prachu v čistoty své vděku. —
A Bůh ii vstavil zářnou v sedmihvězdí Kimah.

Stín padlý s nebe i zemi děsí do úleku.
Z knihy „V troskách cizích chrámů".
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ALOIS ST, NOVÁK: Z DANTOVA„CONV1VIA".
lTALSKÝ JAZYK.l

ěčná hanba a smrt těm zlým lidem v Italii, kteří dopo
ručují jiný dialekt & svým vlastním pohrdají. Tvrdím, že
takové jejich hnutí mysli příčinu svou má v pěti odpor
ných pramenech, z nichž prvním jest slepost posudku

a třídění, druhým perversní a zvrácený cit a pojímání, třetím
touha slavomamu, čtvrtým závěr premis závisti &pátým, posled—
ním duševní nízkost a omezenost. Každá z těchto kategoriímá
mnoho nohsledů & malá jenom část je těch, jež prosti jsou těchto
\lastností.

0 první z nich možno takto uvažovati.
Právě tak jako sensitivní část duše má své oči, jimiž vidí a

vnímá rozdíl věcí, pokud jsou zevně různě zbarveny, tak část
racionelní má své oko, jímž rozlišuje věci. pokud spořádány jsou
za příčinou nějakého cíle, a to jest rozumnost a moudrost. A jako
sle ec kráčí vždy podle vůle těch, již ho vedou, buďto špatně
ne o dobře, tak ten, jemuž schází světlo soudnosti, kráčí vždy
v úsudku svém podle hesla, at je správné nebo falešné. Je-li
jeho vůdce slepý, je právě tak ale ivedený, jenž se vůdce
drží, a oba docházejí špatného cile. |l):'rotožpsáno jest: „Vede-li
sle ý slepého, oba do jámy upadnou."

Rategorie lidí. jimž schází soudnost. byla dlouho proti našemu
nářečí z příčin, o nichž učiněna bude zmínka později. Svrchu
uvedení slepci, jichž jest velmi mnoho, majíce ruku na rameni
svých vůdců upadli do jámy lalešněho mínění, zněhol nikterak
vyváznouti nedovedou. . atu tohoto světa diskretivního prosty jsou
nejčastěji osoby z lidu, poněvadž, jsouce zaměstnáni od prvopo
čátku života nějakým řemeslem, nutně upínají na ně svého ducha
&nechápou nic jiného. A protože není možno ihned nabýti roucho
ctnosti jak morální tak rozumové, nýbrž pozvolným užíváním
sil a schopností a oni praxi svou vkládají jednostranně ve své
zaměstnání a o jiné věci se nestarají, nemohou míti soudnost.
Stane se proto. že často volají: „At žije jejich smrt a zemře jejich
život". jen aby někdo začal. A právě toto jest nebezpečnou
vadou jejich sleposti. Proto i Boetius dosuzuje lidový slavomam,
ježto mu schází soudnost. Tyto nutno jmenovati ovcemi a ne lidmi;
neboí když některá ovce vrhne se se skály, činí to po ní všechny
ostatní a když jiná pro nějakou příčinu poskočí na cestě, skáčí
i ostatní, ač nevědí, proč tak činí. A já jsem viděl již mnoho
ovcí skočiti do studně, protože tam skočila jedna z nich. myslíc.
že snad přeskočiti jest jí zed, ačkoli pastýř v pláči i křiku ru
kama i hrudí jim v tom bránil.

' Rozumí se zde řeč lidu na rozdíl od středověké latiny a sice dialekt tos
kánský, jenž je základem spisovné italštiny.
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Druhé tažení roti našemu nářečí podnikáno jest pod záminkou
nízké výmluvy. sou mnozí, již si oblíbili býti pokládány za mistry
& učitele, ač vpravdě jimi nejsou; ti vždy svalují vinu na látku
vykonávaného řemesla a umění, nebo na nástroj právě tak, jako
špatný kovář haní železo jemu přinesené, citerista citeru, mysle,
že tím svrhne vinu na perlík, když vyrobí špatný nůž & na ci
leru za svou špatnou hru, jen aby sám nepřišel do špatného
světla. Právě tak jsou někteří, a není jich málo, kteří chtějí, aby
je člověk pokládal za spisovatele a básníky a aby se osprave
dlniliz neúspěchu, žalují a viní látku. v našem případě vlastní
nářečí a doporučují jiné, v němž se na nich práce nepožaduje.
Kdo chce spatřiti, jak toto železo zaslouží hany, at podívá se na
dílo dobrých umělců a pozná podlost těch, kteří jeho hanobením
hledí omluviti sebe. Proti takovýmto volá Tullius na začátku
své knihy, jež nese název „De iinibus bonorum et malorum",
protože za jeho času haněli římskou latinu a doporučovali jazyk
řecký ze stejných přlcin jako ti, již nazývají nízkou řeč italskou
a výbornou řeč provencskou.

Nohsledové třetího směru vystupují proti našemu nářečí z touhy
po slavomamu. Jsou mnozí. kteří, vyzdvihujíce přednosti jiného
jazyka, který doporučuji, věří, že tím stoupají v očích lidí více,
než kdyby ukázali na přednosti své řeči. Beze vší pochybnosti
zasluhuje chvály ten, jenž dobře se naučí cizímu jazyku, ale
hanebné je doporučovali jazyk cizí více než zasluhuje a v jed
nání takovém hledali ještě slávu.

tvrtý prapor zdvihá se proti ze závisti. Jak bylo naznačeno
již dříve, vyskytá se závist vždy tam, kde jest nějaká rovnost,
Mezi lidmi stejné řeči jest slejnost nářečí; a poněvadž první ne
dovede vyjadřovali se jako druhý, povstává z toho závist. Zá
vistník soudí, nehaně, že nedovede se dobře vyjádřili, ale haní
látku díla, aby uchvátil čest a slávu pro autora [pohrdaje dílem
s oné stránky), právě tak jako ten, jenž by haněl železo na meči,
nehaní jenom železo, nýbrž celou věc umělcovu.

Následovníci pátého a posledního směru jsou nízcí duchem.
Velkomyslný vždy smýšll velkodušně v srdci svém; malomyslný
naproti tomu pokládá se za nicotnějšlho nežli doopravdy je. Vel
komyslnost i malomyslnost má vždy zřetel k nějaké věci, pod
jehož vlivem činí se velkodušný větším, malomyslný menším a
tím se stává, že velkomyslný zvětšuje i jiné, malomyslný však
zmenšuje.

A poněvadž měřítkem, jakým se člověk měřl, měří i svá díla,
která jsou téměř jeho částí, stává se, že velkodušným zdá se
dílo jejich lepším nežli jest a druhé dílo horším; malomyslný
však oceňuje své nízko & jiného vysoko. Z podobné příčiny po
hrdají někteří vlastním nářečím &cení vysoko nářečí jiné. Všichni
tací opovržení hodní Italové, kteří vzácné naše nářečí snižují,
které, je-li nízkým a špatným, je to jen v prodajných ústech
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těchto věrolomníků, kteří vůdce činí slepcům. o nichž jsem se
zmínil na začátku.

Až potudI zajímavý výňatek : Danta. jenž nalézá se téměř
ve všech antologiich & čitankách italských. Jest patrno z něho,
jakou práci a námahu dalo to Dantovi, než povýšil opravdu
krásné a čisté nářečí toskánské za spisovný jazyk Italů, potomků

ímanů & Etrusků
Když lingua latina illustris ustoupila do pozadí a o slovo a

primát víc a více se hlásil ..sermo rusticus" , nastal jazykovy boj
ve všech zemích románských. Ve Franci dralo se do popředí
nářečí tak zvané „d'oil" & nářečí ..d'"oc , až na konec jedno
z nich zvítězilo & stalo se spisovným jazykem celé Francie.

V Italii udržela se latina nejdéle u vesla z příčin lehce po
chopitelných, takže první písemné památky v řeči lidu potkáváme
značně opozděně, teprve ve X[l. stoleti u troubadourů provenc
ských, uprvních básníků sicilských. umbrijských (Sv. František
z Assisi), toskánských a bolognských. Před Dantem setkáváme
se s nepatrnými zlomky písemností psaných „nel Volgare“. Z Xll.
století pochází italský nápis v dómě Ferrarském. „Ritmo cassi
nese" a „Cautilena“ z Toskány.

Z první olovice XIII. století pochází p0\ ěstný ..Contrasto (li
Cielo dal amo", jenž jest psán již čistou italštinou, ač v něm
možno ještě nalézti dosti prvků troubadourských. Z téže doby
pochází pláč milenky. která nařiká nad vzdálením se svého milence,
jenž odtáhl s křižáky. Píseň připisuje se Rinaldovi z Aquina.

Z jihu Italie pochází ještě „Boj Messiuskycb proti Karlu z An
jou“. (1282),

V Umbrii setkáváme se ve XIII. století s písní „Cantico delle
creature", jež se připisuje sv. Františkovi z Assisi & s .,Laude".
jejichž autorem udává se lráter .lacopone da Todi,

Na půdě Bologně vyrostl „Zápas ctností s hříchy", v severní
ltalii „dialog mezi letem a zimou, mezi karnevalem & pátkem,
mezi tělem a duši". Do té doby nejvíce snad v řeči lidu napsáno
bylo v Lombardii svérázným jejim nářečím. Bunvesin de la Riva
napsal „rozhovor růže s lialkou, duše s tělem, panny s ďáblem,
měsíce s rokem“ , Giacomino da Verona popsal „nebeský Je
rusalem & pekelný Babylon", kterážto alegorická vise sloužiti
může za předchůdce Božské Komedie V Lombardii vznikl taktéž
„Pláč ženy padovské pro vzdáleného muže v tažení křižovém"
& několik ještě jiných písní.

Jinak literárních plodů „nel Volgare" bylo v Italii dosti. Než
všechna dila byla složena vesměs v nářečí provencském nebo
v nářečí ..d'oil", která zavedli do Italie francouzští troubadouři

' Následuje úvaha překladatelova.
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a proto nedivíme se, že ve svém Convivio stěžuje si Dante hlavně
na. ty, již doporoučí za hlavní, vlastní a spisovný dialekt cizí —
provencský na újmu nářečí domácích, jmenovitě nářečí toskán
ského.

V nářečí toskánském psali před Dantem Guido Orlandi. Ciacco
dell' Anguillara, Rustico di Filippo, Folgore da San eminiano
& Cecco Angiolierí. Nejslavnější však básní jest Il ..Fiore" tkvěl),
který mnozí připisují mladému Dantovis snad proto, že v básní je
zmínka o Ser Durante, kteréžto jméno bylo křestním jménem
Dantovým.

Před Dantem nedostalo se do popředí žádné nářečí čistě italské;
te rve pověstný Dantův „dolce stil nuovo". jejž zanotoval ve
„\yita nuova" zvítězil nad ostatními a ovládl úplné pole spisovné
řeči, k čemuž značnou měrou přispěli Dantovi slavní vrstevníci
I'etrarca a Boccac:io. zároveň s Dantem zakladatelé italské a
světové literatury . . .

Co dálo se v Italii, toho paralelní zjev nalezáme i u jiných
národů. Martin Luther vybojoval nářečí svého rodného kraje
prvenství mezi všemi tak četnými dialekty řeči Němců a i my
Čechové hledáme počátky jednotného spisovného našeho jazyka
v nejsilnějším nářečí pražském, kterého ve svých spisech 8 no
vým pravopisem užíval mistr Jan Hus,

S věhlasnou trojicí Dantem. Petrarcou, Boccacciem došlo ná
řečí toskánské, () němž, jak se mi zdá, zpívá Petrarca

„L'idioma gentil, sonante e puro".

nejvyššího zliožněni, jakého se může řeči dostati. nebot díla v něm
sepsaná oněmi třemi hvězdami první velikosti stala se majetkem
všech národů, jež se na nich učili budovati, tříhiti a pestřiti řeč
sv'ch otců & matek.

)ante Alighieri miloval vřele mateřskou svou řeč, ač ostatními
dialekty nepohrdal &hleděl učiniti ji královnou, jako je královnou
měst italských „La bella Firenze", město květů a krásy, v němž
nářečí toskánské mělo svou kolébku.

Italský básník Carducci krásnou poznámku přičinil ke klasic
kému Dantovu výňatku z Convivia „La lingue italiana". Básník
píše: Alighieri, spravedlivý soudce a ušlechtilý oceňovatel jiných
nářečí, nemiloval proto méně než láskou nejdokonalejší (jsou to
vlastní jeho slova) své nářečí italské (italico), jež pojilo všechny
jeho žáky & zavedlo ho na cestu vědy. Podle elektu, s jakým
mluví v „Convivio“, poznáváte umělce, jenž se raduje z nástroje
své slávy; je válečníkem, jenž miluje svůj meč, dívá se na jeho
rukovět, zkouší jeho ostří, zkoumá kalení a ornamenty na jilci
a čepelu, obrací proti slunci lesk čisté jeho ocele; jest jezdcem,
jenž hladí svého válečného oře & jako s přítelem s ním roz
mlouvá. Jest sochařem jenž usmívá se nad mramorovým blokem,
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v němž zří iiž svou podobu . .. Cítil a tušil básník blízkou vše
mocnost této slavné a požehnané řeči italské (nářečí toskánského),
cítil v sobě tolik síly, aby jí přede všemi vyznamenal a učinil
z ní tvůrčí silou svou to, co se jiné nemělo dostati. Čas k tomu
nadešel; z chaosu nevzhledných a nesvorných prvků povstává
láska a vítězství . . ."

ALOIS STAN. NOVÁK:
PŘEKLADY Z DUCHOVNÍ POESIE ITALSKÉ.

CÍRKEV.

Tys Matko to, iež bolestí, ran stopy
sestárlých stíráš — potupu í hanu ——
kdo kříže ——zbraně Tvé se směle chopí,
vydrží každou nepřátelskou ránu.

Je bláhový, kdo Tebe nepochopí,
když ochotně všem skytáš nebes mannu,
když ucho skláníš k tomu, jenž se topí
v hlubinách hříchu a vedeš ho k Pánu,
jenž zná ien odpouštět.

Člověka duši
naposled uzdravuieš, když se chystá
na tělo smrt, iež život lidsky ruší.

Ty s tělem člověka v hrob neseš Krista
a těšlš s Ním, že vstane všechněch tělo,
iež chladné v hrobce na prach ztrouchnivělo.

l'Ínrico Panzacchi.
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FRANTIŠEK STŘIŽOVSKÝ: ZÁZRAK.
GOTICKÁ HRA Z DOBY LOUPEŽNÝCH RYTIŘÚ

0 4 DĚJSTVÍCH.

Jen zklamání
& trpký osud pro mne život měl. —
Tvář nebe mého kryie temný mrak
a z něho záři jedna hvězda ien —
má Zdislava. jak spasná dennice,
iež plavcům dráhu mořem udává.
] ona smysl mému životu
a obsah dala. štěstí, směr a cíl.

To bylo kdysi v teplý podvečer.
Já na honě byl s krále družinou.
Kus vzdálen od ostatních chtěl isem být,
neb místo u vod znal isem v bažinách,
kam Chodívala čeleď jeleni
svou žízeň uhasit. — Mé čekání
zdar provázel. Jen v trávu usednu
& statný paroháč se zievl u vody
provázen lant, štlhlou družkou svou,
iiž po boku šel kolouch bázlivý.
Tu z úkrytu isem oštěp vyhodil,
leč s třeskotem se zaryl do stromu
& plachá zvěř se dala na útěk.
Pln vášně lovecké isem sledoval
ii skokem divokým přes vrch i dol.
až noha uklouzla a se skály
já dolů sřitil se a v mdlobu kles. —

Jak dlouho v bezvědomí ležel jsem,
již marně vzpomínám. ———A procitnuv,
zjev divky neznámé zřím před sebou,
jak anděla, jenž přišel s nadoblak.
Mé vlasy bilou ručkou hladila
& snětt ovlvala rnoii tvář.
Já okřál hned a pokoušel se vstát,
však ona nutný poručila klid.
až muži přišli z vísky poblízké
& do hradu mne tiše odnesli. —

V mém srdci zbyla lásky palčivost.
I vypátral isem iméno divčiny.
iež slula Zdislava. — Té od doby
ie sluncem ona mého života
& báje princeznou, iiž hlídá drak,
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Kalivoda.

Zdeněk.

Kalivoda.

(Důvěrně) :

tož otec ieii — líchvář zatvrdlý. —

0, kde, jen kde vzít zlatý poklad mám,
ieiž za dceru chce, btdák, výměnou?
Vše učinil bych rád —

[Přerušl iei).

Snad představit
bych mohl vás, můi pane, — nechcete?

Těm lidem tam? — Tot urážka.

A přec,
když uvážtte. co vám řeknu ted',
sám zatoužíte seznati je blíži
Ten šedivec, co sedl u dveří,
je rytíř bývalý a hradu pán.
Ten napravo — ie kupec : Německa.
Ten naproti byl kdysi čtšntkem
na dvoře bavorského kurfirsta.
A vlevo ten -— ie známý obchodnik.
jenž neiiemněiší látky prodává ——
i brokáty & šarlat benátský -—
a hodně lacino, neb — cha cha chal
vše nakupuje za pět prstů svých.

(Zavznt zvonek k rannlmu klekánL)
Už zvoní v klášteře?

Zdeněk (Vstanelz
Je svítání

a k modlitbě zve nás.

(Modli se Zdrávas, Lou ežnlci naň hledí se smíšenými pocity. Někteři aundait
klo ouky. Kalivoda hledt oknem ven.l

Zdeněk (hlasitě),

Kalivoda.
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Zdrávas Maria, milosti plná.
Pán s tebou, požehnaná tys
mezi ženami & požehnaný ie
Plod života tvého.
Svatá Maria. Matko Boží,
pros za nás hříšné nyní
i v hodinu smrti naší. Amen.

(Usednel.

Nač modlit se?



Zdeněk.

Kalivoda.

Zdeněk.

Kalivoda.

Zdeněk.

Kalivoda.

Zdeněk

Kalivoda.

Zdeněk

Ctít Marii mne matka učila
a na smrtelném loži prosila.
bych ne řeslechl nikdy zvonku hlas
& iedno Ědrávas vždy se pomodlíl. —
Já slíbil to & matce přísahal. —

lMAvne rukou).

Eh, modlitba ples kalí z života.

Já opak znám. -— Leč o tom pomlčme.
Co ieště o těch lidech tamhle víš?

(Ukáže na loupežníkyl

Ten pod oknem ——byl kdysi umělcem
& dceru mlynářovu miloval.
Leč iakýs rytíř otce přemluvil.
by zrušil slovo dané k zásnubu
& iemu prodal dceru za mamon.

A umělec?

Ten pomstu přísahal.
Plán smělý sobě s druhy zosnoval —
& mlynář bude přes noc žebrákem.
Dnes chystáme se pomstu vykonat.
Je deset iich "— iní jedenáctý isem 7——

(překvapen),

Tys lupičem? — Proč neřekla to dřív?

Jen někdy scházívám se s nimi tu.
Kde času vzít? -—Jsem vaším panošem
& sloužím ienom vám. — Však iežto vím,
jak výnosné ie zaměstnání to. [ukue na loupežníkyl
a vy iste v bídě teď -— tož návrh mám:
k nim přidržme se spolu na vždycky.
Jen tak lze sobě k zlatu pomoci
i nouzi zažehnat i užít veselí.

(po chvilce).
Tvůi návrh se mi líbit začíná.
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Ne pro mamon. leč pro Zdislavu svou
bych bohat býti chtěl. — Nuž, veď mne k nim!

Kalivoda (přistoupí se Zdeňkem k náčelníkovi loupežníků).
Pan rytíř Zdeněk. panoš královský,
chce býti přijat vámi do cechu.

Náčelník.
Je spolehliv?

Kalivoda.
Já ručím za něho.

Náčelník.
Je úskočný?

Kalivoda.
Má touhu jím se stát.

Náčelník.
Je mlčenliv?

Kalivoda.
Jak nejtemnější hrob.

Náčelník.
Jej přijímám & úkol dávám hned:
nám noci zítřejší buď pomocen,
kdy pomstě naší v obět padne mlýn
& ztrestán bude mlynář lakotný.
jenž jednoho z nás mrzce pohanil.

[KZdeňkovLjVŠakpřes den bude ještě pokdy dost
vás v dílo zasvětit a určit čas.

(Venku bouře.)

Loupežníci ": Zdeňkovi).
Buď vítán mezi nás, buď vítán již!
Vždyť svoboděnky pravé okusíš,
jak orel v oblacích, jenž hlad-li má.
své oko vbodne na zem pátravě
&, kde mu tučné sousto pokyne,
jak : tetivy šíp — blesku podoben —
v dol spustí se & kořist uchvátiv
zas do oblak se vznese v slunnou výš.
Buď vítán, druhu náš. buď vítán již!

[Usednou. Venku hřmí silněji)
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Náčelník (vstane),
Teď třeba nám se vrátit do lesů,
neb do oken už iitro nahlédá
a bouře divě řádit začíná.

(KZdeňkoviJVšak neiprv slavnou složte přísahu,
iak opatrnost žádá si a mravl

Kalivoda (vede Zdeňka k obrazu Panny Marie).
Vás vyzývám, by činil jste, co iá.
(Zdvihne tři prsty pravé ruky. Zdeněk činí totéž.)

Kalivoda.
Já přísahám —

Zdeněk.
Já přísahám —

Kalivoda (pokračuje a Zdeněk po větách opskuie).
e budu druhem vám

až k smrti věrným vždy. —- Ni nebezpeč.
ni překážka, ni strach či obava
s to nebude mne zbavit odvahy,
bych úkol daný přesně neplnil —

& iako hrob vždyBbudu mlčenliv.MněědopomáheiB
(Zablýskne se :: udeH hrom Zdeněk omdll. Všichni vzruienl kolem něho.)

Katliuoda. (Volá do kuchyně).
Hei, vodu seml

(Několik iich běží pro vodu.)

Opnna.
Pokračování.

\\“W/
%“\\\\\\
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Katolickáliteraturav Maďarsku.U nás dějí se teprve v po
sledni době pokusyo katolickou literární historii. Stejně je tomu
i v jiných zemích sousedních, vyjma v Německu. kde vyšlo už
několik pozoruhodných obsáhlých děl toho druhu. Dosud se nikdo
nepokusil, praví maďarský z ravodaj „Gralu“, o to, aby podal
přehled katolické Iiteraturyu aďarsku. Starší katolická literatura
maďarská rodí se z potřeby boje proti protestantům, má tedy—
až na některé plody čistě náboženské poesie — výlučně pole
micky ráz. Dlouho si maďarská katolická veřejnost neuvědomo
vala souvislost literatury s náboženským přesvědčením, se svě
tovym názorem. Dlouho byla maďarská literatura činitelem pouze
národním, maříc germanisující snahy vlád vídeňských. 1 cizí směry
literární, pronikající do Uher, vstupuji posléz do služeb národní
myšlenky. Teprve rok 1867 přináší splnění národních tužeb. Od
té doby se ujimají v Maďarsku svobodomyslné snahy Mladého
Německa, liberalismus padá tu na zkypřenou půdu. Teď teprve
chápe maďarské kněžstvo kulturní nebezpečí. Trochu pozdě po—
znavaií katolické kruhy, že nepostřehly dotud, jak liberalismus
právě literaturou mocně pronikl do země: církevně politické boje
v uherském parlamentě v letech 90tých otevřely jim oči. Na vznik
katolické literatury maďarské píiSobil též naturalismus. llylo po
třehi bojovat proti kultu tělu, opěvování, zkrášlování hříchu, proti
pesimistickému pojímání života. ulúrazňovati víru v spravedlnost
& prozřetelnost Boží. Bylo snít/,e ukázali životodárnou moc ka
tolicismu na dobách již uplynulých, proto také katolická litiratura
maďarská \ice vynikla v oboru románu histolickěho než. románem
společenským, kteiy zpodobuje život přítomny. Román historický
pěstují zvl Krescem Dedek a .Ilrí Ianzuí. Romanopisec posléz
jmenovaný je zároveň badatelem \ dějinách umeni i užívá svých
vědeckých poznatků na prospěch tvorby románové, liče život
někdejších maďarských umělců a řemeslníků umělců, zvláště pak
dobu kvetoucí maďarské renesance (Masolino, Vitus mester alma r
Sen mistra Vita). Krescenc Dedek v románě „Tu me sequere“
užil s jemným taktem pamětí jakéhos konvertity. Púsobimu ži
votností vyniká román „Otroci Boží" (Az Isten rabjai) Gézv Gár
donyi-ho. Tento román světového jména vykouzluje před zraky
čtenářovými postavu svaté jeptišky Markety, dcery krále Bély
: rodu Arpádovců, zachycuje í osvěžující vůně její čisté duše.
Než katolický román maďarský nezanedbává ani líčení skuteč
ného života přítomného. Spisovatelé zobrazují různé předměty:
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boje čisté dívčí duše, vystavené mnoha mravním nebezpečím
(Jan Sziklay, Karel Kovács) duševní rozpory v smíšeném man
želství. život řemeslníků (Kašpar Bodnar). Julius Városy stavi
štěstí čistého života proti hnusu naturalistickému. Nade všechny
tyto romanopisce vyniká Josef Andor, který svou ušlechtilou
osobností upoutal všechny přední katolické spisovatele maďarské
a učinil je spolupracovníky nejlepšího katolického časopisu ma
ďarského ,.Elet" (Život). Andor má jemný smysl pro sloh. Svou
povzbuzující nebo kárající kritikou po čtvrt století provází všechny
důležité literární plody maďarské literatury. Při tom je uvědomě
lým katolíkem jako kritik i umělec. Z mnoha jeho spolupracov
níků vynikají: těpán Kincs. obratný vypravěč historických novel.
Ladislav lsoldos živě zachycuje prosté i podivné ovahy, Aurel
Karpathy. tvůrce náladových obrázků ze starého gudtna, Arnošt
Abrahám, oblíbený spisovatel mládeže. těpán Domonkos a Jan
Váth zachycují duši venkovského lidu. onen z krajiny rábské.
tento život rybářů u jezera Blatenského. Z četných ostatních
spolupracovníků bud'tež aspoň jménem uvedeni: Koloman Arcósy
Ferency, těpán Toma. Olga Dárday-Szende, Helene Miklósy.
Hermína Kovács. Z žen zvl. prosluly Markéta Pokorná, pěvkyně bo
lesti, Marie lllaskó. znalec duše dětské. Mezi sedláky a v zemanstvu
lllLtlá neporušený náboženský život Jiří Szeniere. Pro katol. dlvky
vydáván je časopis .,Nagyaszszonyunk“ (Naše milá pant), ro hochy
„Zászlónk“ (Náš prapor), Ze s isovatelů pro mládež vyniká zvláště
Emerich Sehók, líčící živě jedhak život studentský, jednak dobro
družství : cest. Zvláštní spolek „Magyar .liivó" (Maďarská bu
doucnostj pečuje o literaturu pro mládež. Bohatostl slyue katol.
lyrika maďarská. Prýštt hojně : hloubky katolického života, který
vede k vnitřní dokonalosti, k snnze po souladu duše se světovým
řadem. Sebezpytování. lítost, poměr k světu, k lidem, přírodě a
zvláště k Bohu jsou její ná lní. Rozmanitosti jl dávají hojné vztahy
k individuelntmu životu. foset Sziics. Josef Komocsy, Edmund
Gyiirki, Meinhard Kiss, Renée Erdós -—jsou jména některých
lyriků. Zvlášť původní je básník R. Erdós. Vrcholu dosahuje ná
boženská lyrika v knihách tří kněží poetů Sik-a. Harsányi-ho a
Szalay-e. Radost ze života. z tajů přírody. prýšttcí se z lásky
k Bohu. samota kněžského života, vzpomínky na mládí, bolest
nad zkázou národních ctností ozývá se z mysticko-symbolické poesie
Slk-ovy. Szalay se rmoutt nad lehkomyslnou dobrotou Maďarstva.
které tolik židovského živlu v sebe pojalo.Harsányi-ova" „Hagia
Sophia" je nejvznešenějším plodem maďarské poesie. V této poesii
ozývají se tytéž tóny, jimiž zvučí duchovní rozjímání duševního
vůdce katolického Maďarstva, biskupa Otakara Prohásky. Dra
matická literatura katolická v Maďarsku stůně na stejné neduhy
jako jinde. Pro obecenstvo je málo dráždivá, velká divadla jsou

pro ni nepřístupná. proto živoří na školách klášterních a na spolových jevištích. Frant. Ferenczy. skladatel divadelní hry „Cesty
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lásky", Alex. Hevesi, už jmenovaná R. Erdós, autorka biblického
dramatu „Učedník Jan", Alex. Sik |..Alexius") jsou jména někte
rých katolických dramatiků. — Pisatel přehledu katolické litera
tury maďarské stěžuje si na konec. že i v jeho vlasti literatura
psaná duchem protestantským se značně vzmohla. Trpíme tedy
nejen my v eskoslovensku její záplavou. A jsme-li už u tohoto
srovnání, Všimněme si ještě jiných podobností mezi katolickou
literaturou naší a maďarskou! obou zemich myšlenka národní
spojuje jednotlivce národa různě smýšlející. Když pak národní
obrození je dokonáno — u nás aspoň v myslích, v Maďarsku je
dovršeno také dosažením skoro úplné svobody politické — při—
valují se cizí proudy myšlenkové, jež ohrožují náboženský základ
duše národní. Teď teprve pozvedají hlas katoličtí básníci a mysli
telé, aby varovali. Vzpomeňme u nás kněžských básníků let 40
a 50t ch: Karla Vinařického, Václava Štulce. Františka Sušila
& j.l ejich varovná slova jen stěží jsou chápána. Bylo třeba
nových a nových, mocnějších nárazů cizích myšlenek, aby si
katolíci uvědomili potřebu zvláštního kulturního života, aby se

naučili žíti cele svým životem & nalezali v něm plnostHkrásly.ora .

Dr. Pavel Vychodil, rodák z Píe- jakékoli ideologie. at je už měšíácků.
myslovic u Prostějova. dosáhl lb. dubna
ve zdraví šedesátky. Jeho veliké dílo
theologické &iilosoíické zůstává obme
zeno na úzký ruh odborníků. ale šir
ším vrstvám čtenářů. nejvíce nám lite
rútům, zůstává velmi pamětihodným
jeho dílo literárně kritické a apologe
getické. složené v „lllídce" (dříve
„lllídce literární"l a v mono raliích o
dvou moravských hlavách: Sušilovi
& Kosmákovi. V tomto oboru jsou zá
sluhy mravenčí práce Vychodilovy nedo
ceněny a přímo volají po nůsledovníclch.
i'chž jest velmi málo (Bitnar. Musúk).
.el'í veliká, dělníků málo. Kdo nám

napíše dějiny katolické literatury české?
» Sumotářský způsob života našeho

vědátora přináší sebou, že mu někdy
uklouzne nějaká hořkost nebo příkoří,
ale to mu radi odpouštíme pro jeho
veliké zásluhy. Scházel by nám velice,

kdyby mu péro z ruky vypadlo. NeLchtžije ještě mnoho letI ul.

Přehled revui. Měsíčník „Most“
zahájil literární anketu o aných
otázkách. Nadhodil též thesi: „Nové
umění je nám uměním třídním. prole
tářským“. Čapek Karel, jehož nemůže
jistě nikdo obviňovali z nenovosti u
měleckých výtvorů, ironisuje tuto thesi
v „lid. novinách.“ Popírú oprávněnost
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nebo komunistické, „Bůh ví. člověk by
věřil, že tyhle naivnosti jsou už ve
starém železe. že na př. dnes umění
musí být jen katolické. a není-li přísně
katolické. že je špatně a hodno zavr
žení. Ani já. který jsem ——dejme tomu

špatný katolík, se nepohoršuii nad
katolickou musou Demlovou nebo ka
tolickým reakcionářstvím takoveho Cho
stertona. Byla by to prostě tupoat.
kdyh ch popíral básnickou & lidskou
pravdivost osobního a uměleckého pro
jevu. at vychází : jakýchkoli odlišných
a dalekých zdrojů života. Věří-li někdo
náruživé v komunismus, může z toho
zajisté vzniknout překrásné umění. tak
jako věří-li núruživě v Boha nebo v po
zemský život nel)o já nevím več; ale

řekrásné umění může vzniknout i z bo
lJesti nevíry. i znejistot hledání. izex
tase duchové neomezenosti. A položíte-Ii
důraz na to ošemetné slovíčko „nové"z
že nové umění, umění, ktere & tout
prix chce být nor/a', musí být třídní a
proletářské n komunistické. vnucuje
se skeptické otázka: mládenc:. na jak
dlouho vydrží tahle novost? Bude to
ještě „nové“, až vás bude adesát se
stejnými ideovými válečky ? nové. snad
věčné nové zůstane jen to. co je na
vás osobně nového. — Já sám nepochy
buji, že většina básníků naší doby se



bude velmi vážně a bolestně zabývat
sociálními problémy; aspoň ti, jichž po
vaha nechce ubnouti zevnímu tlaku
doby. Předpokládám váak. že budou
svou odpověď hledat octivě. těžce.
s odpovědností svěho vastníbo pozná
vání i svého svědomí; osobně, bez po
hodlných doktrín a neodpovědně hro
madnosti. Věřím. že od básníků nelze
jinak čeka

Hlídkaahč. 3. P. Vychodil začíná stu
dii „Ze základní vědy náboženskě".
Promlouvá o mythologii klasické. ger
mánské & indické, o náboženství bez
Boha a vysvětluje, jak během času
došlo k vědeckému budování theologie,

zvláště apologetiky. Auf. Neumann okračuie o náboženskýc dějinách Ě
rádia a sice o zajímavém přechodu
: husitství do protestantismu.

Slovenské pohl'ady č. 3 Mimo básně
Smrekouy, Krčmérouy. Lukáčovy, Jana
Čaiaka povídku Ecce Homo a
ského: Petro, je tu od dr. Hl. Klein
srhniízmré studie o Slddkovir'nui. Básník
do let šedesátých pod vlivem studia
v Halle byl Přivržencem Hegela a Schel
lingu. Vyznavač krásy. pravdy. rozumu
stává se přímým vyznavarem křesťan
ského dogmatismu. Autorka vzala si na
důkaz toho dvě básně Sládkovii—ovy,
česky vsunou Modlilbu Páně. henelov
skou. skutecne" národní slovamkolr \r
cholící \ prosbě, by Ilůh :lal žezlo
pravdy slovanskému světu, a lyricko

i(pic-kou basier'r .hSuuíou nadělil : nížalrno, byl už b.jsník daleko

:ul d'llegelovskěhopojetilloha. lluh. světi lidstvo se mu už jevily v osvětlení
kreslnnského positivismu „A ta sn
stalo, že, čo kedysi v mladistvom nad
iení vylvoril básník reniknutý ideami
krásy, dobra a pravdy odkojený ide
alistickou lilozoliou, to po rokoch o
pravil prísny pastier svereného mu
stáda. kazatel pohoršený nad lahko
mysalnosíou světa, svedomitý sluha cir

vi. Pravda. krivdou by bol zda'ulive
z toho vyplývajúcí záver. že nový názor
životný bolgrobom Sládkovič básnického
vzletu. Ako vyznavač novo--idealistickej
lilosolie dal Sládkovič slovenskej poezii
.,Marínu" a ..“Deivana : ale až i jeho
nadšenia náboženského. : opravdového
precítenia všetkého. čo vierou nazý
vame, rastie Sládkovič v rokoch šest
desiatycb v básníka-proroka. ktorý vi
zlonársky predvida utrpenie i konečně
víťazstvo svojho národa.“

Mladé Slovensko Marec- April 4-5)
Mimobáseň Rolkovua agnerouu ovíd
ku „Nadienie mladosti“ jsou tu re erátv.

Nás bude hlavně zajímati referát Jána
Hroboně „Mravno-náboženskě bnutis
študentstvať Hroboň bojuje za mrav
nost na základě ositivního křesťanství.
nebot jenom to zvané etické hnutí
nestačí. morálka bez pravého nábožen
ství nepostačí, Poukazuje na mohutně
or anisace studenstva na křesťanském
zá ladě v Americe. Anglii, Indii. Ja
ponsku. Holandsku. Francii etc. Chválí
pražské katolické li isty i evangelický
spolek „Jeroným“, řeje si. aby slo
venská mládež se podobně organisovala.
aby pojala ve svůj program těž sociální
snahy, Bylo by pěkné, kdyby bylo možno
sloučit všecky církve do této organisace.
ale je to přece jen těžko. ,.U nás na
Slovensku, by som myslel. že by bol
lepšie, keby sa studenti jednotlivých
církvi. v nadejných mravno-nábožen
ských sdruženiach postavili na základ
patričnej konlesse a vsetky spolu pa
ralelne pracovaly a blížily sa k jednomu
cielu. Študujúci takto oslanúc v rám
cocb cirkevnýcb, nebudú indillerenlní
voči nej, a to znamená. že y v nej
pracovali na pozrlvihnuti vnútorných
církevných pomerov, Na druhej strane
zase mohlo by sa pomorf církvím) v ich
sociálnej práci práve skrze studentstva.
V dneánej dobe sú tak mnohé pred
sudky proti cirkvám, že tieto nemůžu
ani pri tej najlepáej vóli zasahovat práve
tam. kde sociálnej práce by najviac
bolo treba Tu móžu omáhať študentí
skrze ktorých by cirťve boly nútene
viacej soriálne pracovat a zase líto by

jejšazily cestu pristupu tam, kde by boloe a.. ..

Topičllu Sborník (Duben “l.) pí'inúái
pěkné obrázky neznámých širší veí'ej
nosti obrazů Karin Špillora (Šperky
Pohádka. esání ovoce. Odpočinek
Pastevci. Milosrdný Samaútán) Mezi
Preislerem a pillarem je mnoho pří
buznýcb vlastnosti duševních. výtvarný
projev i při podobném pojetí vyznívá
v obou pří adech jinak. Preisler byl
právě o tolik vzletnějším básníkem s

guchem výbojnějším a ruáněiším, očpillar na sebe upozorňuje klidnou mo
numentalitou. vážností a silou. Apollo
nius přináší stručné dějiny zednářství,
Ferdinand Strejček sděluje, že autorem
rebelantskě písně (Aby tak tatík Žižka
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vstal, ten by se zachechtal: V smutní

:vin ulantill iest spisovatel éhohrb
Neiškrab (žiiíbcí mezi 1839—1869)Dobald ul:.enč 7..)Dr Matoušek

gloasuie siezd československé národní
emokracie. Dr. indř. Vančura posu

zuie pokračování díla V. Novotného o
usovi. Jos. Sedláček ve článku:

„Obecné školství na Slovensku po pře
vratu" dokazuie své stanovisko o neu
držitelnosti církevních škol slovenských.
v nichž spisovatel vidí střediska proti
státní. protičeské agitace separatistické.
V zájmu lidové kultury. pokroku. státu.
žádá postátnění všeho školství. Pokra
čování článku Laichírové-Havllčkové:
„Sociální péče o děti a mládež mravně
ohroženou v Anglii", doporučuii všem
katolickým pracovníkům sociálním a
charitativníml

Lumír č 4. přináší původni povídku
J. N. Čirikoua (žijícího v Praze) .,Hřiby"
básně Bobra Ant Jos. Holého. A
Formana. velmi pěkný osudek o Kar
níkově „Soumrak to u Jamborova".

studii dr. T. Trn? „Zrození genia" aEvy Jurčinová auí de Le ayette".
Podnik Lad. Kuncíře: Sebrané spisy
Jul. B. d'Aureuilly ie přiiat velmi sym
paticky. „Jet B. d'Aurevilly umělecký
ziev tak ostré původnosti a výiimečné
grandiosity. že si zaslouží. aby nám byl
zprostředkován pokud možno všestranně
a co neipečlivěii. ()boil slibuie dnešní
edice. která hodlá zabrat blouběii než
obvykle & sáhnout i k počátkům bás
níkova tvořenl. k ílům mladosti. byt
teprve pozděii vydaným: volbou pře
kládat & již i pouhou velmi distinguo—
vanou výpravou vněill svědčí o pietní
vydavatelové ruce . . . „Ženatý kněz"
ie román o silných osobnostech a už
proto lze se na něm zotaviti zrovna
dnes. v době zoulale plochých básnic
kých kolektiv a literárně schematiso
vaných zástupu."

asi (15.6.) má básně nejmladších:
Jiřího Wolkera. D. Chalupy. Zdeňka
Kalisty. Jar. Beránka, Jos. Bartušky.
Některé z nich jsou plny náboženských
obrazů. Povídka Vánoce v městě od M.
Moravce — či vlastně iakási sociali
stická legenda o Pánu Ježíši. promě
ňuiícím černý smutek v hřeiící kořalku
je trochu nechutná. Fr. Góíz posuzuie
Lva Blatnébo jako dramatika a Jos.
Knapp polemisuie s V. Dykem a Ant.
Veselým o kritice drsné a kamarádské.

Most č. 7. má pěkné básně mladých
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a neimladáích Ctibora Blatné/lo a Ad.
Hoffmeisíra, studii J nappa o
Fischerovi. O spiritismu neimenovaný
autor píáe iako o zievu nezdravém.
„Spiritism ie útěk od skutečna. Dnes
tento duševní alkohol ie důkazem touhy
po úniku z materialismu dneška. po
mravním oproštění, po náboženské ex
altaci. Ale s iritism je cesta nepravá
ie slepá ulička. Nevede nikam. Je ie
nom zmateným výrazem taiemných sil
lidstva, iež se sbíraií v podzemí."

Proletkull (13. až 16.1Básně Horovy.
portret Lva Trockého od Lad. Siisse.
studie W Morrise: Neužitečná práce.
Neumannova: Trpaslíci. autobiograiie
Trockého, Rudá armáda za čtyři léta
revoluce, odsouzení skupiny realistické
dr. Nejedlého, odsouzení spiritismu.
Jos. Bubnika: Kultura a dělnictvo.

oderni revue č. 7. tovka Jar.
Marie: Svítilna. V. Dyka: Zmizelá li
teratura a Hub. Cyriaka posudek alba
Vikova: Český ráj (12 dřevorytůl.

Var č. 10. věnován výhradně slu
denísíuu. Jsou tu názory stud. na politiku,
stav. stavovství. stavovskou politiku, o
brodné hnutí. nové umění, socialism.
kulturní život dneáního studenstva, na
střední školu. Ve článku ..Obrodně hnuli"
S. 0. Navrátil uznává kus práce růz
ných obrodných institucí. iež přinesly
studentstvuprvnípomoc, ale nepřeie sl,
by ovládla studentstva. „Dva myšlen
kové světy stoií bojovně proti sobě:
Idea nového řádu. postaveného na vě
deckých základecha myálenkaoprav, ny
něilího systému pomoci náboženských
metod. Není těžko uhodnouti. kdo z nich
vyide vítězem. Náboženství pak samo.
čisté. zbavené vedleiáích cílů. bude
i v novém uspořádánt společnosti lidské
poměcením iimta a doplněním lidského
rozumu. Socialismus odmítá však zá
sadně isolovanou metodu obrozovacl
a vypovídá vášnivý boi včem, kdož by
po příkladu amerických miliardářů
chtěli zneužítí náboženství k posílení
reakce proti pokroku. Obrodné hnutí
nemělo nikdy téměř v našich zemích
vhodněiší chvíle k útoku než ted'. Mo
hou snadno ukázati, kolik životnosti a
opravdovosti ie v ieiich učeních a stá
losti v jejich praktických činech. "

LislyMfilolo ícké (seěit 4.) řinááeilz péraM ýska studii o íltoucovi,
iako kritikovi a dramatik ovi. _Hýsek
nazývá Mikovce přechodním zievem.
ienž ievl se zvláště v bohaté náplni



leho záimů; „ve všestranné iebo činnosti
lest v iádru obsaženo téměř vše. co se
mohlo rozvinouti a zráti teprve v ně
kolika desítiletích. ikovec znamená
program. kterého sám nemohl naplniti.
ale který po něm plnili iiní; české
časopisectví, české divadlo. česká věda
a česká kritika posledních šedesáti let
)řed naším osvobozením mají v Mi
kovcovi předchůdce. který cítil. že nová
doba si v literatuře i vědě vyžádá pro
! All I LI. „| ,I. J L 11 _Iu..

V Ruchu filosofickém (č. 2.—-3.) po
kračuie K. Vorovka ve studii o české
náboženské chudobě. Zmiůuie se stručně
o bohatém náboženském duchu v čes
kém umění výtvarném. starém ino
věiším.o náboženských prvcích v krásné
literatuře české (Novákové. Čech.VVrch
lický. Březina) tvrdí, že iest „v naší
krásně literatuře opravdu veliké nábo»
ženské bohatství. které iistě nezůstane
nezůročeno". Smutněiší iest mu pohled
na naši literaturu theologickou a lilo
snlickou. ,.Pohíédněme především na
uodukci katolickou. At iiž čtu theolo

logiuká učena' díla prolesorů theologické
lokulty. nebo se probírám ročníky ka
tolických rewí. či se ohližím po liter
rarnl tvorbě. nevidím než věci v nei—
lepšlm případě prostřední. mnohem více
však podprostřcdnl. K oné intelektuální
a citové výši, ilž se může právem ho
nosili katolictví lranmuzské. má naše
katolictví ještě velmi dale o. Také
u českých evangelíků isou dosavadní
literární výsledk o umělecké pokus
celkem vzato, chudé. Uvážlm-íi však
početně malé poměry, z nichž tvoření
vyrůstalo, a setkáváme-Ii se na ořád
v české církvi bratrské síidmi výborně
a moderně vzdělanými. nabývám víry,
že tento strom přinese ieště vzácně
ovoce. Nespokoienost s výsledky stáva
iícími ve vlastních řadách bude zárukou,

aby netronikla hnilobn ke kořenůmtohoto menu. Pokud se týče církve
československé. ide o prvé počátky
hnutí. u iehož kolébky stoií ideová ne
jednotnost a chudoba, připomínaiící ne
domyšlenosti utrakvismu. . . Pro všechny
naše církve však považuii za neivýš
d\íležito. aby vývoi k novým nábožen
ským statkům i rozvoi odvěkých nábo
ženských potencí ovzbudili úsiíovným
studiem filosofie. letoezirůznýmih oso
iíckými směry — theologu třeba ie
znáti všecylm nou ovšem některé,
iež bud nábožensikost hledí : mysli

číověčenstva odstraniti. aneb alespoň
svým iednostranným psychologismem a
sociologismem ii uváděií na písečnou
poušt. na níž nelze učiniti kroku.
prohloubení náboženskosti mohou přede
všemi iinými přispěti takové filosofické
soustav-y.které zasluhuií názvu theismus.
Aby nepovstala hádka o slovo a nebylo
mně vyčítáno. že přeceůuii katedrovou
filosofii. uvádím jako příklad theismu
velmi mocně působícího iména dvou
amerických filosofů: William James a
Josiah Boyce“ V dalším mluví autor
o theismu Masarykově a na konec vy
slovuie obavu, že nám zase hrozí od
věký osud. že se budeme více starati
o organisace církví než o vlastní n 
boženské obohacení a prohlouhení.
budeme híedati poměr člověka k člo
věku. nedbaiíce o poměr k Bohu. Že
za přístup do církví budeme ochotně
platiti svojí individualitou. lalešně se
domnívaiíce. že za malý vklad získáme
mnoho. Naše náboženskost se povážlivě
schyluie k svatouškovskému altruismu,
který stále hledí na druhého a hlídá
ho, zda-li ieho zpusoby dobře zapadaií
do předepsaných církevních a sektář
ských manýr. [ v náboženství ie třeba
egoismu. Nestaneme se náboženskými.
dokud pro sebe ne ocítíme potřebu
náboženské podpory. otřehuieme Boha
k životu a ke smrti. Jsme potřísnění
vsemi hí'íthy a neplavosti zapsaly se

trvale do našeho organismu lilnusllnese sami sobě a vědouce. že ne eod
činiti co isme spáchali nemámee od
vahy věřiti ve své obrození. .lediné
náboženství iakožto vztah k Bohu může
způsobiti, abychom v slavnostním oka
mžiku blížící se společně smrti potla
čili bestiaíitu a zapěíi s cestuiícimi
tonoucího Titanicu: Blíž k Tobě, Božeí

Idea lin/na " Malebrnm-he ie název
studie R. J. Malé/w v Ruch" filosofickém
(27 '3l. Malebrancheovi nestačíía Des
cartova věta: Myslím. tedy isem. Bůh
Descartův iest oproti Malebranchovu
spíše obecná vědecká příručka. která
nabývá smyslu až tím. iak iest ií užito.
v iakě souvislosti a za iakým účelem.
Je to spíše íiíosolický výpočet nežli
prvotní iistota liíosolická. Malebranche.
který dospěl ke katolickému teismu,
vidí a cítí svého a stále. ve všem
a všude. že Bůh mu iest podstatou
skutečnosti. iedinou pravou příčinou
světa a nutnou vnitřní souvislostí všech
věcí a všeho dění. iedinou pravou tvůrčí
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a účinnou mocí. jež sama ze sebe všecko
učinila, vším hýbe a všechno zachovává.
A dále je tím tečeno, že tato podstata
jest ve své nekonečné nesmírnosti a
účinnosti lidskému duchu nepochopi
telná. Bůh jest a trvá celý a všecek
ve věčnosti i v každém okamžiku;
není z části na nebi a z části na zemi.
nýbrž' je celý a všecek na každém místě
a v každé chvíli své nesmímosti. Bůh

je tu mezi námi, ted'. včera, ustavičně.
Jest to Bůh'zivý. Nepodoba se lidskému
staviteli. jenž : daného staviva vystavěl

m a potom zemtel, zatím co stavení
trvá dále. Nikoli. M. pojetí božího řádu
je silně realistické a projevuje se jim
veliký smysl pro skutečnost. Boží řád
— tot pravda světa, tot zákony sku
tečnosti; vše. co jest. a jak to jest.
Svět a příroda, praví se tím také, ne
isou nic chaotického a nahodilého. nýbrž
sám zákon a řád.Od nejmenšího broučka
až po člověka a hvězdy. o tu všude
podivuhodné zákonnosti a krásyl M. ze
svobodného aktu stvoření vyloučil stvo
ření vyloučil všecku libovůli. Bůh ne
stvořil zákony světa dekretem rozmarné
vůle jako někdy panovníci činívají a
jak konec konců si i Descartes před
stavoval. Bůh tvoře svět, zůstal věren
sám sobě. věčné pravdě. V jednání
božím tedy není a nikdy nebylo nic na—
hodilého. ni nedůsledného. libovolného.
Bůh jedná vždy dle toho. co jest atd.
Hluboce založená studie Malého jest
pouze ka itolou z nové knihy. jež lirzy
vyjde 11kr. llorového v Praze a na
niž prá\e možno se těšiti. V témže
čísle Ruchlmifilosofického jest ještě stu
die (lrr rnky: áhnda nekonečnosti
a věčnosti a Emila Svobody: Budhismus.

asopis československých architektů
(č. 2.] má pěknýnávrh Šlé la-Stránského
na zřízení Voinnea, šoly herecké.
Dr. Černý oceňuje projekt parku lido
vého zdravl pro horní město Kladno

ťportovní oddělení, lidové lázně, kluovn hříště, restaurace,tělocv1čny
Hlidkdka (č. 2) pokračuje v Neuman

nouých „náboženských dějinách Ho

rácka“ a začíná studií Dr. Kratochvíla
o křestanské mystice Xll. stole tí.

Služba (č. 2.) přináší článek V. X.
Škracha: „K diskusi o s iritianu"
v němž se autor zlobí na Vo nou Myš
lenku pro její veřejné ankety o spiri
tismu, jež tento nezdravý proud spíše
posílily, než osvětlily nebo vyvrátily.

evue Komunismus (č. 4.l přináší
článek Trockého o Masarykové díle
o Rusku. napsaný do Kamplu již r. 1914.
Tvrdí, že Masaryk nezaslouží ani nizvu
ekleklik, je prý to spíše kompilátor
nekritický. Chybí mu historické intuice.
v díle jsou chyb ,anachronismy a ne
dorozumění. mno o moralisujících mou
drostí, málo duševní jasnosti a nedosta
tečný styl.

Českobratrský Kalich, (rozhledy po
životě náboženském) zahajuje Vll roč.
obsahuje studii Fr. Linharta: „Podstata
lilosotie náboženství“ v níž žádá sice
samostatnost pro lilosolii náboženství.
nikoli však úplnou odloučenost. Dr.
Hromádko ve článku „Zbožnost a theo
logie“ odhaluje neúprosně slabiny prak
tického. nedogmatického křesťanství.
Volá theology ku tísné vědecké erudici
a metodické ško enosti. „Theolog musí
míti otevřený zrak pro dění lloží. musí
se vnořiti do největších a nejmocnějších
projevů křesťanské zbožnosti. musí mítl
dychtivé srdce &toužil po pommi. musí
očekávat Boha —- musí lwýti rosté
zbožným. a pak může podrohovnti
všechny jevy osobní i dějinné nejpřís
nější kritice beze strachu, že se mu
pod rukama ztratí Boží reality.

Nové Čechy č. 6. řinášejí důkladnou
studii Perglerouu o. stavách států ume
rickě unie" a Dr. eruenky „Slovanstvo
po válce". Autor této stati dokazuje
že ač Slované získali světomu válkou
přece celkové situace není potěšitelnn
a osud Slovanstvo je velmi zachmuřený.
„Náš národ, který dosáhl svobody. musí
svou politiku vésti pouze k jednomu
cíli, totiž, aby se Slovansto zase sjed
notilo. nebo! jen tak získá ztracených
území auhájítoho.čeho ve válcezískala."

Nákladem Družiny literární a umělecké. - Odpovědný redaktor Lad. Zamykal.
Tískne Arcibiskupská knih- a kamenotiskárna v Olomouci.



LISTÁRNA REDAKCE.
„Archiv literární“, v jehož pravidelném vycházení nastala

malá přestávka tím, že jeho redaktor V. Bítnar stěhoval se z Brna
zpět do Prahy, bude k číslu 4. opět přiložen. Ve všech začatých
studiích bude pokračováno.

Radostnou zprávu dostáváme z Prahy. Naši přátelé p. red.
V. Bitnar a šéfredaktor „Lidových listů" Fr. Světlík se dohodli,
že teď na jaře zahájí v Praze činnost kulturní a že si založí
k tomu cíli odbočku „Družiny literární a umělecké". Úmysl ten
byl sdělen již mnohým literárně činným pražským pracovníkům
& našel půdu velmi kyprou. V Praze je mladistvé nadšení pro
práci. Všichni doufají, že s pomocí Boží něco svedou. Odbočka
bude ustavena v nejbližších dnech. Pražští pracovníci také semknou
se pak kolem ..Archy". — Rozhodnutí našich pražských přátel
vítáme co nejvřeleii. Tato účelná koncenh'ace bude jistě našemu
snažení a naším cílům jen na prospěch. Tím. že i naši mladí &
nejmladší stanou se spolupracovníky ..Archy", bude splněno naše
dávné přání. Semknutí sil bude míti jistě i blahodárný vliv na
činnost produktivní a vydavatelskou. Družina literární a umělecká.
která letos vydá (částečně už tiskne) novou knihu Bělohlávkovu,
verše Františka Kašpara. román Dominika Pecky, nabízí pomoc
nou ruku všem našim mladým spisovatelům. Od soutěže, kterou
vypsala, slibuje si také mnoho. Setká-li se soutěž s žádoucím
úspěchem, vypíše Družina ihned cenu na drama, na povídku &
po případě i na epiku,u nás teď nějak opomíjenou. Ovšem pouze
v jednotě bude naše síla a úspěch.

Katolická filmová společnost. K. Dostál-Lutinov přichází

ls)iliávrhem na založení Katolické filmové společnosti, jejíž úkolemyo y:
1. Předně vybrali z nepřehledné světové literatury filmové filmy

mravně a nábožensky bezvadné a ty doporučovali.
2. Teprve na druhém místě mohla by se Společnost pouštět

do trochy nových bezvadných, výchovných filmů. Dříve než si
opatříme potřebný kapitál, lidi a zkušenosti, mohli bychom zatím
vypisovat jen ceny na vhodná katolická libreta, která by se pak
od stávajících společností za odborného dozoru fimovala. Odbor
níci k tomu se již nabízejí.

3. Třetím úkolem Společnosti bylo by zříditi půjčovnu dobrých
filmů. zařizovat kina, dodávat jim dokonalé stroje a operateury atd.

Porada o věci bude 24. dubna v Brně.

LISTÁRNA ADMINISTRACE.

Pošlete nám předplatné i nedoplatky! Rovněž nám získávejte
nové odběratele! 
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Fr. Zýbal: Pěl ptáček. Básně. Cena 5'20.
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na Wilsonově nám. čís. 16. — „Archiv literární" rediguje Vilém
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tehdy, byly-li přiloženy známky. - Za vydání odpovídá L. Zamykal.

ČÍSLO 5-6VYŠLO v CERVENCI.

Obsah „ARCH Y“ č. 5—6: Bartuška Josef: Z knihy ..Velikonoce". 
Jetřich Lipanský: U studánky. - Dr. Antonín Dohalský: „Ma
gistra theologorum“ — Angela de Foligno. - Z literární ozů
stalosti Lucyana Rydela, přeložil J. Kai-ník. - Stanislav ys
piaňski, přel.F. Duša: Legion. - Bedřich Konařík-Bečvan: Mlčící. 
J. Vyhlídal: Literární vzpomínky. - František Hanzelka: Nedělní
ráno. - František Střížovský: Zázrak. - Jan Vinař: Balada lesní. 
Josef Hanák: Mgr. Alfred Baudrillart. - František Hanzelka:
Modlitba sobotní. - Posudky knih. - Okna.

LISTÁRNA REDAKCE.

Spektatorovi. O poměru a úzkém vztahu snažení na politic
kém kolbišti se snahami na poli katolické literatury jsem častěji
uvažoval a hlásal jej ústně i písmem. Zdá se mi však, že dosud
neproniklo náležité vědomí. jak úspěchy politické koření v kul
turních základnách. budovaných krásnou literaturou. Těmito otáz
kami zabývá se také dr. Keckeis v knížce „Die bewégenden Krá'fte
der schó'nen Literatur“ (vyšla u Herdra, za 19 Marek), Mezi
jiným praví: „Žádejte, zejména po svých politických vůdcích, aby
se konečně jednou ujali péče o katolickou literaturu a aby ve
schůzích, shromážděních s tvářností nevědoucího neprokloqu
mimo nadmíru důležitých záležitostí katolického kulturního výz
namu. Žádejte po muži, který se nazývá vůdcem katolického lidu
a zástupcem důvěry lidu, aby znal literaturu, jako významného
činitele lidové kultury a vzdělání, aby si byl vědom jak v dnešním,
ne sice hlučném a politickém, ale proto ne méně závažném a
tuhém kulturním zápolení musejí býti síly poznány a s rozhledem
rozestaveny. Znal jsem a znám politicky velmi vyspělé í vlivné
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HARTUŠKA JOSEF: Z KNIHY ,.VELIKUNOCE".

JARNÍ DEN.

Hned za naší vsi vstal bílý den,
(livence s myrtnu podoben
"\ že jsem při tom byl,
len den jsem sobě přivlastnil:
lys můj & já jsem tvni,
:lndělíčku,
muj slrážmčku,
obu nás opah'ujl
Maminka přinesla ilnln housátka z půdy,
tatínek odešel na návštěvu k včelám
a ostatní dn polí,
iá sám mnoho rámusu nenadělám
1 proto bylo takové tichu.
lak stojí náš dům
,;řirostlý k bílým ublakum.
()palruieme chodby a dveře,
skleněné světnice s iarnimi radostmi,
aby kdo snad se s námi dnes ke stolu odebéře.
našel vše připraveno.

ZELENÝ ČTVRTEK.

Záhy z rána
každá cesta zelenými sliby byla posypána
& pak celý den,
ráno, v poledne, večer
chodila iimi krásná, překrásná dívka,
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Marie Panna.
Chodila chvílemi po zemi,
chvílemi po oblacích,
mluvila se všemi
a s nikým.
A ten.
kdo byl nezvučným slovem pozdraven.
odešel do domu svého.
aby chudobu svoii v zahradě iako hůl
zarazil vedle něho:
A až se ta sukata hůl zazelená
dostaneme nová srdce
a nová iměna.
každý muž, celý svět
a svatou rodinu každá žena.

VELIKÝ PÁTEK.

Usnuli isme tak v loži svém
pod obrazem života svého,
čtyřmi bolestmi probodeného.
lampičku noční za oknem »—
kulatý měsíc.
Za každou naši bolest nová hvězda se rozsvěcuie.
za každou ránu k zavřeným očím nový sen pluie
a na obraz života našeho,
ten neikrásněiši sestupuje.
A za rana
pečlivou rukou lože budou ustlána
a na obraze života našeho svatí.
kteří s úsměvem přiidou nás zváti:
Živí se čtyřmi ranami,
přišli jsme za vámi,
íeště dnes budeme s vámi obědvati.

SVÁTKY.

Všichni odjeli k maminkám domů,
aby iim dali svou lásku
a vzali si jejich koláče.
Také já bych rád někomu něco dal,
aby se na mě usmíval,
ale nevím komu.
Potkal v hájí černý pták
chudobu života mého.
hvízdal a iistě si myslel. že potkal zamilovaného.
ale ja jsem ten nejmladší žák



samého Pána Boha.
— Kone. kose černý ptáku
co se tak za mnou díváš? —
A abych také někomu něco daroval.
všechny iedle isem otrhal
& slzičky svému zraku.

Všichni jsme dorna,
iíme koláče plné tvarohu & máku
a držíme maminčiny ruce.

SVÁTEČNÍ POLEDNE.

Na doškovou střechu sestoupila duha
na zname
že veliká láska v krev se proměnila
a v pravdu snění.
Do boku zabodla se jarní krása.
aby z té bolesti
vyrostla první sedmikráaa.
lžíce staly se v rukou lidí
nástroiem svatým & žehnaiícím.
který odnímá bolest
očím. ústům a lícím.
Neipokorněiší věc usedla uprostřed nich
a je to stů.
plný teplých radostí poledních,
& kdo chceš, s nimi se pomiluil

Chalupa hoří polednem,
modrý kouř probodl nebe.
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JETŘICH LIPANSKÝ: U STUDÁNKY.

ředstavte si nepřehlednou, unavující rovinu a v ní dlomé
lany polí. přímé, křižující se cesty. u nichž tu a tam sbjí
stráží řady třešňových stromů. Vaše oči jsou znavely,
ústa prahnou, nohy klesají, myšlenkový iond je vyčerpán.

Vesnice, jimiž procházíte. hledí na vás netečnýma, střízlivýna
očima svých chaloupek. Zdá se vám, že kdyby už 2 tak blízxa
nekynul laskavě na uvítanou pohostinný les, klesli byste vysílení
do zaprášeného trávníku na okraji cesty.

Z takové hluché roviny vcházel jsem v mírně údolíčko, skryté
tmavým pláštěm tichého, dobrotivého lesa, jehož srdcem je stu
dánka a hlavní tepnou zpívající, čistotný potůček, stále uspěchaný
a žvatlavý, Sen vládl tímto údolím — tesknícím hlasy ptačími,
toužícím vůněmi květů, milujícím svým tichem — a naplňoval
všechno svou tajemnou silou. Studánka vzpomínala živě svých
slavných letl Ticho se napájelo v její hlubině a na hladině zmí
raly poslední rellexy slunečních paprsků. Modré nebe se zjasnilo
uspokojením & stromy ukonejšily se k spánku ukolébavkou sla
víkovou, oddychovaly spokojeně libý Odem ozonu. Slavná leta
studánky! Bylo to před padesáti lety, tenkrát, kdy nebděla md
ní ještě velebná postava Sedmibolestné Matky ve výklenku ka
pličky. kdy ještě svobodně tryskal pramen její z lůna země a
nebyl uzavřen ve čtyři kamenné desky mechem obrostlé a že
leznou rzí pokryté. Pod kapličkou na kameni, který sloužil za
klekátko, seděl stařec s obnaženou hlavou hluboko skleslou ke
kolenům, trochu popelavých. dlouhých vlasů splývalo mu na okraj
kabátu. Snil hluboce, takže ani dunění mých kroků spojené údery
o kořeny staletých stromů a s chrastěním loňského suchého listí
neupozornilo jej na něčí přítomnost, Neuslyšel také šelest těžkých

průsvitných kapek dešťových, dopadajících na listy. Teprve, kdyžisty pod tíhou jich sc skláněly a střasaly je k žíznivé zemi —
procitl. Malý lovčí domek zval svými dvěmi jasnými okny k od—
počinku a k ochraně před houstnoucím deštěm.

Ocilli jsme se tváří v tvář. Mdlé, vybledlé oči starcovy s do
hasínajícímí plaménky životních sil pohleděly na mě přátelsky
& s pohledem tím ústa sdělovala současně otazku: iste student
a chodíte se sem učit, není—ližpravda

Přikývl jsem a po chvilce řekl váhavě: „Nejenom učit, ale také
nečinně tu bloudívám, knihy nesa jako nutné břímě sebou. Chodím
sem asi jako chodíváme do kostela nebo na pout, s neobvyklými
city & radostmi. Vidíte, tam asi třicet kroků od nás zrcadlí se
rybník, vlastně jenom pozůstatek rybníka, ale vodu má čistou a
tolik chladivou. napájí jej potůček přitékající od studánky. Je tam
písčina, příhodné místo ke koupání, vrby staré, schýlené stařeny,
jsou jakýmsi stínitkem. V jedné z nich sídlí roj divokých včel.
Abych řekl všeobecně a široce: je tu krásně. Všechno je tu člo
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věku jaksi bližší a laskavějši než tam dole ve vesnici. Všechno
je to tu tak sdílně a přitulné, jen dorozumění činí trochu potíž.
Co by nám chybělo. kdyby člověk rozuměl řeči květů, stromů.
šumění vod, radostem a žalům ptáků a zvěře? Konečně. ač jest
mezi námi a věcmi taková kamenná, nepřehledná hráz. přece
i přes to si někdy lépe rozumíme s květinami než s lidmi. —
Ach odpusttel Unavuje vás zajisté tato řeč?"

Stařec nepohnutě stál, takže se zdálo. že ani neposlouchá,
ztrnulé zorničky směřovaly ke kamennému pomníku, : jehož vý
klenku hledí dobrotivě do údoli Sedmibolestné Matka.

„Všiml jste si tam toho nápisu ?"
„Ach." odpovídám. „s každým pohledem na sochu čtu také i nad

pis: Rosa mystika. Pod ním je také tuším letopočet r. l869 a
věnovánL"

„Nechtěl jsem a přece vám to řeknu. Musím. Člověk nemůže
někdy odolat. Upomínate mně na mé mládí. Myslím. že není ná
hodI tedy že ani toto setkání není náhodou." ——Mluvil úryvkovitě
stařec.

Vyšli jsme ven. vzduch byl po náhlé pršce vlahý & čistý, rost
liny se chvěly blahem, dešťové kapky se v šeru lesa stkvěly jako
démanty. Louka kolem rybníka byla svěží jako dívka po koupeli.
Šli jsme údolím k rybníku. kde nás divoké kachny pozdravovaly
svým rykem, Tu a tam vynořil se nad hladlnu kapr a plovoucí
stříbroleskla úžovka zanechávala za sebou dlouhou brázdu. Na
okrajích lesní stezky voněly zrající, rudé plody jahodníku,

„Bylo to za takovéhoto předvečera. začal po dlouhém tichu
můj společník, když po prvé v životě jsem sem přišel. Vše bylo
zrovna takové jako dnes, tenkrát před padesáti lety. Jen ten
pomník tu nestál a kamenné vroubení a ty obrazy na stromech
lu nebyly, jinak všechno jako dnes. Snad se mně zdálo mnohé
krásnějším než jinému. ale tím bylo vinno mládí a ne já, v mládí
člověk ssaje krásu jako nemluvně sladké mléko. V nasládlém
šeřivém tichu byla duše koncentrována v tklivou, resignovanou
melancholii. Teplem dnc prosyceným \zduchem rozlesknělc do—
znívaly poslední zvuky rozjařených, chválicích cvrčků a stíny stromů
se dloužily a pohodlně se usazovaly po cestách. Samota zby
střuje jaksi naše smysly. Slyšel jsem kdesi v dálce kroky. ale
to mě nerušilo z dumání, sní-li člověk velmi živě. je jako by opo
jený. Kroky zněly už jasně. Pozvedna hlavu, spatřil jsem jinocha.
jemuž ještě poslední paprsky dohasínajícího červnového slunce
ozařovaly snědý, výrazný obličej a v odrazu iich záře jiskřilo
se dvé černých, zasněných očí. Husté kadeře ocelově se lesk
noucl, slepeny byly potem čela, na nějž při chůzi stále dopadaly.
Celý jeho ziev prozrazoval znavenost. Nečinil také dojem. že by
byl pospíchal. nebo! tu a tam ustal v chůzi, aby vdechl větší
doušek pryskyřičné vůně borové. Les byl ještě nepřehledně dlouhý
a den už dohasínal. Bylo lze pozorovat. že míní přenocovat
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v lese a že mu to není neobvyklo. Svýma krásnýma očima bloudil
po lesních stezkách, vystlaných hebkým mechem. Myšlenky do
provázely těkavé pohledy, které pojednou utkvěly na reflexu
světla blízko křižovatky lesních cest. Bylo lze slyšet radostný
šepot uspokojené duše: „Pramen vody?" říkal si pro sebe, ano
opravdu: studánka. Nehluboká, pravda, ale tak průhledná až
k nepřirovnání. Jinochovy rudé rty, sprahlé denním úpalem slu
nečním. dychtivě ssály vodu pramene, zvlhly & zvláčněly, tak
jako květy po přijímání rosných krůpějí.

ero zatím ob opilo krajinu, tma houstla & měnila i barvu
oblak azurově roztouženou v sinou šed', na niž vystupovaly hvězdy
jedna za druhou. Měsíc netečně dohlížel na s ící kraj a svými
mdlými, chladnými paprsky pronikal temnými orunami stromů
a líbal zjasnělý obličej jinochův. Tento tiše oddychoval a jeho
útlé tělo spočívalo klidně na poddušce mechu a lesních travin.
Pramének studánky šepotal cosi tajemně o únavě dne a 0 no
vých nadějích. Ze sna se probudivší pták lehce zapipal & zase
ticho. Jiuoch snil. O tom zvěděl jsem z jeho úst a kromě mě
snad několik ještě lidí. Matné myšlenky bez vědoma rozbíhaly
se po bezutěšených. pustých krajích, bez lidí a bez lásky, bez
nadějí a bez slz a zase zabloudíly v zahrady radostí a slasti.
kde očasíné duše se pozoávaly v zapomenutí svého hoře a strasti —
a zase se vracely zpět v údolí k tělu pouíníkovu. Pojednou tiše.
tak tiše. jako list padá na podzim se stromu sklání se nad zro
seným čelem poutníkovým krásná, bílá Paní a beze slova mizí
na dně studánky. Jinoch se probouzí pod tíhou silného dojmu
a z úst line se mu vroucí modlitba. Předzvěst dne 2 daleka se
blíží. Zora s rudým znamením na čele se ohlašuje. Usvit přichází.
Den nastupuje vládu. Jinoch zvedá se ze svého mechového lože
a žíznivě ssaje vonný vzduuh ranní. .leho jinošská, roznícená
duše byla přesvědčena dokonale o zjevení Sedmibolestné Matky.
Byl blažeu, jako každá čistá duše. Nějaký těžký povoz hřmotící
na silnici jej \zrušil ze sladkého snění. Slunce zatím vystoupilo
k vrcholkům stromů. Snědý hoch hleděl k zaprášené cestě; bylo
viděl. že zápasí mezi dvěmi možnostmi: zůstati tu nějaký čas a
nebo odejíti. Ani jej nenapadla myšlenka. že by měl v své blízkosti
člověka bezprostředního pozorovatele. Uznal jsem za dobré vyjíti ze
svého zeleného stanu smrkového, který mně býval jenom záminkou
k nočnímu „čekání“ na zvěř. nebot nerad jsem usmrcoval a u
smrcuji živé tvory, ale rád trávím letní večery pod širým nebem,
samoíný & nerušen. el jsem kolem hocha jakoby náhodou &také
tak jsem se s ním dal do řeči. Vyprávěl mi o dojmu, jaký na
něj učinil tento kraj. a o svém snu. Jest tu prý úplně cizí a nyní

oná prázdninovou cestu. Tak nerad se loučí s tímto místem.
Ale je nutno odejít. Rozloučili jsme se a od té doby jsem jej
nespatřil, ač prý každoročně po deset let sem na jeden den cho
díval. Bůh ví, jakými cestami kráčel a kam se poděl. Jenom je
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jisto, že žil celý život svatě &odříkavě, mystický žár, jímž hořelo
jeho nitro v jinošských letech nikdy nevyhasl. Kterýsi z lidí, kteří
ke studánce pak cohdili jako k zázračnému místu, jej poznal na
jednom poutnickém místě v kněžské sutaně.

Slunce už spalo za horami, když jsme přišliv houstnoucí tmě
na stanici k vlaku. Tam ještě dopověděl mně neznámý své ta
jemství řka: „Já sám jsem tu byl krajanem. ale lidé mně tu byli
příliš cizí, přes to, že jsem netoužil po jejich přízni. Odešel jsem
odtud & zvěděl, že jest všude vlast člověka, všude že jsou lidé
dobří a zlí. Konečně však zvítězila vyhýčkaná, umělá láska ro
mantiků. Neodolal jsem a přišel, abych na okraji hrobu snil ještě
o této mé kolébce mládí a o pomtjejícnosti všeho, co v tomto
smutném údolí slz kvete a zraje."

Nepoznáni a neznámí jsme se rozešli navždycky.
Osamocen kráčel jsem od zastávky, zatím co myšlenky na ono

setkání neznámého se vracely, stále a znovu. A ještě dlouho,
dlouho doprovázely mé vzpominky starce na cestu do ciziny.
Jemu zůstala z mystického snění jen hromádka popela ——nálada
zbývající na spáleništi myšlenkového života. ale v srdci chvěla se

přecei jenom útěcha, že z těchto mlhavých dnů vzejde novávěz &.
Později náhodou jsem se dověděl, z'e onen stařec byl bývalý

majetník panství. jehož součástkou byly také ony lesy se studánkou.
Také on dal vybudovali kapličku a obrouhiti kamenem studánku.
Prostá, obrazná fantasie lidu okrášlila studánku u kapličku po
věstmi & ruka jeho obrazy; podnětem ke všemu tomu byl sen
jinocha v červnové noci.
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DR.ANTONÍN DOHALSKÝ: ..MAGISTRATHEOLO
GORUM" — ANGELA DE FOLIGNO.

ÚVODEM.

noho se dnes piše, čte i slyší o úpadku náboženského
života, nejen specielně u nás v Čechách, nýbrž snad
v celém světě vůbec.
Příčiny tohoto zjevu udávají se různé, podle toho,

z které strany vycházejí. Než nemýlím se, tvrdím-li, že většinou
všechny hlasy, všechny strany, všichnimoderní mravokárci u jedné
z říčin jsou za jedno a tou jest válka. Slova: válka & demo
r 'sace stala se u nás skoro synonymy. Jsem dalek toho, po
pírati tuto příčinu nešťastného morálního stavu Evropy —- ale
myslím, že příliš se na ni hřeší, ba nespravedlivě, ano již ivě

omě.
Jsem přesvědčen a plně přesvědčen, že válka byla jen po

sledním polínkem, které scházelo k rozžehnutí světového plamene
vášní; neb chcete-Ii, prvním průlomem, jímž počalo se vyvalovati
dávno nastřadané bahno morální bídy.

Chceme-li proto udati pravou příčinu dnešního stavu morality,
nutno jíti do hloubky a tam se tázati: odkud? A to jest mé

pevné přesvědčení, že počátky musíme hledati tam, kde stálakolébkaiberallsmu, onoho egoistického liberalismu. který — vzav na se
masku falešné humanity ,- ničí v zárodcích tam, kde se uhnízdil,
veškerý smysl pro rigorosně & spolu logicky postupující mravní
řád. seslabuje tím povahu jednotlivce a činí z něho loutku, čí
třtinu větrem sem tam se klatící.

Tento liberalismus jest otcem dnešních slabých povah. My
stali jsme se jeho dětmi. A najíti dnes pevnou, silnou povahu
stálo by jistě mnoho práce, aě-li by nebylo námahou marnou.
Slabé povahy nesnesou pevné morálky, Jim každá povinnost
jest břemenem. které tíží "—každý zakon okovy, mravní řád
omezením lidské svobody.

A proto každá příležitost jest jim dosti dobrou, ba vítanou
'ež pomáhá jim setřásti to. co morální člověk nazývá právě zá
konem, povinností. mravností. Odtud hesla: volné manželství,
volná láska, družka života, svoboda svědomí.

A proto, ač „nihil novi sub sole" — ač již mnohokrate v dě
jinách hesla tato, za nimiž lidstvo šlo, svět zírestala ve svých dů
sledcích — přece znovu dnes lidstvo opojila a vede k týmž koncům.
Jen toho důsledky jsou: útoky na náboženství, profanace svatého,
blasfemie pronášené beztrestně. ano s oblibou.

Nitro moderního, degenerovaněho člověka, slabého nésti jaké
koliv důsledky pevných zasad, jest to, které nemůže snésh' jakých
koliv vyšších zákonů, vymykajících se jeho animálnímu pojetí
života — a proto ta demoralisace.
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A ač tato ztroskotala světovou říši římských imperátorů, ač
temným učinila jinak plný světla středověk, rozvrátila rokokovou
Francii, vybladila nespočetné rody, rodiny i jednotlivce, přece —
poněvadž dnes na jiném základě postavila svou budovu a v jiné
roucho se zahalila — tríumfuje, ke škodě tisíců & milionů.

Moderni člověk jest — ve své nahotě -—který dávno před válkou
byl ln otravného pojetí života a čekal jen, až naskytne se mu
vhodna& příležitost a tou byla válka.

Válkou dáno heslo nejen k boji tělesnému, zhoubnému sice —
ale k boji ještě zboubnějšímu, k boji duší, k boji názorů. Ajak
mile vzplanula válka, rozpoutaly se vášně. Byli jsme toho svědky,
že sta mladých vojínů hynulo pohlavními nemocemi, sta žen ne
z nouze, ale ze smyslnosti se prodávala. Kriminalistika rostla
den ze dne. Jak to? Proč? Řekne kdosi: bylo to válkou; muži
a ženy žili měsíce vzdáleni manželského života, nedivme se.

Hle, liberalismus. Hle, člověka neschopného odříkati se, klásti
si meze; hle, člověka sníženého k stupni zvířete, jemuž je při
rozeným vybíjeti kdykoliv a kdekoliv své přirozené vášně.

Než jdu dále. Nebyli to jen zvyklí manželskému životu, bylo
to -— a mnohem větší procento ——lidi svobodných, snoubenců
& snoubenek. Mohla i válka zrušiti dané slovo? Mohla i válka
zhoubněpůsoblti na jejich nitro, kdyby byli bývali povahově pevní?
Neměla, nao ak, vzdálenost tím více upevniti jejich city, sliby, pří
saby atd7l'lHl; liberalismus nesl své ovoce. Rozbilo svazku na sta,
na tisíce lidí učiněno neštaslnými.

A co jim sloužilo za omluvu: liberální názor na život. Jedním
slovem: bez veškerých výčitek svědomí zhostili se svých povin
ností. Připomíná mi to slova písma: „zhřešil jsem a co zlého
se mi stalo . . ,"

Ale abych nezacházel do epických šíří. Co je tedy úkolem mo
derního katolíka » laika obzvláště na poli morality?

Chceš-li vysoký postaviti dům, raví Sv. Augustin „ad infima
descende" —-postav hluboké záklády Křesťanský, vlastně ka
íolický laik nesmí se dát strhnouti moderním proudem dnešní
morálky. Má-li víru Kristovu, musí míti i Kristovu morálku.
A oněvadž dnes tak mnohý i dobrý katolík tak prosákl
mod)erními hesly o mravnosti, nutno ——a nic platno ——celý ten
brak vyhoditi, vzíti katechismus do rukou a jedno přikázání po
druhém probrati a nejen to. ale dle něho žíti. Prohloubiti
v sobě to, co kdysi slyšel, ale co dávno mu vyprchalo z paměti.
Nutno sevříti srdce, touhy, přirozené vášně ve jbo, které Kristus
nazývá lehkým a sladkým.

Nutno sama sebe zapříti & následovati Toho. jehož jméno no
síme. Tím vypěstí křesťan pevnou, železnou povahu, nekolísající,
větrem se nekymácející ——povahu prvních křesťanů. A hle, již
jsme se takto octli na počátku: jakým způsobem možno praco
vah' o zlepšení mravního života.
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Byl by však život katolíka tvrdým, těžkým. kdyby nebyl ko
řeněn něčím, co veškery povinnosti. jež vznáší naň jeho nábo
ženství, mu činí lehkými — a tímto kořením jest láska k Bohu,
Této se nám dnes většinou nedostává a proto' jsme tak slabí, tak
stále pokulháváme za jasnými vzory, jež naše náboženství nám
předkládá. těšíce se slovy známými: že svatí' jsou proto, bychom
se jim obdivovali. & ne proto, bychom jich následovali.

Chtěl bych proto k tomu cíli uveřejniti několik po sobě jdou
cích článků, jednajících o jedné hrdinné ženě naší církve, která,
ač zrozena ve století čtrnáctém. může ve století dvacátém jed
nomu každému z nás býti příkladem. jak z života hříšnébo vy
břednouti a jak dokonalým křesťanem státi se možno při dobré
vůli a milosti Boží.

Jest to Angela de Foligno. zvaná ..Magistra theologorum".

I.

Nedostává- li se příkladů v přítomnosti, k nimž bychom upřeli
zrraků, z nich čerpali sílu svému přesvědčení. povolání, hledáme
jinde a to v minulosti. znajíce pravdu přísloví: Verba movent,
exempla trahunt.

A tu zdá se mi ltalie vyvolenou kolébkou svatých, zemí pří
kladů, které táhnou, byt dávno byli došli cíle životní své pouti
a staletí přešla přes rovy jejich -< které nás přímo lákají k na
podobení neutuchající živostí & novosti své osobní síly.

Naskytla by se asi otázka, proč tomu tak, a snadná byla by
od ověď.

Řež cestuj Italii a poznáš že tomu tak. Nejen města, iměstečka
mají své svaté Svaté. zářící svou osobitosti, svou originalitou.
svým nadpozemským určením

Jedním z takových požehnaných městeček jest Foligno, jež
honosí se býti rodištěm Angely de Foligno, jejiž epitetem jest:
Magistra theologorum.

Angela jest ženou ty icky italskou před svým obrácením a
zase typicky irantiškánskou po svém obrácení.

Ač nelze mi přesně udati dobu jejího narození, přece všichni
se shodují v tom, že narodila se r 1249 ——dvacet let tedy po tom,
co Řehoř lX. slavnostně kanonisoval Františka z Assisi (1228),
Bylo to tudíž v době,kdy idea Františkova byla dostatečně roz
šířena po střední Italii, kdy ještě bezprostředně dotýkaly se pa
prsky jeho jasného života duší a živé byly jeho skutky; kdy
mysli lidské rozechvěny byly tímto neobyčejným zjevem & přá
telé i nepřátelé plni obdivu pro něho, jeho dílo, cíle. reformy.
prostotu a hloubku pojetí víry Kristovy V době,kdy zástupy
chudáků sv. Františka procházely městy a vesnicemi, prozpěvu
jíce a chvalořečíce svou paní chudobu. Byla to doba, vžijeme- li
se do ní ——neobyčejného duševního rozechvění, doba horečky
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lrantiškánské, doba blouznění (Jacopone da Todi), která svou ve
hemencí strhovala, svou dobrotou dětinnou a láskou andělskou
získávala kde jaká srdce, určená k věčné spáse.

Nebyla- li Angela od svého mládí mezi těmi, kteří se jí dali
získati & stala-li se její teprve později a to s takovou ohromující
prudkostí, ukazuje to na typ italské povahy. Bylat Angela sku
tečně, jak tvrdí její životopisci (Celestino Bordoni). ze vznešeného,
bohatého rodu a rovněž manžel její byl vznešeného původu. Mladá,
krásná, bohatá žena bystrého ducha, otevřeného srdce, jemných
mravů, vášnivého temperamentu — jaký div, že stala se brzy
rvní dámou rodného města, ženou vyhledávanou, středem roz

hovorů & zábav — a tak ocitla se na šikmé ploše duševního ži
vota. A nenalézajíc ani ve své rodině dostatečnou oporu proti
vzrůstajícím vášním srdce, stávala se irivolní, žádostivou milost
ných aventur, vrhla se celou silou vášnivé duše italské dívky
v náruč světu. A tak byla opojena svými úspěchy společenskými,
že ani potom, když se provdala a stala se v mladém věku matkou
četné rodiny, nikterak nepřestala býti dámou, zapomínajíc, že jest
ženou a matkou.

Kdo jednou však se dal na cestu hříchu — těžko obrací.
l'raví sv. Augustin, že hříšníci cítí v sobě silu, která je nutí stále
ku ředu nu započaté dráze, a nikdy nevědí, kde se zastaví.

& této dráze byla Angela. Nebylo ničeho, co by ji bylo při
nutilo ohrátiti. Naopak, pokračovala na cestě za očaté. Pohrdala
ctností, smála se pokání, Kdo pochopí rozřetefnost Boží, která
takovou duši volala k svatosti? Proč? Ja to odpovědi není. Ne
volá snad každou duši k svatosti? Žádná není vyloučena. Každé
je otevřena brána milosrdenství.

Angela chápala své delikátní postavení Byla! ženou bystrou
Žila ve věku, kdy náboženství bylo vším, kdy ronikalo do rodin,
řídilo obce, státy, národy. A nad to vše —-byrzde sv. František.
Ač nitro její vzptralo se požadavkům. důsledkům víry, přec víru
odhoditi nemohla. Ne, to nešlo ——za žádnou cenu nešlo. Tím
by byla ztratila vše, vše, čeho dobyla — a ničeho nezískala.

Proto —--nuže proto bylo nutno udělati krok poslední, oběto
vati ještě to, co jakž takž bylo dobré, čisté.

Bylo nutno přetvařovati se. Býti na mši sv„ přijímati sv. sva
tosti — třeba svatokrádežně. A zase se naskytá otázka: proč
Bůh dopouští, by duše vyvolené až k tomu stupni poklesly? Ne
vyz ytatelné jsou cesty Boží — kdo je pochopí?

ež, ie-li Angela typem svého národa co do vášnivosti, jest dále
také typem i jakési zbožnosti, skryté pod břemenem hříchů. Jet
známé ořekadlo, jež zachytil autor operety Fra Diavola — že
italský lhpič před výpravou se modlí Jest něco, řekl bych, tra
dicionelní v tomto národě, co krví se dědí a co nepodaří se
nikomu vykořenita co proto bylo, jest a bude jeho národní známkou,
a to jest: v hloubce srdce dřímající víra, neuvědomělá zbožnost,
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která — pěstěna — vydala a vydává nejnádhernější květy sva
tosti, které církev měla; zanedbána — neumírá. nepěstěna — ne
uvadá, odmrštěna — neodcházt, ale zůstává na dně srdce. v hloubi
duše ——a stává se matkou oněch obdivuhodných konversi, sva
tých penitentů, jimiž církev se honosí.

Tato problematická sice. ale zakořeněna zbožnost byla též
v srdci Angelině. A ta ji vedla tam, kde ji chtěl míti Bůh.

Inteligentní An ela, schopna úsudku. nemohla necítiti jakýsi
od or sama k so ě, dospěvši až k těmto koncům.

rovnávala svůj poměr k lidem a nacházela ho správným.
Srovnávala svůj poměr k Bohu a viděla se pokryteckou. Srov
nani tohoto prvním ovocem je duševní stud. Hanbila se za svůj
duševní stav — ale nenalezala možnosti ho odstraniti.

Příliš mnoho by se bylo od ní žádalo, příliš mnoho by se bylo
musilo napraviti a jinak zaříditi. než jak bylo. A k tomu ke všemu
necítila ani chuti, ani síly. A proto pokračovala se svém dřívějším
životě. jako tak mnoho jiných. Ale stud zde zůstal, rozpor v duši
byl — a přihlásily se výčitky svědomí. Nescházelyt jí dobré
příklady.

Assisi bylo blízko. rovněž Portiuncule, sv. František nedávno
mrtev, památka jeho živá, jeho zázraky neustávaly. řady jeho učňů
se množily. procházely městy, hlásajíce mír a lásku k Bohu. T to

řiklady vrhaly hrozivé světlo do jejího duševního života. a
llovaly. volaly, prosily, hrozily.

Dostavily se pochybnosti, výčitky. Již se necítila dobře na svém
místě. Skrytá zbožnost počala slaviti své vítězství. -—Však dlouhá
cesta jeětě ležela před ní ——jíž bylo klopotně projíti »——ke kroku
obrácení.

To vše v duši se odehrávalo __ na venek zůstalo vše při
starém.

Než kolik jest lidi, kteří u tohoto kroku se zastaví a dále ne
dojdoul A proč? Vidí pravdu, jasně září v jejich duši, nemají

Kin-hybnosti o tom, co by měli dělali. než nejsou dosti energičtíčinu. O akují snad modlitbu sv. Augustina, prosicího o svatou
čistotu: „tlyslyš mne, Pane, vyslyš, ale ne hned. ne dnes, zítra
mne vyslyšl"

'l'ak podobně Angela. Dobré poznávajíc zlé sledovala. Pro
živši mládí i dospělý \'ěk v radovánkácll, pokračovala v nich, ač
věděla, že nečiní dobře.

Než Prozřeteluost dala ji srdce hluboké a duši rozjimavou,
které podobně, jako Marii Magdalenu, tak i ji nutkaly vrhnouti
se k patě kříže, hledali předmět nekonečné lasky ——a protože
doma, mezi přáteli, v požitcích světských již nenacházela více
úplného uspokojení. stávala se těkavou, plnou choutek chvilkových.
Znamení. že hledala. neuvědoměle snad hledala, co by jí „neko
nečno“, které ji k sobě táhlo a volalo. jež však obejmouti sil
neměla — nahradilo.
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A tento zjev jest vlastní srdcí člověka, který rozešel se vnitřně
se svou vírou, se svym Bohem. Cítí, že prázdnotu nutno vyplnit,
vyplnit něčím, co by stejně přileblo na pusté místo v srdcii v duši.
Jedním slovem: hledá svého boha, jemuž by svůj oltář postavil
a zavedl kult dle své chuti. Jaký div, že hledá proto často to,
co úplně se příčí Bohu, co jest hřišno.

Bůh jediný však má srdce člověka a On ve své nekonečné
moudrosti i dopouští, by duše vyvolená, Jeho zavrhnuvší, ble
dala si náhradu. Náhradu jistě nedostatečnou. a právě proto ne
dostatečnou. by sama ukázala duši nemožnost uspokojiti srdce
člověka. A tak se stává, že duše lidska, až sem dos ěvší, vidí
to, čeho nechtěla viděti dříve — ač totéž věděla. NeElidno jest
srdce lidské, dokud nes očine v Tobě, ó Bože!

Zde ocitá se na roz raní, přes něž vedou jen cesty dvě:
jedna »—spásy, druhá — zatraceni. První — odrobení se Bohu
se všemi konsekvencemi, druhá zamítnutí oba se všemi dů
sledky.

Zde také ocitla se Angela jednoho dne a duše její jata byla
nesmírnou hrůzou. Neb, jak praví Dante, vyburcována byla ze
s anku. do něhož upadla hříchem. Jeden pohled do duší stačil.
aby konstatovala, že duše její podobá se pralesu zarostlému, ne
pěstěněmu, uepříslupnému, Strnula. Po prvé duše její se zmocnil
strach: býti zavržena na věky. Stála na rozcestí. A horké slzy,
které vylryskly z očí a brázdily její krásné tváře. svědčily, že
první paprsky milosti dotkly se její duše, že volila, volila správně,
že oddala se konečně volání Božímu, že volila Boha se všemi
důsfedky

Než, vžijme se do její duše. Nemysleme, že bylo v tomto oka
mžiku vše rozhodnuto, že bylo po boji. Dávno ne. Psychologicky
dostavily se další úvahy. Poddávám se Bohu, zvolím cestu. na
kterou mne volá. Ale co potom? Co muž, co děti? Jak zane
chali přepychu, společnosti, navyklosti? Co řeknou o ní? Zda jí,
první dámě města, se nevysměji, atd. Nestává se tak každému,
kdo chce změnili pochybný kurs svého života?

Jsou to sice samé maličkosti, ale nerostou-li právě tyto ma
ličkosti red takovou duší do závratné vyše, před niž duše lidská
se chouii, ruce napřahuie vpřed ke svojí obraně a zoufale volá:
ne. ne. ne nemožno, u děsí, děsí se nikdy, nikdy nemoci
již to, nač byla zvykla?

A čím delší úvahy, tím více cit roste, mohutní a brání —
znemožňuje -— až u většiny končí se boj hanebnou porážkou.
Kolik lidí jen pro tyto čistě společenské pohnutky vzdalo se lep
šího přesvědčení a zůstalo pro vždy ztraceno!

Tak tomu bylo i u Angely. Děsný boj se odehrával v jejím
nitru. Ač po Bohu volala duše jeji, & slzy svědčily, že lepší já
již volila — to druhé já se zmítalo v posledním zápase, vědouc,
že nyní, nebo nikdy. Byl to boj v pravdě na život a na smrt.
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Boží Prozřetelnost však, jak praví Alimonda: „scrive din'tto
anche su linea curva". Bůh zna cesty, jimiž vnikne do srdce člo
věka, volajícího po Něm. ale slabého. Nekonečné jsou tyto cesty —
& životopisy svatých, dějiny církve i dějiny světové jsou nám
jejich přebohatým dokladem.

Tymž způsobem zaplašil pochyby Angeliny a dal jí vítězství
oslednímboji

vBoznávajíc svůjubohý duševní stav, pochybujíc ()možném obratu
svého života. toužíc však po něm, a zas nemohouc ni nazpět.
ni ku předu; plna nesrovnalostí, plna neklidu, studu a bázně ——
modlila se v chrámu sv Františka, nedaleko svého paláce, když
v tom uslyšela vnitřní jasný hlas, zvoucí ji k životu kajícímu.
k životu odříkání.

V tomto okamžiku vnitřní otřes byl tak mocný. milost tak velká,
že Angela úplně se poddala hlasu volajícího a od tohoto oka
mžiku počala kráčeti cestou. která ji dovedla až na vrchol kře
sťanské dokonalosti.

Zde přestává býti ženou všední a začíná byti ženou svatou.
A jako v předešlém životě uplatňovaly se v jejím životě ty

pické vlastnosti: vášnivost & nezmírající zbožnost, tak v druhé
části jejího života počala se uplatňovatj ve vší velikosti, podpo
rována vlastnostmi předešlými: idea irantiškanská, která z ní
udělala jednu z největších terciářek Italie.

178



Z LITERÁRNÍ POZÚSTALOSTI LUCYÁNA
RYDELA, PŘELOŽIL J. KARNÍK.

' 1870—11918.

Z DISTICH.

Oběti život vždy žádá. V nezměrné oběti tedy
lépe sám losu se vzdat — lsák sám hranici nes' —
nežli se vzpírat jak zvěř. strachem před žertvy plamenem bledý.
nad nutnost vyšším chtěj být. sám jdi, bys pod ranou kles'.

Ptakem je utopie, jejž zamkli v komnatu tmavou;
v oknech že nevidí skel, důvěří v křídel svych vzmach.
Marně se otlouká vrabec a padá a krvavou hlavou.
orel však prorazí sklo. krouže hned ve výšinách.

Nezhrdej v předivu všedního života šediyou nití.
chces-Il, nechces-li, přec musíš své klubíčka svit.
V pohádce ze jenom v pohádce? sirotu bylo lze zřlti,
již v ruce nevzhledný len v zlatou se proměnil nit.

Čím je duchu věda? Světýlkem. mraky jež kalí.
zdravý však rozum je to, co tělu zraku je div.
Slepému dáte-li svíci. sebe i druha jen spálí,
i kdyby tlsíc měl svěc, zří tolik. co viděl dřív.

Z DROBNÉ LYRIKY,

Šumný větře hluchých pol,
zalet v širou dáli,
vezmi sebou hořký bol,
co mne v srdci pálí.

Vezmi sebou hořký bol
at je po něm veta. —
šumný větře hluchých pol.
zalet na kraj světa!

Vtiskla jsi nejeden polibek měkký
očí mých na víčka ob ,
obraz Tvůj v očích mám na věků věky.
budu ho mít s sebou v hrobě.
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STANISLAV WYSPIANSKI, PŘELOŽIL F. DUŠA:
LEGION

DVANÁCT SCÉN.

SCÉNA V1.

1848. V Quirinale. %d audienční. Na trůně papež Pius IX. Vchází deputacepolska, mezi nimi 0.0 .Zmrtvýchv atal.ých V čele ma Mickiewiczs prapo

rem v ruce. ide zvolna sklogřehozeným přes ramena iirokým platem poutníka,se širokým okrouhl ukem poutnickým v tyle ; maska tváře prozrazuiícl
Moc a Světlo. vroubena ie vlasem iiž sivým. Když atanulutrůnu, u neinižlího
etupně, začal mluvit:

Mickiewicz: Hle, časy povolání,

čas činu, účtOVám'níčasy lidu obrrtřa
čas bratra ých dušníZmrtvých povstání.

Chór: Hle, Archanděl Boží u trůnu,
z ňader vyslal nejvyšší z všech tónů;
či ho urvou kleteb vichry divě,
-— Otec, hle, poslouchá dobrotivě,
hlas-li je to z mrtvýchvstání či skonu.

Mickiewicz: Duch volí si své muže.
volí a srdcem víže.
chví se černý, pekelný kníže,
hadi Pekel oií se úte,
Bůh však z rnním posvěceným pomůže.
Syn tělo : hříchů rozváže,
pro duší nesmrtelné trvání.

Chór: Plamen úst, zrak s iiskrou mlhavy,
to národa bolestné volání.

Mickiewicz: Hle povznáší se lidstvo jako lvi.
jak lvi, iak zvíře, tvor krvavý;
iak dým hořící lávy
v dým temnot pohřbí mrákavý
zlá města, zlých lidí střediska
a ohniště pohasnou krví.

Chór: 1. Hle prorok, prorok probuzený;
jako proud hořící ávy
: úst idou mu plamenné slova,
hle prorok povstal, hle lev.

N Nechat vstane prorok jako lev,



Mickiewicz:

Chór:
n-b

!“

Mickiewicz :

Chór:

!“

Mickiewicz:

: úst jdou mu plamenné slova.
hle chvíle pro bytí nová;
necht na hlavy naše padne krev.

Stane nad popelem duch Slávy,
na kopcích vychladlé lávy,
volaje duše : dáli, blízka,
přesvaté původce
na velké hry. duchů do ohniska,
volaje četnou rodinu
na velkou duší hostinu;
a Bůh nad dusnou tou říší
blesky a ohně vzkřísí.

. Blesky chce vésti hromové
a ohně ohlašuje;
jaká to duchovní Hostina.

Zda nejsou to šílenství poslové.
jaké to duchovní Hostina.
jaké to přesvaté Dílo,
že blesky roň volá hromové
:: ohně oh ašuie.

llle synové mí nejmilejší,
nejčistší. nejsvětější,
mučení znamením kříže,
korouhví kříže oddaní,
hle ptáci mí k letu schyslaní,
ke slunci pošlu je blíže
prostřed hvězd, prostřed duh putujícc
necht ve zlatě jdou Slunce,
sbor modliteb zbaví je tíže.
Povýšim je nad všecky druhy.

1. Kdo středem hvězd, přes duhy lomy
k slunci posílá blíže,
jemuž Bůh sešle hromy.

Nás že středem hvězd a duhy
cestou posílá beránků,
nám zažehne ohně červánků,
Sluncí nám zlaté zapálí kruhy.

Hle, Polska. strhujíc obojky z hloží,
nejprvněiší z družiny boží
spěchá se poklonit kříží;
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Chór: l.

!“

Mickiewicz:

hle, ten čas se přiblíží.
kdy my. bez vlasti Poláci,
znamením kříže zajatí,
v znamení kříže iednací,
my Bohem veskrze změnění,
my srdcem do výše vznesení.
milostí na nebe vzati
a maličtí jak chudáci; —- ——
půidem za Ducha národem
do hvězd zoří, duh žhavosti,
v zahrady věčných volnosti.
kde se uzříme národem
smělým a nepřemoženým,
Milostí svatou spaseným.
Mjlostí svatou okrveným,
všem vrahům bratrem a svatem.

O Kříži, nebud mi katem.
mám vrahům být starosvatem,
kdy krev za pomstou zuří:

Pohoda srdce se chmuří,
smrtelný vrah mojim bratem,
ó Kříži, nebyls mi katem.

O Pane. pohled té chvíle
hodina iiž udeří:
Bůh prapor synům svěří;
Duch ve všemocné srdci síle
Svaté uzavřel Příměří.
Ú náměstku Krista, s výše
požehnei lidské dary.

ožehnei učňům Ježíše.
Frosté iich řemeslu vždy bude:
uzříš rybáře, tesaře chudé.

(Uchopí Papeže za ruku a silně ií potřást)

Papež:

Mickiewicz :

Ú ukroť sílu hlasu;
voláním spravedlivě rozsudky
Bůh vyznačil v knize časů.

Volám obrů moc v hlasu:
e Kristus svlečen před Pilátem

hle Polska Křížem probuzená —
zda-li Soudce trůnů bude katem,
a v hanby vřesk na svobodu sáhnu.
Zda před ním, Petra nástupcem



Papež:

Chór: 1.

N

Mickiewicz:

Chór:

Mickiewicz :

v mukách & úpění skoná,
zaiatá a porobená,
& Petra nazve liikupcem
nehodným božského léna.

Synu, zapomněls, kde stojíš;
srdce kleteb bouří neukoiíš.

Bratře, zapomněla. kde stojíš;
hle následník Ježíše,
zda-li kleteb božích se neboiíš.

Na zoufalství harfě žal svůj hoiíš.
srdce bolestí muk neukoiíš,
bratře, zapomněla, kde stoííš.

Blahoslav, Otče, dar svatý,
Kristus na kříži roz iatý,
Láska hozena v hlubinu
ulitui lidstva hodinu —
Hle, se srdcem chudáka,
v šatě bídném žebráka
a Duchem __ Slovem vítězný,
Ježíš almužny ždá si;
zažehnei blížící se bědné dny,
zpívei chorály spásy,
bud' velký, buď nepoialý,
bys nebyl jako Hamani
Duchem i Bohem prokletý.

() děs. ie posedlostí iatý,
neb šílenství propadl jedu,
v žalosínou naši bědu,
onen, ienž šel, jenž kráčí vpředu,
když zděšeně provází,
zde k zemi ho šílenství srazí?

Zieví se Ti Satanů dav klaty,
zlé Moci kol Tebe se vybaví,
hrud žlučí hořkou otráví,
a na věčnou nicotu zůstaví.
Pomni, Otče, pomni, Noc že spěie,
která malé. malodušné schvátí,
mohls v hvězdné říši státi,
na blankytu temných hlati,
na nebi, na štítu nevinny.
Nebažíš upadnout v hlubiny.
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Chór:

Mickiewicz:

Papež :

Chór:

Papež:

Chór : 1.

N

Papež :

Zamkni, Pane. jeho ústa,
neb žaloba jeho pustá.
v bludů upadl hlubiny.

Hle, vzpomeň. Otče, na Dítě boží,
zrozené na bídném loži.
pod střechou na smetišti.
— Hle vzbuzeni jsme. úsvitem spítí,
k novému, věčnému žití;
staň Skalou dnes v našem shromaždišti.

Jak mohu při vašem Slově
stanout. vy bídní vyhnanci,
když jste bludem posedlého, psanci,
vstavili si v čelo směle.
Jak mám přijmouti v kostele

vapory, korouhve davu,y čekáte zázraků slávy,
prosáklí žlučí jedu.
— ne, pro vás není v mém sadu
ovoce, štava vinohradu —
jděte, vzývejte Boha.

Jaká lítost. cesta strohá.
poddáme se Soudům Boha;
přesladké tvého je sadu
ovoce, stáva vinohradu.

Žili jste v Hrdosti, v Pýše,
o kalných vod nofíce ruce,

v rozumu vkuti skrýše,
chtěli jste stavět kostely.
napodobujíce zlé anděly.
zhrdnuvši Božím objetím.

Žili jsme v llrdosti, v Pýše,
v rozumu zakleti skrýše
napodobujíce Pyšné Anděly;

Své otevři nám kostely,
vyzvi nás božím zakletím:
nedej zahynout prokletím.

V Hrdosti, Pýše jste žili,
v bezpráví noříce ruce, ——
vrostlí ve vlastní muce,



Mickiewicz:

Papež:

Mickiewicz :

Mickiewicz :

Papež:

vhrouženi v dneška zlou chvíli.
na duši davu jste nemyslili,
zrozené v bídné, hle. stáji,
na zrození jich bídnou zahradu,
kterou jste při svém pochodu
triumlů vozem zdupa',
jim upadnout v propast jste dali, ——
a oni. ti vaši svatí.
o hladu v hloubi skonali:

ačkolivddnes jste ovstali,
galli-edtrůn se ačíte Boží,vy nejste proklatl
zlem. které jste zavinili.

Hle, prahneme smýt víny.
hle, prahnem vyznat hříchy,
již jsme je i vyznali
& Tělo Páně přijali.
křížem se svatým žehnalí;
žádáme blahoslavení.

A věky. věky trápení.
& věky, věky zmatení.
Jak můžete stanout v řadu
| Anděly;
hle, otevřu kostely
zvonici svntnstl obřadu.
Zřekněle se llříchu a Bludu,
Bůh sešle znak smilovánl.

Znak božský držim v dlani.
trn máme krvavý v skráni;
kdy vejde Svatost rozhřešení.

Smrti jenom věčné ukojenl,
v Bohu jenom věčné rt—zjasněnl.

My hladoví ozemskěho spasení.
s praporem ožím v ruce
chceme zázraky zjevení.

V skutku, neznáte chvění
vyzývat Boha k souděnf
vyzývat Boha k divůčinění.
co na Soudu bude, zdali víte,
zdali víte,
neb jste ze všech duší vyvolení,
neb jste tak čistí na duši,
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Mickiewicz :

Papež :

Mickiewic z :

Papež :

Mickiewicz :

Papež :

Mickiewicz :

Papež :

Mickiewicz :

Papež :

Mickiewicz :

vzdoru rmut v srdcích již není,
že poselství takové roznášíte.

iiíce v světové hluši
iste tací iako jsou jiní.

Jsme synové nevinní.
my. kteří idem od Usvitu
my, kteří Pána zdání
prosíme o zmrtvýchvstání,
hle, Pýchy jsme se odřekli,
Pýchy, 'íž otcové žili,
vlastní Pýchu isme zdeptali,
Minulosti se odcizili.
bychom Krista hýčkali.
Požehnei duchovní povstání.

Jste Pilátovymi syny.
i když vás otců blud tlačí,
jich vzdor at zvete-li dračí,
když bratři se zříkáte viny,
iiž v plamenech očistce pláči,
iste katy své domoviny,
zbraň vaše iiž k vítězství kráčí.

Čin zaplatit modlitba stačí,
činu žádám po tvé ruce.
nezůstavui dětí v muce.
vzbud' muže, pobud' muže všude,
svě! meč.

Dvousečná zbraň to bude.

Svět orla. své! pole krvavé.

Srdce mám slzami žhavé.

Snad lítost srdce dobude.

Odstupte.

Slovo díš štvavé.
Srdce mám slzami žhavé.

Snad lítost srdce dobude.

Zbud muže, muže vzbud' všude.
požehnei.



Papež :

Mickiewicz :

Papež :

Chór:

Mickiewicz .

Papež:

Chór :

Papež :

Chór:

Mickiewicz :

Papež :

Nemohu přestaň.

Zvedněte mu ruce v závrati,
hle, Duch ho proniká.
Ruce-li tajemství pohoří
Nebes-lí brána se odmyká.

Slzy vaše na rukou mně hoří.

Vztáhl ruce nad hlavu. hle
slzy na řasách svítí,
zda Slovo vyřlme hromové
či neštěstí naše se naplní
a naděie změní se v bytí. —

(sklání prapor před papežem)
Nebes brány se rozlétly
& slzami oči se plní,
blesků na očích mám mraky.

Blesků na očích mám mraky,
nebe brány isou dokořán,
slzami oči se plní,
zda hlas Tvůj to chtěl. ó Bože náš.
by v otroctví byl jich život sklán,
své Dráče že nepoznáš.

Nebe brány isou dokořán,
Bůh uznal své oráče vlídně.
nárofy prostinké. bídné,
hle. Taiemstvi Soudu.

Čím iá žebrák pomohu.

Chcem Kříte znak na cestu k Bohu.
Přes Hlubiny, Charybdy. přes Scylle
toužíme žíznivt vykoupení.

Ú. Kriste »—ustat nemohu.
žalu srdce se klaně --—
Hle svatosti nad všecky zbraně
k nohou'm Tvým se Otče chýlim.
Žehnei mi na cestu k Bohu.

Cesty satanům zm ltm.
hle chléb & Páně ělo.
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Mickiewicz :

Papež :

Mickiewicz :

Papež :

Mickiewicz :

Papež:

Mickiewicz :

Papež :

Chlebem bratrstvo ponílím;
srdce divy přetrpčlo.

Srdce divy přetrpělo.
vstaň mužem věřícím. čilým.
vstup muk na bojiště
utrpením prosákly & jatý: —
kdy uzříš spáleniště
pomni tehdy. Noc že spěje.
která malé, malodušné schvátí.
kdy mohla v hvězdné říši státi
v blankytů temných objetí.
Nebažíš upadnout v hlubin prokletí.

Přísabám při Polsky zakletí.

Ulituj lidu hodinu,
Kríste na kříži rozpiatý.
cháska hozena v hlubinu:
hle se srdcem chudáka
v šatě bídném žebráka
zpívej Chorály spásy.
Ježíš almužny ždá si.
buď velký, jak hejtmani,
leč pomni, tvůj houf má být svatý,
bys nebyl jak líamani
v svém vlastním srdci proklatý.

Přísahám za Polskou zemi.

Zjeví se ti Satanů dav klatý,
zlé Moci kol tebe se vybaví,
hrud žlučí hořkou otráví.
Pomní. tehdy pomni. Nur že spěje.
která malé. malodušné schváti,
kdy mohl jsi v hvězdné říši státi,
na blankyty zřít rozepiaté.
Nebažíš ve víry padnout klaté.

Přísahám za Polsku, zaklínám svaté;
ostříhat duše nanebevzaté
neposkvrněné žít Bohu.
můj národ u Nebes prahu
zůstavit legion vítězný.

Pominou prohry, žaly jak sny,
zapomeňte vrahů —



Mickiewicz

Papež :

Mickiewicz :

Papež :

Chór:

Papež :

Chór :

Papež :

: V prsou skryii žalu horu.
požehnei muže pokoru
vrah padá v Noc bezvědomí,
požehnei čistotě svědomí.

Již srdce tvé uzdraveno
žal, prohry, vše pohrobeno
bud' iako hejtman vítězný.

Žal. prohry pominou jako sny,
ožehnei národa Slávě.

Elle národy osvobodím hravě
& ty iako hejtman vítězný.

Hle národy poroby zbavím.
žehnám iim, ie blahoslavím.

Pominou žaly & prohry iak sny.
ve Slávě Kristus vítězný:
Slovem národy poroby zbavím.

Žehnám iim, ie blahoslavím,
hle časy povolání,
čas bratrských duší Zmrtvýchvstání,
čas činu, účtování:
Slovem národy poroby zbavím.

Boha ve zlaté záři slavím
Hle Boží Archanděl u trůnu
: ňader vyslal neivyšší z všech tónů:
Slovem národy poroby zbavím.

Žehnám jim, je blahoslavím.

%Alm
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BEDŘICHKONAŘlK-BEČVAN: MLČÍCÍ.
VALAŠSKÝOBRAZEK.

II.

eklé paprsky říinového slunce svítily do Goláňovy jizby,de seděl Michal s Verunou na lavici u pece a rozkra
iovali iablúška na sušení. Rozkroiené půlky házeli do
koše. Na ohništi se vařily zemáky.

Ze zahrady bylo slyšeli Hevčin zpěv. Byl prostý, ale v nižších
polohách doiímal hloubkou citu.

Škoda ta, šohaiku, že za vodú býváš,
voda lavky vzala, ty k nám nechodívaš.
Třeba Iavek nění, přeidi přes kaméní.
přiidi. edem přiidi. moie potěšení
přiidi. edem přiidi. koli razů v týdni.
po pátei v nedělu, pro pentlu zelenú.

Michal, stále zarytě mlčící, do sebe zahraný, od kouzlem
zpěvu Hevčina přestal jablka rozkraiovat a schýlil h avu na prsa.
Až tiché, vyčítavé sestřino: Marnost nad marnost! ho probudilo.
Otřásl se, jako by se zastyděl za své pohnutí, a kráiel jablka dále.
Zpěvačka ustala a po chvíli vehrnula se do iizby jako velká voda.
Nesla plný klín iablek. Ve tváři ií svítila radost a mládí. Nákaza
mlčení se jí nedotkla. Mluvila za celý dům.

„Už nesu poslední iablúška. Nate. rozkráiaite to už všecko. at
sa to zúíra dá do sušírně . . ."

Vysypala jablka z klínu na lavu mezi Michala :: Verunu.
„A eěče za opléckem cosi máml" .. —a iiž vytahnvala ze zá

ňadří krásná jablka, vyprávěiic: „Ale je to letos úroda. To bude
ščí alek a krůžalek. Možeme iest letos chamulu až do .lánal"

Klichal zaíal zuby. odvraceie se od Evy, mládím a iablky dysíci.
Ta zatím vkládala zpět za oplécka třikrásná jablka. omlouvaiíc se:
..Nehněvaite sa šak, že kradu . .. To iá edem tak na maěkrtu

před spáním . . , A co včil? No, pomožu vám to dodělat. ať móžem
pokludií dobytek . . ."

ráieiíc hovořila plnými ústy:
„Taková sem byla poslední čas divná & smutná, nevím, co to

na mia sedlo. Negdy mně bylo až do plaču. A dnes to se mia
všecko spadlo. Stála sem na jabloní na samém vršíčku. slunce
na mia svítilo, iablúška voňaly, ai kerýsi ptáček sa mně vyškéřal.
A naiednúc mně bylo do zpěvu. Meslela sem si: Ten svět boží
ie přecai enom pěkný. Dyt by to bylo moc hlú é, věšat hlavu

ro nic, za nic... Jéi, tetičko, solila ste zemiaky? No. chvála
ohu . .. Ale přiložit mosím, aby nevyhaslo.“
Kladouc klestí na oheň, hovořila k bramborům.
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..Vařte sa. zemiáčky. vařte... Šak.. na rnú milú. už začínaiů
plkotať.. Dnes bude spěšei večeře."

Do jizby vešel pasák s chrastím v náručí. Hodil iím na zemi
u ohniště.

Eva, vidouc. že ogar rozsýpal chrastí po iizbě, vyčítala:
„Ale. Jurko, ty sa toho chrastí ponarozsýpáš. .. A uš daleko

neutěkai. bude večeřa. A zasei si celý zašmúranýl Gde si sa
zasei babrá17"

„Tal Dělali zme si oheň & pékli zme zemiáčkyl Šak sa zutra
um i

„lilo ba, řekni radči: v nedělu Dyt ta znám. že sa bojíš vody
iak čert svěcenei vody. A zasei máš potrhanú košulu, ty oga
řisko jedno. Aby na tobě člověk enom v iednom kusi zašíval . . "

Ogar se točil po iizbě.
„Gde sú strýček Martin ?" vzpomněla sí Hevka.
„Doiíiá ovcel"
„Běž a zaloz kravám kúsek sena. Ocedím zemiáky, abych měla

teplúšíitku.d Potom podóiím.. ."„Ša idu.
„A řekni strýčkovi, aby sa ponáhlali. že mně potom mosliů

pomoct . . ,"
Michal při každé zmínce Hevčině o bratrovi sebou trhl & ještě

více se zachmuřil.
Hromádka iahlek na lavici se málila. Hevka se ieště přitočila

pomoci. Kráieiíc ovoce vyprávěla chutě:
„Bylo to letos pěkné schraňování s pola, Naiednúc se toho

nnhrnulo; lemiáky kopat. zelá svážat,podmítat, set, ovoce sklú
zat. .. A při dobrei vůli všecko sme to pokludili. Jak sa čtyři
lidé da'ú do práce, to všecko enom letí . .. Ani sa nenadáme,
znčnú uiavi-te, & už tu bude Martin na bílém koni Tetička,
šak sa tak těším na zimu, sneseme kolovraty, strýček Michal
budú dělat světidla, strýček Martin papuče, my sa budeme hrát
:: vlnú & konopím & lnem . .. No, pane Bože, chvála tva, už zrne

iablíčkama hotoví . . .“
Veruna se sbírala s lavyí Pokynula děvčeti, aby šlok ohništi,
sama odnášela jablka do sušírny.
Zemáky už plkotaly v hrnci. Hevka ie posolila &stála nad nimi.
Michal se nehýbal.
..Strýčku? . . ."
Strýček nepatrně pohnul hlavou.
„Stryčku Michale, povězte mně edem, co sa vám dnes v noci

zdálo. Chcu sa vás ptal na to už celý deň
Strýček pokrčili rameny.
..Křičali ste ze anal Šak sem dobře slyšela. Lekla sem aa, že

ste ochořeli. nebo že idú na vás zbojníci.. A volali ste ze
apání a kdybyste věděli kohol. .Napře d ste edem tak trochu
zastonali: Hevkol Hevol... Poslúchala sem, co bude dál .
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Zpomtnala sem, mate-li neiakú sestřenicu nebo tetku Evu. Za
chvilu ste zas zanařikali: Hevičkol. .Gde pak iá, nedomyšlam
sa nikdy věcei. než je třeba, gde pak bych si iá myslela, že
voláte na mia. Ale přecai sem byla hlúpá. co dělat.

Michal zahanbeně vstal a zahleděl se ven oknem. Slunce za
padlo, stíny se kladly na stráně a lesy.

„Šak gdyby né vaštho snu, ai bych zapomněla. jak sa na mia
volá Doma mnú pořád otlúkali To bylo enom: Hevko sem,
Hevko taml A tady sem svoie iméno slyšela za ty měsíce edem
od pasáka a od hospodářa. když sa mu sntlo o mně . .. Co sa
vam, strýčku, snílo? Povězte...

Snižila hlas.
„Či byste, strýčku. moc zhřešili, gdybyste sa přiznali. že.. ."
„Hevol" . .. vykřikl přísně Michal, obrativ se na děvče. Byla

v tom slově výčitka, hrozba, zlost, ale Hevka byla spokojena a
usmála se.

Do iizby vrazil Martin. nesa dřevěnou hrotici ovčího mléka.
jež řed chvílí nadoiil. Hevka se k němu přitočila

...reida. to ste málo nadóiili.. No )a, ludé si už pobrali větším

dílen:1ovce A ty ostatní ani sa nemaiú kde napást, dyž ie všeckovysc lé
Ocedila zemáky a vodu z nich vylila do škopku. Ostatek dn

lila teplou a chladnou vodou, posolila. otrub nasypaa.
.,Martinku. už ste si svoje podóiil, ale včil mostte pomoct po

dóiit moje.
Martin se chopil jednoho ucha škopku. Hevka druhého
Cestou lichotilo děvče pomocnlkovi:
„Ste. vy. přeca enom naihodněišt. . Dycky pravím: škoda

přeškoda, že ste pozbyl řeči Byl by z vás dobrý manžel,
věru dobry.. .Ženu byste v bavlnce nosili, za robskú prácu na
nestyděli..

Ostatni lichotky zanikly už v síni. Michal osaměl. Založil obě,
ruce za hlavu a stál chvili ztrnule. Stíny se draly do jizby.

Pes zaštěkal a trh nl sebou zuřivě u řetězu. Přišla Verunka
s hrncem sbíraného mléka ze sklepa a za ni se tlačil valach vy
soké postavy Byl nagurášeny a dle rozmaryny ve vestě zatknuté
byl to na první pohled svatehčan.

Když se pozdravil, spustil slavnostně:
„A tož vás ešče jednúc idu pozvat na tu našu svaibu. Abyste

sa, vy bohatí, nestyděli & mezi nás chudobně přišli . .
Michal se usmál a zakroutil hlavou.

„Nic tú hlavu nekrutte. Jářku včéra: gdyž Goláňé 0 kostel
nestoiiiá, dobře.odpusttme'|im ho. Ale oběda lirn neodpusttme..
A už sa sbíraitel Aspoň na hodinku, na dvě. .Všeci by sa
urazili nad vašú pýchú..

Verunka se bránpílasvoil obvyklou zbrani: marnost nad marnost!
Přišla však na nepravého. Pokračování.
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J. VYHLÍDAL: LITERÁRNÍ VZPOMÍNKY.

LOBRÁZKYZESLEZSKAAČECHOVÉVPRUSKÉM SLEZSKU.

e rve poslední dobu jeví se větší zájem o Slezsko; před
ety Slezsko rakouské těch přátel mimo hranice mělo po
skrovnu, tím méně pruské Moravsko. Z těchto ojedině
lých přátel jmenujeme Ignáce Hořícu, spisovatele a žur

nalistu, narozeného 28. července 1859 v Brně, Týž stav se (1896)
členem redakce „Národních listů" jako sněmovní zpravodaj přijíž
dtvsl do Opavy, odtud datuje se jeho vlastenecká práce slezská jevící
se jak živým slovem tak perem. O Slezsku psal do Národních
listů, Osvěty, samostatně vydal „Pamatujte na Slezsko" (1894),
„Obrázky ze Slezska" (1896), „Listy z Čech, obrázky z Moravy
a Slezska". Knížky tyto mají cenu hlavně agitační.

Zajímavo, jak ruští Moravci hleděli na publikace Hořicovy.
Když r. 1896 vyš y jeho „Obrázky ze Slezska", nákladem Slezské
Kroniky, poslal jsem je do Pruského Slezska váženému členu
družstva tamějších .,Katolických novin“ se žádostí, co o nich soudí?

Posudek ten zajímavý. Hořica už po náhlé smrti v cizině od
počívá. tedy rozčilovati ho nebude.

|.íst onoho pruského Moravee (posud žijícího) zní v překladě
takto:

V Y... 26. Vlll. 1896.

Milý pane bratřet

Jste celkem správně informován, že odsoudil jsem některá
místa z „Obrázků ze Slezska".

Jsem tolik zaměstnán . . ., že nemohu se šíře () věci rozepsati,
podám jen některé poznámky.

Celkový dojem brožury jest: Slezská Kronika prokázala spi
sovateli mnoho cti, že takové opusculum vytiskla. Co se týče
našich pruských poměrů, jest zmínka o faráři Depontovi z V.
Hoštic. str. 19, nepatřičně &po většině nesprávná. Nenáležitý
jest název „německý studentík" a to hovorný, veselý studentík .. .,
veselý buršáček (učený spisovatel asi neví. ž: všechen nynější
klerus arcidiecésc olomucké (v Pruském Slezsku) studoval na
universitě vratislavské a po většině byl údem katolických sdru
žení a spolků studentských a posud v nich trvá). ..

2. Jest čirá nepravda, co spisovatel píše o přesazování
českých učitelů na Rýn. Takové věcí se staly na Poznaňsko,
ne však v Mor. H. Slezsku.

3. Při zmínce o ludgeřovských hrobařích — oba znám —
činím veliké ? ? (p. 28, 29).

4. Ukázky z našeho nářečí jsou většinou nesprávné. Nedo
slýchá spisovatel?
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5. Ad p. 40. Tvorkov není český, nýbrž úplně polský. (Správně:
popolštěný.)

6. „Půl druha století drží pruský orel českou půdu ve spárech
pevně, po braniborsku. ale — lid pořád ještě dumá o staré
své otčině“ (str. SZ)... Co jest pravda? Náš moravský lid,
či lépe -— my Moravci — milujeme svou řeč: Kdo se za řeč
otců stydí. hoden potupy všech lidí; my ji potřebujeme při
styku s českým lidem pohraničním. ale my více nedumáme
o staré své otčině, nýbrž my jsme Prusové, moravsky mluvící
Prusové. A naši nepřátelé aneb protivníci ve vnitrozemí do
mnívají se snad aneb musi nás denuncovati, že hledíme za
hranice.

To jsou mé stručné dojmy z „Obrázků ze Slezska".
Při takovém putování, jaké vykonal Hořica, ovšem nemožno

nic lepšího očekávati.
Ostatně při čtení této knížky vzpomněl jsem si na babský

klep. jaký čteme ve Slámovu „ Vlasteneckém putování po Slezsku"
() Hlučíně.

Za takových okolnosti kazi se radost : vykonané práce pro
společnou řeč a odplacuje se kleru za tolik obětí. Doufám. že
mi rozumítel

Konečně též jsem se vyjádřil, že Vy jste poslední cizozemec
atd., však přece. pokud se pamatuji za jistých podmínek t. i.
kdyby naše informace takové účinky měly buditi jak Hořicova
práce. Netřeba Vás ujištovati, že nedomnívám se o Vás, že
mohl byste věci překroutiti jak zmíněný a vždy budu Vaším
upřímným bratrem

N. N.

Čtenář poznává, jak nesnadno bylo si zjednati dobré zprávy
o pruských Moravcích. Na jedné straně pruská vlada přísně do
zírala, aby jen nikdo nedostal se za hranice a když se někdo od
vážil. postarala se o jeho zpátečný ochod. na druhém místě:
veliká nedůvěřivost a úzkostlivé citlivosti Není tedy divu, že
naše inteligence z Opavy a Ostrav neosmělovala se mezi Mn
ravci apoštolovati, mnohý z nich, ač „Modré" za humny. po celý
život na půdu její nevkročil. Její hrdinství probudilo se až po
4. únoru 1920, kdy Hlučínsko k naší republice bylo HpOieno:
do té doby všichni brali své vědomosti : mých publi ací. malo
kte ý však podotkl, odkud je má?

čestnou výjimku činí Boleslav Prus (rodem z ruského Slezska)
v„Opavském t deníku" č. 33, r, 1910 ve čl u „Lidový zpěv
u Čechů v Prus ém Slezsku“: „Nebýti . . . J. Vyhlidala,jemuž budiž
srdečný dík vzdán, vůbec by se nemluvilo o nás po českých
vlastech“

Slezská vláda podobně vděčně se zachovala. Když 4. února 1920
Hlučínsko slavnostně zabíráno našimi úřady, kde kdo byl pozván.
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jen mravní piuvodce a „čestný konsul" z Modré — jak jej nazvali — pom nu !"
lnu, kdyby nebyl katolickým knězemí
Informace o pruském Moravsku nasbíral jsem sina cestách po

jeho území za přispění tamějších kněží a bohoslovců, kteří u
přímně mne podporovali až na dvě výjimky.

Učitelstvo tehdy už germanisaci bylo nadobro otráveno. z o
statní inteligence sotva kdo se k Moravcům hlásil.

ije po osm let nedaleko hranic pruských, měl jsem zhusta
říležitost dostati se do Pruska. Návštěvy své počal jsem na
ubčicku, kam jsem byl zván na výpomoc do duchovní správy

(Turkov, Jakuboviceh později navštívil jsem několikrát Hlučínsko
a téměř celé prosel. S Moravcí pruskými stýkal jsem se na poutích
na sv. Hostýn a Velehrad, jež s P. Fl. Lužným jsme pořádali.

R. 1898 navštívil jsem ostrůvek Branický. topící se ve vlnách
germanisace, r. 1900 dostaljsem se na vymírající ostrov Bavorovský.
kdež přihodila se mi podobná událost jak Fr. Bartošovi na ostrůvku
Branickém. Procházeje se Bavorovem, kde právě komedianti
vodili velblouda městem. zapisoval jsem si moravské hovory dětí —
v klobouku. Poznav, že strážníci to z ozorovali. uchýlil jsem se
do sousední osady .larohněvi k rolní u, s jehož synem bo
hoslovcem vratislavským jsem si dopisoval a posílal též české
časopisy hlídači veřejného pořádku za mnou. Když je rolník
ujistil, že nezamýšlím ohrožovati pruský stát a že za chvíli odjedu
dali mi pokoj.

Ještě něco nemilého potkalo mne na Hlubčicku luším r„1895
uveřejňoval jsem řadu „Obrázků : pruského Slezska" v brněn
ském ,lllnsu". V jednom vytýkal jsem. že v J... se v kostele

lĚermanisuie. Právě toto číslo dostalo se do rukou arcibiskupa
heodora v týž den, co konána v ..l .generální visitace. Když

p. visitátor doplaval se faráře na příčiny jednání, týž se vy
mlouval, že k nim chodí na služby boží Němci z V.,. Týž do
yěděv se, že já autorem obrázků, vinil mne u arcibiskupa 2 ne
správných inlormací & dožadoval se odvolání v novinách...
Nemohl jsem pravdu odvolali . .. Zpráva prý dobře účinkovala,
na Modré si uvědomili, že jsou pod .,dohlídkou".

Po těchto studiích uveřejnil jsem „Čechy v pruském Slezsku"
pražské .Vlasti", pak vydal jako zvláštní výtisk. abych co nej

Kce české lidi upozornil, že žije v Prusku dosti našich bratří.dž kniha rozprodána. vydali jsme ji o třetí s Vil. Povondrou,
kni kupcem vKroměříži, a zbytek nákl)adu (200) rozdali na Hlu
čínsku. Chtěje znáti úsudek o knize, dotazoval jsem se redakce
„Katolických novin" ,aby se mnou jej sdělili. Napsali mi: Celkem

lrni vystihl stav věcí. . ., jen to že mi mají někteří za zlé, žeha má nápis „ echové v pruském Slezsku“. ten že může
'upozorniti pruskou vládu na velkočeské agitace.. . a ještě více
e pak stíží postavení lidu. Bylo mi dále oznámeno, že, pruské
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úřady po mne slídí . . . Z toho důvodu také za světové války
zakázal mi jeden : předáků moravského hnutí. abych mu ne
dopisoval. že by to jemu a rodině hrozně škodilo. kdyby se na
vrchu dověděli, že se mnou má styky...

Ukázala se tato starost pruských úřadů 0 mou osobu též při
zatčení pražského profesora dr. Vydry, který vyjel si po pře
vratu na jazykové studie na Hlučínsko. Dle jeho vypravování
první otázka vyšetřujícího soudce pruského v Hlučíně zněla:
znáte faráře Vyhlídala? Stýkal jste se s nim atd? Podobně jej
vyslýchal i vojenský auditor v Ratiboři. Dle tohoto, nebylo by
asi mi se dobře vedlo, kdybych před zabráním Hlučínska objevil
se na zemi Borusie. Nesmím též opomenouti pomoci. již mi skýtal
poslanec děkan Síanke : Hlučína; týž, kdykoli se jednalo o Mo
ravcích na ruském sněmu, posílal mně stenogralické protokoly.

Knížky „Fruský sněm a Moravci na Ratiborsku" [1909] a „Pod
perulěmi pruského orla" (1910) vydal jsem svým nákladem za
účelem agitačním & rozeslal četným poslancům. prelátům. arci
biskupovi atd.. aby pomohli zachraňovati umírající bratry...
Z Olomouce dostal jsem zprávu ; Co máme dělali? Pruská vláda
nám ve všem vyhovuje, nebrání náboženským výkonům. máme
ji obouřiti . . .?

Sindy zase \“ „Opavském týdenníku“ podle zpráv z polských
časopisů a bohoslovců a kněží z vratislavské diecése uveřejnili
jsme tři články o germanisaci v kostelích na Hlubčicku & Hlu
čínsku a rozeslali na vlivná místa s účinkem chabým.

Agitace tyto stály dosti peněz, ale pro záchranu české krve
který věrný Čech nepřinesl by tě největší oběti?

Měl jsem tehdy asi 750 zl. ročních příjmů.

2. VLASTENECKÉ PU'l'OVÁNl PU SLEZSKU.

V dopise uveřejněném na počátku tohoto pojednání děje se
též zmínka o .,Vlasíeneckém putování po Slezsku“ dr. Fr. Slámy,
(1886. Otto) obsahujíci slova ..babský klep o Hlučíně" Dr. V.
Martínek hodnotí tento spis Slámův (V. M. 0, 1817, str. 150)
takto: „Vlastenecké putování po Slezsku" podává národopisný.
dějinný i kulturní obraz rakouského & pruského Slezska. a to
netoliko české, nýbrž i polské oblasti. Dilo . .. bohatě ilustrováno,
psáno svěže & poutavě, byt tu a tam roztříštěně, aspirací vě
deckých si vědomě Sláma nikdy nepřikládal, ač ani po té stránce
není obsáhlé &cenné jeho dílo bez významu." A ve Slezské knihov
ničce. III. „František Sláma" na str. 8 . . . ..Neztraíilo dílo jeho po
dnes ceny a nebylo ani nahrazeno něčím dokonalejším a nově for
mulovaným . .. Nechci tím ovšem upírati ceny záslužnému a na
svou dobu pozoruhodnému dílu Jana Vyhlídala „Naše Slezsko",
ikdyž svnitřním duchem jeho nesouhlasim ;Vyhlídd psal své dvou
svazkové dílo s jiného hlediska a za jiným účelem nei Sláma.“
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Protože p. spisovatel Martinek neuvedl důvodů, proč nesou
hlasí s vnitřním duchem .,Našeho Slezska", účelem & hlediskem.
mohu se snad domnívati, že to budou asi tytéž důvody, jež pro
jevil učitel Fr. Pražák v životopise „Vincenc Prasek“ ( .M. M.,
1913) a jinde někdo jiný.

Fr. Pražák, zneuctiv světlou památku předního slezského bu
ditele V. Praska v časopise, jehož byl dlouholetým přispívatelem,
ostře odsuzuje jeho „Podání lidu", řka, že nekriticky přijal ma
teriál, který měl k disposici, nekorigoval ani, co přejato z knih
(až na malé výjimky), co z tradice, nedbal dialektu, a kde ho
užívá, je do veíké části nesprávný. Při všem jedná se mu o vy
zdviženi tendence, jak sám napovídá, že hlavně lid poskytuje
prameny čerpání k zbožnosti. Později toutéž asi metodou pra
coval farář mýd a zvláště Vyhlídal, zaměňujtce lidovou tradici
za propagaci katolické literatury & měníce často i text lidových
řtkánek a písní . . ."

Slova se rychle napíší. ale kde jsou důkazy? Kde zaměnil
Vyhlidal lidovou tradici za propagaci katolické literatury a měnil
často i text lidových řtkánek &písní? Nevíme, jak Pražák to „vy
zdvihování náboženské tendence" si představuje? Mohou za to
lidopisci. že říkanky, bajk , písně std. lidu slezského jsou ro
niknuty duchem nábožens ým? Že Prasek, Sláma a jiní ne bajt
někdy správného dialektu, to neni nic divného, vždyt přece po
vědomo. že lid do svých písnl, popěvků, říkadel std. přibírá ze
spisovné řeči, zvláště když je přednáší pánům. Mnohé pisně.
svatební řeči a j. dostaly se do Slezska z ech. Moravy, Slo
venska a ty vždy podržu't charakter své země. Pražák hrozil
Praskovi revisl materiálu. kdo se zabývá lido isem, ten se usměje
takovým slovům. Kolikrát za pět deset et navštivtš tu onu
ves, abys revidoval zápis —- a v dědině nikdo nezná takové
písničky atd.; však uvedu dále doklady, jak jsem sbíral slezské
pisně.

3, JAK JSEM SBÍRAL SLEZSKÉ PÍSNĚ A JAK () NÉ PŘIŠEI..

Záhy po svém příchodu do Slezska (1890) seznámil jsem se
s bývalým sbormistrem opavského „Křížkovského" Leopoldem
Sadldčhem, učitelem matičné školy, a toho jsem požádal, aby mi
pomáhal zapisovati nápěvy slezských písniček a tanců.

Začali jsme v Jaktaři a dali do not „Horala lipka, horala", pak
jsme si pozvali zpěváky z Vávrovic, Palhance a Milostovic. Sbirka
naše rostla.

R. 1892 vydali jsme se do Kylešovic, tam ničeho jsme nezískali,
za to učitel Vínopal poskytl nám tam nasbírané písně. V Raduni
a Podvihově těž štěstí nás nepotkala, až v Pusté Polomi. V Hra
byni nám říkali, že již to všechno odnesli opavští páni, proto
jsme se dali do Velké Polomě. Dorazili jsme tam před polednem —
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v žňový čas. V jednom statku se nám dobře dařilo, sedli jsme
si na klády na „placu" (dvoře) & čekali na tětku, ti prý dobře
zpívají. Konečně se objevila a ja švarně prosil, aby nám něco
zazpívala: Ja -— ludkové, co chcetě v taky čas, myslitě, kdy
smy narobeni, že se nam chče myslič na take hlupoty . .. A tuž
z placu ven, my pujděmy vazať. .."

Navštívivše pak Čabysov a Krásné Pole s nepatrným ziskem
tibli jsme do Klimkovic.

V tom tehdy prazvláštntm městečku mnoho pokladů jsme ne
našli, proto dali jsme se do Poruby, Svinova a tam něco získavše,
vrátili jsme se do Opavy.

Až jsme si oddechli, podnikli jsme cestu do Komárova, Štítíny
a odtud přešli na území krále prajského. Nebylo nám v něm
příliš volno, všady v patách viděli jsme pruského „jegra neb šan
dára". V Benešově muzikanti nám mnoho vykládali o ,.štraichent
a tyrkyš muzice", i něco lepšího jsme si zapsali. Jindy jsme se
pustili do Vehovic, Utěchovic, Turkova a j. až naše sbírka ob
sahovala asi 120 písniček a tanců. R. 1893 nabídli jsme uspo
řádané písničky dr. Fr. Slámovi, aby je vydal ve Slezské „Kro
nice", slíbil tak učiniti pod jménem „Písně &tance slezské“, jak
v mé „Slezská svatbě" oznámeno, však pro drahotu tisku slovu
nemohl dostati, proto též v knížce ve „Slezské svatbě" 27 ohlá
šených písni svatebních nemá nápěvu.

Dověděvše se. že ostraxský varhaník Hrazdira jest dobrým
harmonisstorem národních písní, požádali jsme o sharmonisovánl.
Některé Hrazdira pěkně sharmonisoval & vydal bez udání, z čí
sbírky jsou. Od Hrazdiry dostala se sbírka do rukou l.. Sedláčka
a týž, opustiv Opavu, odvezl naše společné dílo do nového pů
sobiště -—-Vítkovic. R. 1899 navštívil jsem jej churavěho a prosil
důtklivě o písničky. Sedláček mi odpověděl, že svazek náš poslal
bratranci __jméno jeho jsem zapomněl —--který byl úředníkem
zemského výboru v Praze, ten že nám najde nakladatele. Písně
nevyšly, Sedláček zatím ve svém rodišti Bouzově umřel. Pátrsl
jsem dále po bratranci Sedláčkové, ale bezvýsledně. ——Tak jsem
přišel o první svou sbírku slezských písní s tolikerým nákladem
a obtížemi sehnanou.

Co nyni
Slíbenou práci pro ..Vlast" nechtěl jsem nechati bez ísní,

proto r. 1900 a 1901 znovu vydal jsem se s Vilib, Schei rem,
ředitelem hudební školy v . Budějovicích, za slezskou písní,
Počátky písní jsme znali, tož jsem se domníval, že starých brzo
najdeme. Jak jsme se klamalil Staří strykové & tetky, děvuchy
& synci, co je na našich prvních cestách pěli, pomřeli, neb se
odstěhovali, takže jsme toliko nepatrnou část zachránili. Bylo mi
teskno, přeteskno u srdcel Ku potěše našli jsme náhradu, již
obsahuje „Naše Slezsko", ll. na str. 118,—178.

Jak těžko tedy revidovati lidopisný materiál!
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4. NAŠE SLEZSKO.

Jaký jsem měl úmysl, tendenci při vydání „Našeho Slezska", I.
1900 a „Našeho Slezska", II. 1903 prozradí genese spisu.

Redaktor pražské „Vlasti" — Tomáš Škrdle — byl přítelem
Slezska, jakých málo bylo tehdy v Praze. Bezpochyby upozorněn
byl na mne článečky v „Č. I.“, požádal mne, abych mu napsal
do „Vlasti" dějiny národního hnutí a vylíčil život lidu Slezského.
Necítě se dobře připraveným na tuto práci. doporučoval jsem
Vinc. Praska neb dr. Slamu, ti však pro jiné zaměstnání od
řekli. Tak volky nevolky, chtěje prospěti Slezanům, dal jsem
se s chutí do díla a sbíral horlivě látku. Dr. Č. Zíbrt pobízet
mne také, poslav mi 100 zl. podpory od České Akademie věd.
To byl můj celý závodní kapitál na nákladné cestyl

Když jsem byl asi v polovici práce, na nátlak Němců, že prý
bouřím lid od Ratiboře až po Těšín, nucen jsem byl stěhovati
se na Moravu do Hulína. kdež vzdálen pramenů skládal jsem
|. „Naše Slezsko". Jezdil jsem sice občas do Slezska, ale Hulín
nebyl Opava. Že svazek tento má nedostatky, jsem si vědom.
Na omluvu uvádím, že před sebou neměl jsem ničeho, leda své
zápisky a informace apuk pracoval jsem ve vzdáli od pramenů.
Spis jsem vydati musil, abych co nejrychleji upozornil na chřad
uoucí větev slezskou a zjednal pro ni léky . ..

Když vyšel tento díl, olomucký Jiříčkův ,.Našinec" vytýkal
jemu. že ve spise uveden kdekterý liberál a pokrokář a zaslou
žilí konservativni lidé umlčováni (Al, Jiříček, Kadlčákl. ()choíně
se přiznávám, že nedopatřením v knihtiskárně, opomenuvši vlo
žený lístek otisknouti, () Slezsko velmi zasloužilí pracovníci .li
říček & Kadlčák pominuti. S jiné strany zas mi vyčítali, že vy
zdvihují ,.klerikály" na úkor pokrokových atd. Myslím, že jsem
šel střední cestou a uzná to každý, kdo hleděti bude na slezské
poměry očima tehdejších let a ne nynějšími, kdy valně se obraz
Slezska změnil. Tušim v „Osvětě" profesor Zelený neb Zoubek
mírně posoudil tento díl.

Co se týče ll. „Našeho Slezska" domnívám se, že předčí Slá
movo „Vlastenecké putování po Slezsku". ()d Slámy, s nímž často
jsem obcoval, slyšel jsem, že lidopisem se nezabývá, co uvádí ve
svém spise, to že na rychlo sebral. Tento druhý díl příznivě

osoudil dr. Č. Zibrí v „Č. I.“, 0 pohádkách v něm napsal dr.
%ille, že jsou odborně zapsány. Knihy si také pochvalně všiml
berlínský profesor dr. Bríickner a Felix Koneczny v Krakově.

Frant. Bartos"excerptoval „Naše Slezsko" pro svůj „Dialektický
slovník moravský" (1906) a Fr. Kott pro „Dodatky k Bartošovu
dialektickému slovníku moravskému" [1910). Sněm slezský r. 1903
přičiněním dr. Fr. Slámy udělil na vydání .,Našeho Slezska" 11.
300 K podpory. Byla to první podpora pro českého spisovatele
ve Slezsku. Dr. Fr. Stratil, který vyjednávala dr. Rochowanskím
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o uštědřeni podpory. oznámil mi. že Rochowanski. probiraie se
v mých rukopisech. podotkl: Kdybychom my Němci slezšti měli
tak rozsáhlého etnografického spisu o Slezskul"

Spisovatel vydal „Naše Slezsko“ nákladem vlastnim.
Jako resume na konec poznamenávám, že vnitřní duch mého

..Našeho Slezka" iest takový. iaký mi diktoval tehdeiši duch
slezský mne ovtvaiici. účel týž jak u Slámy — národní.

Na konec se podotýká, že spisovatel „Našeho Slezska" z čá
stečného zisku. ieiž doplnil svými úsporami, založil stipendium
při českém gymnasiu v Opavě; Matice Opavská dostala 100 vý
tisků (450 K) na rozdání.

FRANTIŠEK HANZELKA: NEDĚLNÍ RÁNO.

Vyšel jsem nad město na kopec zelený,
hleděl jsem na střechy
ve zlaté záři -
leskly se iak kalich na oltáři.

Pasáci zpívali písničky smavé,
s krávou se škádlilo telátko hravé,
sedřených dělníků houl ležel v trávě tich,
lokali nedělnl veselý smtch.

Červené kominy
té ranni hodiny
chtěly se rozplynout
v krásu & ias.

Na ieiich cihly se přitiskl Boží ret.
líbal ie. v náruči nechal se chvět
rndostl nemluvňat zas & zas.

Stodoly při stezkách
třásly se naděit
naplnit útroby
útěžkem žnt.

Ovál mně Boží dech.
Kříčel isem po poli,
kam sahal lidský slech,
písničku miru &
písničku pokoje.



FRANTIŠEK STŘÍŽOVSKÝ: ZÁZRAK.
0011ch HRA z DOBYLOUPEZNÝCH RYTlŘÚ

o 4 DĚJSTVICH.

zJEDNANL

(Hluboký les. V dálce hoří mlýn. V pravo na stromě obraz Panny Marie.)

Vý stu p 1.
Zdislava.

Zdislava (oblečena svátečně).
Můi Bože, jaký kouř a iaká záři —
Tam rudý plamen šlehá k nebesům! —
Bud neštěstí se stalo veliké,
neb zločin slaví pusté orgie.
Je strašná věc, že nejistý ie tak
dnes klidných lidi skrovný maietek.

(Cestou od mlýna vezou dva muži raněného mlynáře na ruěntrn vozíku.)

Výstup 2.
Zdislava, 2 muži s raněným mlynůřem

[. nnui.

Zde chvili zastavme a pohleďme,
zda raněný má řánt něiakě.

(O Irail se jim.)

Zdislava.
am jedete & koho vezete'? ——

[Přistoupl k voziku a pozdvlhne přlkrývku.)
Krev tryska obvazem & pln ie ran.
(Pozná jej.) Och. mlynář sáml ——Což úraz stal se mu.
či zločinu snad padl za oběť?

2. muž.

Ba, zločinul 7—47Dnes přepaden byl mlýn.
.lich dvanácte isem v spěchu načítal.
A ieden do ložnice vnikl k mlynáři,
tam vzbuzenému údy ochromil.
Však dcera náhlý uslyševši hluk.
křik strhla veliký a celý dům
byl v malém okamžiku na nohou. „
Leč nemožna už byla záchrana.

ýn v plamenech stál se všech stran
& pachatelé v bezpeč upláchli. —

Zdislava.
Nuž. nikoho iste z vrahů nechytli?
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l . muž.

2. muž.

Zdislava.

Mlynář.

Zdislava.

Mlynář.

Zdislava.

Mlynář.

Zdislava.

202

V těch lesích zde a skalních roklinách
jsou jistě ukrytí. — Snad zdaří se
je pochytat & právu odevzdat.

Však jeďme již! — Je k cíli cesty kus.
A! do kláštera dorazíme včas.
než dobrý otec nám tu dokoná. —

Snad mniši učení jej vyléčí. —

[Vztyčí se na nosítkách)
Je marna naděje, — Klet budiž vrah! —
Ta rudá záře, která svítí mi
jak pekla Výheň cestou posledni —
at nikdy nezhasne mu před zrakem! ——-
A slzy ženy mě a dětí ubohých
necht jako jiskry v hruď mu padají —
at klidu nenajde ni zde, ni po smrti! —

Och, zadržte! Kéž Bůh vás neslyší!
Jen kletbu máte na rtech zsinalých
& nevíte, jak sladko odpouštět?

.!en sketa odpouští. ——Chce právo muž!

Och. ponměte. že velmi brzy snad
se octnete tvář tváří Onomu.
jenž také bez viny byl na kříž vbit
a vzdechem posledním přec odpustil
svým katanům. ——

Byl Bůh. — Já člověk jsem. ——
A oni mstili se — já nevím. zač
A přece msta jen Bohu náleží. —
Och. rána moje! — Rychle, rychle pryč! ——

Dřív rcete. zda jste vrahu odpustil?



Mlynář.

Zdislava.

Zdeněk.

Zdislava

Zdeněk

Zdislava

Zdeněk

Zdislava

Já zlato své jsem musil opustit
& poklady v plen vydat plamenům.
On 0 plod práce mé mne připravil
a života mi podtal kořeny. —
Buď kletba mul — Och pomoc! — Umiráml —
(Skácl ne do nositek. Muži ! nim rychle odcidouJ

(Klekne u obrazu.)

, Matko, milost vypros oběmal
i mlynáři, by vrahu odpus ' ,
i vrahovi, by činu litoval. — (Modlise.)

Vý stu p 3.
Zdislava, Zdeněk.

[Krvl zbrocen přikrade se z leva. nevida Zdillavy u obrazu. Plale
se ohlíží)
Jak škodnou zvěř nás bez umdlení štvou. —
Zde konečně si chvili oddechnu. ——

[Uaedne na pole:.,
Jak chvéii se| ——Och. dosud nezvykle
páž moje slabá tomu řemeslu. »

(naslouchala. l'avslaneJ

lullybl hluk.)

Což neisem sám? -— Zas abych utíkal! (Chce utéci.)

lposplthá !( němu.)

Můj Zdeňku, neprohejl Kam pospicháš?
Což nepoznáváš svoji Zdislavy? — ——
A co ta samomluva tvoje znamená? ——
Och. iak iai ziinačenl ——A odkud krev
zde na šatu & rukou? — Bože můj,
isi raněn snad, že takto krváciš?

[temné,]

Těch skvrn si nevšimei & netaž se! —
A raděi sama rychle povídei.
jak přišla iai v ta mista proklatá? —

(tull se k němu, on však se od ní odvrací.)

Proč pospícháš? — Jsem ráda u tebe! —
Bych k tetě šla. mi otec poručil.
Prý doma dnes mne není potřebí.
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Zdeněk

Zdislava.

Zdeněk.

[Zoufalelz

Zdislava

Zdeněk

Zdislava

Zdeněk.

Sem přišedši, jsem oheň uzřela
a mraky kouře stoupat k nebesům. —
Teď muži s vozem jeli okolo.
Ti pravili, že přepaden byl mlýn —
a na voze byl mlynář v krvi své
a vraha proklínal. -—Snad cestou iiž
svou duši vypustil. —

(se zachvěie.)

Ty lekáš se?
A chvěieš úzkostí? —

Och, ustaň iižl
Jak dýka řeže v duši každý zvuk -—
Tak těžce, dlš, jsem zranil mlynáře?
A že mne proklíná? —

(pochopí s hrůzoul:
Tys ieho vrah? — (Omdll.]

(pláče nad ní. křise ii.)
milko mál Své očí otevři!

Viz lítost mou, má čistá lilie!
Viz bolest mého srdce nad tebou,
žes vraha milovala, duše mal
Však ienom láska k tobě nesmírná
tu prokletou mi vnukla myšlenku:
ia pro tebe chtěl býti bohatým.

ych na prsa tě ——ženu —- přivinul. '
Jen temna noc mi zbyva bez tebe
a štěstí den mi navždy zapadne. —
Je bez tebe můj život bez ceny
a jako zvadlý list iei ()dhodím ————

(se proberelz
Chceš zločin zločinem zas vyvážit?
A na to zapoměla, že duší máš?
Což. Zdeňku, nevěříš, že skládatí
nám účty bude kdysi u Boha?

Mlčl — Nevzpomíneil ——Peklo zažíháš.
v mém nitru dívě drásanéml



A nestav Boha-Soudce před očil —
Chci zapomnětl — Je pozdě k pokáníl ——

Zdislava.
Nel — Pokání Bůh vždycky přijímál —
Ten sladký cit. jejž láskou zoveme —
at láskou k Bohu nebo člověku —
jen v čisté hrudi může přebývat.
Hřích ničí jej, jak luční květy mráz. —
Ne tělo jen — tvou duši milujil
Bych u tebe ji hynout viděla,
jsem nešťastna i ve tvém objetí.

Zdeněk.
Má minulost snem byla krvavým.
Jen ve tvém náručí, ó světice,
se ctnosti zas & Bohu probudím. —
Bud kleta zbraň! ——To přísahám:
jí neužiji nikdy proti člověkul (Odhodlzbraň.)

Zdislava [Vslává podpírána jsouc Zdeňkem a ruce vztahuje k obrazu.)
Maria. skrop svojí římluvou

ten bílý úsvit budoucího dne
& duši zachraň Zdeňkovu & dej
nám oběma se láskou milovat.
jež scho na bude každé obětil

l/nvznl zvolnek rannlt kl.ekánl Zdeněk i Zdislava pokleknou & modlí se,)

("my
Zdrávas Maria.

(Mezi modlitbou jsou obklíčeni žoldnéři. Jeden z nlch přistoupí ze zadu k Zdeů
ovi a položí mu ruku na rám! .)

V y a t u p 4.
Předelll. Žoldnéh',

Žoldnér'.
Vás vyzýváme, pane, vzdejte sel

Zdeněk (couvne)
Jsme ztracenil — Já dojmy uchvácen
jsem zapomněl. že nejsme v bezpečí —
Leč lacino svůj život neprodáml —

[ ene se po odhozené zbraní.)

Zdislava (Zachytí mu ruku.)
Tvá přísahal —



Zdeněk (iemuž klesne ruka.)

Zdislava.

Zdeněk.

Zdislava.

Zdeněk.

Zdislava

Zdeněk.

Zdislava.

Zdeněk.
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Nuž, půidu v okovech. —

Já krále uprostm. on milost dál

V ní nedoulám a o ni neprosím. —
(Podů žoldnéřům ruce.)

Zde ruce mé. ——Buď s Bohem, živote! —
Až zavznl nad věznici zvonku hlas
a duše má se s tělem rozloučí, —
ty, Zdislavo, se za mne pomodlit —

[Spoutsil iei.)

Jsem silne s tebou třeba na smrt itt.
(K žoldnělům)

Chci pouta těž. neb Zdeňka miluji!
(Odhěněil ii.)

Ty živo buď, ne tělu iiž. leč duši měl

[anomt rulnms s ltkailc klesne Zdeňkovi nn prsa.)

Snem čarovným ie lásky minulost
: slokou písně, které dozněla.
Sen rchl jako zlatá bludička
a ne e skrylo za mraky svou tvář. ——
Bud s Bohem. milko má. & pamatuil
Já tebe miloval isem jedinou
vlc, nežli nesmrtelnou duši svou —-—
a z lásky té ien stal se zločincem. —
Jdu odp kati hřích & vinu svou.
Bud svobodna & neklň osudu! —

Mé duše děsná tma se zmocňuie —
Zdeňku, zůstaň — neodcházei mil —

Byv urván vřelé mojí náruči.
v noc skácíš se a věčně prokletí! -—

Mně útěchou & srdci balzámem



Zdislava.

Zdeněk.

tvá láska bude smrti silnější. —
Rád na špalek šíi skloním pro tebel —

Och. ustaňl — Mlčl — Mně praví tušení,
——ne tušení, leč víra neklamné —
že nezemřešl — Je mocný svatý Bůhl —

Já neisem hoden životal ——Buď : Bobem iižl ——
[ObietL Zdeněk ie odveden. Zdislava štkaiíc klesne u obálku.)

Opona.

JAN VINAŘ: BALADA LESNÍ.

Podivný člověk v lese stál
a bolestně se usmíval.

V ruce měl pušku, žár zloby v oku,
Díval se, díval . .. na potoku

jak leknín bílý lehce se chvěie,
iak šedý ptáček na břehu pěie.

Před týdnem svatbu měl v radostném plese.
Dnes žena : hainým ac líbala v lese

u petrklíčů pod břízou bílou.
llainý ji hladil jako svou milou.

Podivný člověk v lese stál.
V srdci měl žal. v srdci měl žal . . ,

Než ráno slunce vycházelo
vychladlo dávno iebo tělo,

podivný člověk život si vzal -— »——



JOS. HANÁK: MGR. ALFRED BAUDRILLART.
JEHO ŽIVOT A DlLO.

Dokončení.
prvém článku vysvětluje abbé Gaudeau křestanské zákony
války se týkající a dokazuje, žeNěmecko s Rakouskem zavi
nilo a začalo válku; o _tombyl přesvědčen i jejich spojenec —»
ltalie. jež proto byla zbavena povinnosti, jimpomáha ti. Jako

doklad toho uvádí výrok generála Bernhardiho, že expanse je pro Ně
mecko nutna a vede je k politice. od níž nemůže býti zdrženo
ani svou mírumilovností; uvádí doznání Maxm. Hardena ze dne
22. listopadu r. 1914 v časo ise ..Zukuntt". že Německo válku
vyhledávalo a muselo ji vyhledávati, aby nabylo ve světě šir
šího odbytiště pro svůj obchod a průmysl. Poukazuje na obsa
zení Lucemburska a napadení Belgie, jež sám Bethmann-Hollweg
nazval nespravedlivým, příěícímse mezinárodnímu právu a omlou
val je tím, že „Not kennt kein Gebot". že kdo bojuje za své
bytí, musí jen na to myslit. jak by se probil. Z toho všeho je

atrno. že Německo začalo válku nespravedlivou,nekřesťanskou,
upičskou.

V druhém článku řečené knihy vykládá publicista G. Goyan,
že německo-protestantská kultura nenáviděla vždy katolicis
mus. Vzpomíná boje proti církvi katolické v Německu samém.
jejž materialista Virchow nazval zpupně bojem za kulturu, čili
kulturním; tento název řijala i německá vláda, jež jménem ně
mecké kultury sesazov &. vypovídala, věznila biskupy a faráře.
bránila jim udíleti svátosti „ i poslední útěchu umírajícím.

Cílem německých protestantů bylo vždy, ujařmiti sousední ka
tolické národy; vítězství u Sadové a Sedanu byla v protestant
ských kázáních i časopisech oslavována jako vítězství protestan.
tismu nad katolicismem.

Dějiny Pruska od Treitschkěho jsou jakousi apologií protestanr
tismu; tento protestantský historik, mluvě () zabrání území Ně
meckých rytířů Albrechtem z Hohenzollern, dodává s ýchou.
„Pruský stát děkuje tedy za svůj základ slavnému (goneichl
lupu. spáchaněmu na úkor církve katolické."

Německý protestantismus jménem německé kultury rozvířil
i v Rakousku boj proti katolicismu,podporuje nejen mezi Němci,
ale i mezi Čechy propagandu hesla „Pryč od Říma."

Němci nechtějí míti s jinými národy ani společného Boha.mluv
více o „německém bohu“, jejž stotožňují s pohanským bohem
svých ředků Odinem, jehož úctu hledí vzkřísíti na vrcholcích

svýúchhor i v hlubinách svých duší z nenávisti k ŘímuaKristuvů ec.
A tento pohansko-germánský protestantismus. jehož represen

tantem byl Vilém ll., byl i jednou z příčin, jež připravovaly válku
proti katolické Francii a Belgii.

Zvláště zajímavý je třetí článek. v němž se mluví, jakou úlohu
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má Franciie jako katolická moc na světě. Němci liči Francouze
jako nevěrce & zrudy a Paříž, kterou nazývají Babylonem, jako
pařeniště všech neřestí. V dopisech : Paříže vypravují jen
o škandálech & klepech, krátce jenotom, co by nasvědčovalo, že
Francouzi jsou národ irivolní a dekadentní. O náboženském ži
votě ani slova! Na omluvu jest jim jen jejich mravní a spole
čenská úroveň, pro niž se nedostali do slunné francouzské spo
lečnosti. A dle těchto jednostranných, skreslených informací na
mlouvají i katolickému světu: „Co může od tak degenerovaného
národa očekávati církev? Je třeba, aby úlohu nevěrecké Francie.
zvláště na východě, převzalo zbožné, silné, velkolepě organiso
vané, cílevědomé katolické Německo."

Je Francie opravdu tak znemravnělá a odkřestaněná, jak hlá
sají jeji nepřátelé?

utor vzpomíná, jak francouzská mládež se nadšeně řadila

pand pr ory, jakmile zahřímala na hranicích nepřátelská děla,at'lleM Barrésa — vojíni Revoluce se družili k vojínům
|Skasitele, jak v jejich duších oživly utajené křestanské ctnosti —
o,ětavost statečnost, dobrota, chladnokrevnost a odhodlanost.
oikdy od doby Panny Orleánské nedocházelo na mši sv. & ne
přijímala svátosti tolik vojínů, jako za této války. Vše to nesvědčl
o nějaké všeobecné degeneraci.

A že je Francie udkřestaněna? Počet kněží, řeholníků a ře
holnic stou a, ač nikde jinde snad nepožívají tak nepatrných čas
ných výhod, jako ve Francii.

Byli Revolucí zdecimování a rozprášeni a když se opět sdru
žili, byli spiati konkordátem. jenž jim sice zajišťoval pohodlnou
existenci, avšak ochromoval jejich působení. Byli jako prostí vo
jíni vřaděni do armády a přizpůsobili se bez váhání, s klidema
patriotismem, že jim ani nepřátelé nemohli odepříti obdivu.

Byl vydán rozlukový zákon r. 1903, jenž nařizoval utvořiti ná
boženské spolky, které měly převzíti církevní majetek, Co činiti?
Poslechnout a tim dát na ievo souhlas s nespravedlivým záko
nem? Byla o tom různá mínění. Vždyť šlo o existenci kněžstva.
Stačilo však slovo papeže Pia X., & biskupové i kněží se pod
robili bez váhání; neutvořili náboženských spolkůa uželeli svých
příjmů, nadací, seminářů, far i biskupských paláců. sumy asi 600
milionů franků. z níž mohli žíti. Byla to nezištnosta ukázuěnost
hrdinská. obdivuhodná. Přes to však lid jich nenechal zahynouti,
ale postaral se o jejich výživu i ovýlohysbohoslužbou spojené.
] to je důkazem, že franc »uzský národ není odkřestaněn.

Vypukla světová válka. ! kněžstvo bylo mobilisováno, někteří
jako polní duchovní, většina však jako vojáci rozličných formací
& hodností. V prvním roce války nastoupilo na 20.000 kněži,se
minaristů a řeholníků. „Farář s tornistrou na zádech" — jak je
nazývali — jenž byl s jinými vojáky v zákopech, lazaretechina
bojištích v dešti kouli & granatů, budil svou obětavosti a hrdin
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nosti vice úcty a obdivu. než nejkrásnějším kázáním. Jen v prv
nim roce války jich padlo přes .

Nejjasnějším důkazem. že Francie ve svém nitru zůstala křes
ťanskou, je návštěva poutních míst, hlavně v Lourdech, jsou její
mučedníci v zemích pohanských, jichž v poslední době bylo více
než 150, jest vznik a rozkvět rozličných pobožností. řeholí, kon
gregací & náboženských spolků všeho druhu. Stačí uvésti pobož
nost k Božskému Srdci Páně, k jehož úctě byl zbudován vele
chrám na Montmartru za 40 milionů franků; spolky sv, Vincence
z Paula, jichž bylo r. 1900 na 5.000. patronáže, jež jsou v každé
větší farnosti. katolické školy. nižší. střední i vysoké, jež jsou

vylflržovány z příspěvků katolíků. Takové obětavosti není dosudm' de.
Nesporně jest však Francie na prvním místě mezi všemi ev

ropskými státy, co se týče misií v pohanskýsh zemích. jak poč
tem misionářů. tak sumou příspěvků Dle statistiky z roku 1900
bylo z celkového počtu 6106 misionářů 4500, t. j. 750/0 Fran
couzů. Ve školách. dílnách, tiskárnách, nemocnicích. sirotčincích
a jiných dobročinných ústavech zámořských zemí působilo na
3.300 řádových bratři a 10.500 jeptišek francouzské národnosti.
Počet ten od té doby zajisté vzrostl. Zvláště v Africe budí čin
nost „Otců sv. Ducha" obdiv: sorganisoval je P. Librman. po
křtěný alsaský žid, od církve za „ctihodného“ prohlášený. Od
r. 1842 zemřelo tam více než 700 misionářů smrtí mučednickou.

A Francie také věnuje na zámořské misie ze všech evropských
států nejvíce, ano více než všechny dohromady. Tak r. 191.1
odevzdala Francie 2,950.959 Ír., kdežto ostatní země 2.414.326 fr.,
: nichž Německo 626. Rakousko-Uhersko 71, Belgie 363, Italie 269,
Španělsko 165 tisíc. Od r. 1822 do r. 1910 sebrala se ve Fran
cii na misie 255 milionů, v ostatních zemích celého světa 162
milionů.

Na spolek „Dětství Ježíšova". sebralo se ve Francii cd jeho
založení (1842) na 168 milionů franků, na „Dilo škol na východě"
činily shirky od r. 1855 do r. 1899 10,650.000 ir., z toho ve
Francii 9,890000 tr. Podobně je tomu i se spolkem proti oh
chodu s otroky, s vědeckými ústavy misionářskými & j.

Proto odůvodněně se vyjádřil o Francii papež Pius X. Dcera
tak mnohých zásluh, tak mnohých vzdechů, tak mnohých slz ne
zhyne nikdy."

Ve článku nudepsaném „Válka proti chrámům a kněžín" ob
viňuje publicista Francois Venillot německé vojsko, že únyslně
ničilo katolické chrámy, trýznilo a usmrcovato katolické kněze,
zneuctivalo jeptišky, ubíjelo katolické obyvatelstvo; válka a Belgii
a Francii byla zároveň válkou protestantismu proti katoícismu.
válkou náboženskou. Uvádí za svědka L. Grondijsa, bývalého
profesora techniky v Dortrechtě, holandského protestanh, jenž
v brožuře „Němci v Belgii" tvrdí. že do katolické Belg'e byly
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oslány jen protestantské pluky, že slyšel výkřiky vojáků: „Smrt
kněžím. pryč s katolicismeml“

Dovolává se biskupy Turinaza z Nancy, jenž v pastýřském
listě napsal: „Tato válka směřuje ke zničení katolické církve.
jejt autority. jejího učení."

Vzpomíná výroku namurského poslance Mélota: „Tento vpád
má za účel pronásledovati katolické náboženství & kněze a na
bývá rázu války náboženské."

Němečtí vojáci byli jen žáky Viléma II., jenž lantkraběnce
hesenské. když se stala katoličkou, napsal: „Nenávidím nábo

ženství, jež jsi ljrlizijala.Obracíš se tedy na onu římskou pověru,jejíž zničení po dám za úkol svého života."
Nenávist Němců ke katolicismu a francouzské kultuře vybíjela

se ničením katolických chrámů a památných budov. Biskup ver
dunský prohlašuje, že ostřelování měst a vesnic začalo ostřelo
váním kostelů. Jako typický doklad uvádí katedrálu v Remeši,
skvost irancouzské gotiky. jež byla zasažena asi 40 granáty &
dóm v Lovani. jenž byl úmyslně zapálen. Tím způsobem bylo
zpustošena neb úplně zničeno na sta chrámů a uměleckých pa
památek.

Ne méně smutný byl za vpádu německého i úděl kněží. Biskup
z Nancy Turinaz píše. že kněží byli tupeni. trýznění. do zajetí
vláčení. střílení & to nezřídka za nejhorších muk. Nedbalo se
ani hodnosti, ani stáří. Biskup z Namuru byl na ulici před svou
katedrálou zatčen. biskup z Tornai Mgr. Walravens, ač již slár
a zdraví chatrného, byl 5 dni ve š inavé místnosti zavřen. kde
spal na podlaze ua slamníku a živil) se tím, co dostal od imd—
ných lidí. Poněvadž nemohl rychle jíti, udeřil jej voják pěsti do
zad. Tímto surovým nakládáním bylo jeho zdraví podryto, takže
brzy nato zemřel.

Daleko hůře se vedlo obyčejným kněžím. Kardinál Mercier
íěe, že do vánoc r. 1914 bylo v jeho diecési zavražděno 13

kněží a řeholníků, v diecési Tournai 3, v Luttichu 6, v Namuru
36. v Nancy 9 atd,

Stačila nepatrná poznámka, aby byl kněz odsouzen k smrti,
Mladý jezuita Dupierreux z Lovaně napsal si do zápisníku: „Když
jsem kdysi četl. jak Hunové pod Atilou pustošily města, jak
Arabové spálili knihovnu v Alexandrii. nemohl jsem se zdržeti
pochybovačného úsměvu. Nyní, když jsem viděl na vlastní oči.
jak barbarské hordy dnešní doby požárem zničily chrámy a
slavnou knihovnu v Lovani. jsem jiného mínění." Když byl P.
Dupierreux zatčen a prohledán, byl u něho nalezen zápisník.
Německý poručík jej ro pobuřování odsoudil k smrti, a v ně
kolika minutách nato byl zastřelen před očima svých soudruhů,
kteří byli nuceni přihlížeti jeho skonu.

Tří a osmdesátiletý farář z Bueckenu abbé de Clerck byl při
poután k dělu tak, že hlavou tloukl o dlažbu. Trpě nevýslovně,
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prosil: ..Usmrtte mnel" [ zasadili mu tryznitelé „ránu : millosti",
jak cynicky se vyjadřovali. Farář z Haccourtu a dva jeho tarntct
byli ke koni přivázáni, v trysku vlečení ke kostelu, kde, ačkoli
z nich zbyla jen beztvárna hmota, byli u zdi vztyčení a zastře
leni. Farář Hottlet z Allenxu a abbé Docq byli s 500 tazrntky
z obce Tamines strojní puškou skoseni. Jsouce však jen zraněni.
byli probodeni bajonetem & pažbou dostali ještě do hlavy ..,ránu
z milosti".

Protikatolické záští německých vojáků se jeví zvláště při po
pravě abbé Vouauxa, profesora v Malgrange, jenž před výstřelem
chtěl polibiti kříž; byl mu však vyrván, na zem pohozen & po
šlapán. Když po výstřelu nebyl ihned mrtev, vypíchl mu důstojník
šavli oči a sekal jej do tváře se slovy: „Nyní budeš držet Hamu.“
Od faráře Gebrodu žádali, aby odpřisáhl katolickou víru, chce-ll
si zachránit život. Dal přednost smrti. Byl tedy na mostě v Dé
meru po nejsurovějším trýznění usmrcen. Kardinál Mercier pro
hlašuje v pastýřském listě, že zemřel jako mučedník.

Tot jen několik ukázek, jak protestantští němečtí vojaci ne
lidsky jednali s katolickými kněžími. A kolik kněží bylo odvle
čeno jako rukojmí, kolik hnáno před německými pluky, aby bel
gické a francouzské vojsko se bálo stříletil

Že ani jeptišky nezůstaly ušetřeny nejen ukrutností, ale i zhý
ralosti těchto surovců, dosvědčuje p. Nothomb, jenž vyšetřoval
tyto zločiny proti lidskosti a ve své zprávěo tom napsal: „Mezi
četnými ženami a děvčaty. znásilněnými těmito bestiemi s lidskou
tváří. byly i jeptišky"

Jde však o tak hnusné skutky. že je trapno o tom psáti.
Tyto surovnsti, jež páchali Němci na katolickém obyvatelstvu

a chrámech, byly proti 27. a 50. článku usnesení v llaagu a po
bouřily celý civilisovaný svět. Bylo třeba je ospravedlniti. Proto
Němci tvrdili, že se kostelních věží použtvalo jako pozoroval-cích
stanic a že na nich byly umístěny kulomety. To tvrdili i () re
mešské katedrále. Ale Senerál .lollre prohlásil, že vojenské ve
litelství nikdy nepostavila na věže katedrály pozorovacích hltudek.
A rovněž tak učinil jménem kardinala Lugona kanovnlk líandriceux.
Totéž prohlásil o katedrále v Soissoně arcikněz soissonsk'ý, a
o katedrále v Arrasu biskupský úřad. Biskup : Nancy se vy
jádřil: „Jsme pevně řesvědčeni. že ani jediný kostel nebyl zbo
řen z důvodů vojenských." A biskup ze Saint Dié mluví v témž
smyslu: „ . .. Tvrzení Němců je nepravdivé. Na roti tomu je
dokázáno, že oni sami naše chrámy a věže měnili v pevnosti."
To potvrzuje i kanovník Landrieux; když Němci obsadili na čas
Remeš, postavili na věži katedrály pozorovací hlídku.

Ovšem že se snažili omluviti i ukrutností, jež páchali na kněžzstvu
i obyvatelstvu. Německé noviny šířily zprávy, že belgické ženy

vypichovaly zraněným Němcům oči. nemohly však uvésti žiadné o konkretního případu. Anketa „Vorwirtsu". týkající se této
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věci, měla záporný výsledek, rovněž i anketa holandského ča
sopisu .,Tijd".

Němci dále tvrdili, že obyvatelstvo střílelo na ně 'necké vojsko.
Belgická zpráva připouští možnost odporu. snad i útoku jednot
livců na vetřelce, přes všecko však pátrání, nemohl být zjištěn
ani jediný případ. Aby ospravedlnili spálení města Aerschotu,
plenění domů a zavraždění několika měšťanů, tvrdili Němci. že
syn starostův návodem otcovým zavraždil místního velitele. Ne
mohlo však býti ani zjištěno, že tento 15% letý mladík vraždu
spáchal, ani dokázáno, že otec. známý svou prozíravostí a chlad
nokrevnosti, jej podněcoval. Totéž platíi o obsazené části Fran
cie. Pan Grondijs zjistil jen jeden případ vraždy německého
vojáka belgickým civilistou. Stal se v Lindenu. Voják chtěl zná
silniti děvče před otcem, jenž byl spoután; než otec roztrhl
pouta uchopil zbraň a bídáka zabil. Za to přivázali němečtí dů
stojníci ..vraha" ke skříni & spálili jej i s domem Nato zapálili
celou vesnici.

Aby Němci omluvili surovosti a ukrutností páchané na bel
gickém a francouzském kněžstvu tvrdili, že podněcovalo obyva
telstvo k násilnostem proti německým vojákům. Avšak toto tvrzení
o belgickém kněžstvu (lemcntovaly i německé časopisy „Ktilnische

Zeitung" & „Der Fels".Kar inál Mercier prohlásil: „Uhezpečuji svou ctí a jsem ochoten
i přísahou ztvrditi, že jsem dosud nenalezl ani jednoho kněze,
jenž by se zbraní v ruce obyvatelstvo naváděl k útokům proti
nepříteli. Naopak vsichni svědomitě se řídili předpisy. jež jsem
vydal začátkem srpna, aby svým mravním vlivem působili na
obyvatelstvo a je napomínali ke klidu a úctě k vojenským před
písům."

Mgr. Baudrillart v přednášce o zpustošení Lovaně jasně se
vyslovil o vině Němců takto: „Zdali někteří občané stříleli na
vojsko nebo ne, ničeho nemůže změniti na povaze zločinů Němci

Edehaných. Trest musí býti vyměřen dle viny a nevinní nesmějíýti trestáni s vinníky."
..Připustím, že někteří vlastenci belgičtí &francouzští ve spra

vedlivém hněvu a zoufalství pozbyli rozvahy a stříleli na vetřelce.
l)|e práva válečného zasloužili trestu smrti. Ale je mučiti, jejich
vesnice a města ničiti požárem, jejich spoluobčany pobíti, starce,
ženy. děti trýznili. mrskaíi, do sklepů zavírati, sahati svato
krádežnou rukou na chrámy. posvátné nádoby, roucha a ostatky,
kněze tupiti, mučiti, vražditi, ženy, dívky. jeptišky znásilňovati ——
to! jsou neod ustitelné zločiny, jež ani sebe otupělejší svědomí
není s to zes abiti nebo omluviti."

Ve článku „Náboženství a kněžstvo ve francouzské armádě“,
pojednávají abbé Couget a Ardant a Mgr. Baudrillart o nábo
ženském životě ve francouzském vojsku.

Kněze, kteří sloužili ve francouzských armádách, lze rozděliti
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ve tři skupiny, polní duchovní (kuráty), zaměstnance ve správ
ních a sanitních službách a bojovníky.

Řádných polních kurátů bylo v každém armádním sboru 4
až 5. Počet však nestačil a proto hr. de Mun vymo I u mini
sterstva války, aby byli ustanovováni dobrovolní polní duchovní.
Všech těchto polních duchovních bylo přes 300, u námořnictva 14.

Nejvíce kněží bylo ustanovováno k pomocným službám; bylo
jich na 20.000 (od 30 do 46 let.)

Kněží do 30 let byli bojovníky prostými, i poddůstojníkv &
důstojníky. Avšak i těmto, pokud nebyli v prvních řadách, bylo
od představených a polních kurátů umožňováno sloužiti mši sv.
v kapli nebo v kostele, za příznivého počasí ipod širým nebem.
Jejich chování, zvláště za útoků, bylo povzbuzující. Pro svou
obětavost, ochotu a bezvadný život byli u vojáků ve velké váž
ností, pro svědomité, neohrožené plnění povinností dostalo se
jim četných vyznamenání. Politikové, kteří uzákonili tyto „faráře
s rancem na zádech" [curés sac au dos), netušili, že tím při

řipravují kněžstvu nové pole působnosti, nové prostředky k zís
ání duší. že kněžstvo, až se navrátí z války domů. nalezne svá

stáda rozmnožená & Francii sjednocenou.
Mgr. Baudrillart napsal o francouzské armádě: „Každý člověk

dobré vůle, ve Francii i mimo ní, je nucen uznati energii a vy
trvalost naší mládeže, morální rozmach & náboženské smýšlení
naší armády." Kterýsi kardinál vyjádřil se k němu za jeho po
bytu v Římě: „Vaše armáda je nejnáboženštější z evropských a
snad i ze všech, jež jsou známy v dějinách."

Toto tvrzení překvapuje tím více, že se před válkou mluvilo
jen o náboženském & mravním úpadku ve Francii. O vel ém
počtu mládeže to platilo; zdálo se, že beznáboženská státní škola
strhne většinu mládeže k nevěře a tím i k znemravnění.

Avšak poslední leta před válkou bylo lze pozorovat u mládeže
známky náboženského a mravního obrodu, jak konstatovali
i přední francouzští spisovatelé.

Mládež vrátila se z velké části k vlasteneckému & nábožen
skému ideálu a stala se za války vzorem vojáka a zároveň křesťana.

Hlavní odíl na tomto náboženském a vlasteneckém obrodu
mají dle Baudrillarta náboženští vychovatelé. Jim děkuje kato
lická Francie za školy a ústavy všech stupňů, za svazy a spolky
mládeže všeho druhu, v nich dostalo se vzdělání i výchovy
mnohým důstojníkům & vojákům, kteří se stali v armádě kvasem.

Laické školy a spolky měly ovšem také za cíl vychovati dobré
Francouze, & přemnozí žáci a členové jejich se jim i osvědčíli.
Za války však byli nuceni korekovat svůj světový názor, vybu
dovaný na základě německé materialistické filosofie. Národní
instinkt, nebezpečí ohrožené vlastí zesílily v nich vlastenecké
smýšlení a probudily v nich odpor proti naukám jejich němec
kých mistrů.
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Smýšlení vlastenecké je vedlo k smýšlení náboženskému. Či
nili tak po příkladu svých mistrů, slavných francouzských spi
sovatelů. I tyto vedla obava o budoucnost národa k nové orientaci
o náboženské otázce; poznali, že bez náboženství není možna
v lidu mravnost. & tím že je ohrožena existence národa. Proto
jali se ve svých spisech zdůrazňovati potřebu náboženského
obrodu v národě. Svým uměním nejen mládež uchvacovali, ale
ji i získávali svým ideám a stali se tak průbojníky náboženského
obrodu v inteligenci, jenž nezůstal bez vlivu i na id.

Náboženské ústavy a literatura jsou tedy hlavními příčinami
náboženské renaisance ve Francii. A není to snad jen povrchní
koketování s náboženstvím, není to jen teatrální póza. jakou

ozorujeme občas i u některých našich spiso vatelů, nýbrž je to
hluboké přesvědčení, jež se jeví i v nejintimnějším životě.

Tot hlami myšlenky knihy „Německá válka a katolicismus",
jejímž úkolem bylo, rehabilitovat u katolíků neutrálních zemí
Francii, jez' byla zdiskreditována protináboženskou politikou po
sledntch dvou desítiletí i pomluvačnou propagandou německou.

Avšak Mgr. Baudrillart se nespokojil jen říditi ..Komitét tran
couzské propagandy v cizině" a publikace jím vydávané, nýbrž
sám v dubnu a květnu r. 1916 konal za tím účelem cesty po
_panělsku, )řednášeje () náboženském životě ve Francii ve vět
ších městech Zvláště Š unělsko bylo vhodnou půdou ro ně
meckou propagandu lfechut k Francii se zde datovaa ještě
z dob napoleonských & protikatolická vláda třetí republiky ne
hudila valné důvěry. Proto pokládal M r. Baudrillart za vhodno
navštíviti \ panělsko i r l9l7 Učinil ta od 20. září do 20. října,
zastupuje Francii o slavnostech třístého výročí úmrtí Suarezova.
Tato vlastenecká horlivost došla ve francouzské sněmovně vše
obecné pochvaly nejen od ministra Ribota, ale i ode všech po
litických stran.

Sleduje stále tento cíl, zúčastnil se i mise, kterou poslala
Francle do Spojených států k slavnosti padesátého výročí jme
nování kardinála Gibbonsa biskupem.

„Comité catholique de propagande francaise a l'ětranger" se
změnil v únoru r. I919 v „Comité catholique des amitiés fran
caises a l'étranger", jehož ředitelem zůstal Mgr. Baudrtllart.
Komitét hledí navazovat styky i se státy nově utvořenými, &
z toho důvodu zavítal jeho ředitel na pražský sjezd českoslo
venských katolíků r. 1921. na němž se za nadšených a zaslou
žených ovací uchopil několikrát slova.

Ve spise „Une campagne francaise" vysvětluje a dokazuje Mgr.
Baudrillart, že „Komitétu francouzské propagandy v cizině“ bylo
třeba: Němci šířili neúnavně pomluvy o Francii, i bylo nutno
je vyvracet spisy i přednáškami.

Tím jsem nastínil bohatou činnost Mgr. Baudrillarta na poli
náboženském i vlasteneckém, jež byla nejintensivnějši za světové
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války. Mgr. Baudn'llart jest jemný, duchaplný stylista, ovladaje
mistrovsky francouzský jazyk, jest znamenitý řečník a proto byl
zván na všechny významnější slavnosti a sjezdy, náboženské
i vědecké, aby svým uchvacujícím slovem jim dodal lesku.

Za jeho náboženskou, vědeckou a vlasteneckou činnost do
stalo se mu nejvyšších vyznamenání.

Dne 2. května r. 1918 byl zvolen na místo zemřelého hraběte
Alberta de Mun za člena Francouzské akademie, do níž byl
uveden dne 10. dubna r. 1919 romancierem Marcelem Prévostem,
jenž ve své oslavné řeči chválil jeho ..horoucí srdce“ a „hlavu ne
poddajnou". Mgr. Baudrillart měl potom chvalořeč na svého před
chůdce hraběte de Mun, v níž zdůraznil potřebu národní svor
nosti, která by byla nejen zárukou úcty a vážnosti. jíž si Francie
zjednala svým heroismem za světové války, nýbrž i odsouzením

a |ukončením nedávných domácích bojů &bratrovražedných perse ucí.
V listopadu r. 1921 byl posvěcen na biskupa, což zajisté,

mame-li na mysli jeho neúmornou činnost i na poli církevním,
není ještě jeho vyznamenáním posledním. At světlem svého ro
zumu a žárem svého srdce osvěcuje a hřeje katolíky co nejdéle!

FRANTlŠEK HANZELKA: MODLITBA SOBOTNl.

Miluji sobotní večery tiché,
když v koutech světnice se chvěje vzduch
tak čistý a tak průhledný.
Cítím, že blízko je Bůh.

Miluji neděle vigilií,
předvečer dne, kdy odpočinul Pán
po práci vykonané.
Cítím, že blízko Jeho stan.

Miluji svatvečer Marie,
Matičky naší Božské a přímluvkyně
u Pána Boha za nás.
V ten večer vždy jdu v chrámu síně.

Modlím se k Panence Marii
za t , co toho večera i třeba život celý
se c vějí úzkostmi:
Vypros jim, Panenka Maria, pokoje. míru na neděli!
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Dr. L. Quidde: Caligula. Studie o šílenství římských césarů.
l'řel. dr. Lubomír Gintl. Nákl. Am. Kvasničky v ižkově, čp. 1029.
Stran 33, 80, cena 2 Kč. R. 1919. „Dr. l.. Quidde, profesor uni
versity mnichovské, uveřejnil brzy po nastoupení císaře Viléma
spisek .,Caligula", který vzbudil nejen v celém Německu, nýbrž
i v cizině veliký rozruch, nebot čtenářstvo brzy poznalo, že spi
sovatel líče Caligulu. zastřeně jej srovnává s císařem Vilémem.
Quidde pro tento spisek byl také stíhán, pohnán před soud, aby
se zodpovídal. Nicméně spisek tento dočkal se množství vydání
(dvacáté deváté již r. 1894) a byl v Německu se zálibou čítán
ve všech kruzích, které těžce nesly vrtochy,libovůli a zpupnost
Vilémovu. Spisek je opatřen množstvím citátů, jimiž se spisovatel
dovolává svědectví římských děje isců a to zajisté jen roto, aby
mu dodal rázu vědeckého & obje tivního, & vlastní cí aby ne
byl tak příliš patrný. Spisek sám, nehledě k jeho významu ča
sovému, má cenu jako pěkná historická studie o Caligulovi “ Tato
prostá slova, vyňatá z předmlun piekladatelovy,dostatečně vy
stihují ráz malé knížečky kterou i dnes si přečteme spotěšenírn.
Historia vitae magistra, myslíme si, vzpomínajíce si i na naše
současné zjevy politické. zdravé i nezdravé, které mají své při»
klndy již v starověku. Při tom je to rozprava vysoce zábavná,
v nejlepším smyslu, jako každá podařená satira, .le radost po
zorovati. kterak autor, kryje se za studenou a vážnou střízlivost
historika, odměřujtcího slova, pouští vesele své ničivé střely, Iíče
na ř. Caligulovu hru na manévrya jeho vojáčkování,Caligulovu
záli u v bezohledném násilnictvt, jeho touhu vyniknouti řečněnim
na veřejnosti. Satira je hlavně v částech přechodních, kde autor bud'
hodnotí zmíněné skutky césarovy nebo je komentuje všeobecnými
úvahami psychologickými. Mimoděk vzniká v nás při četbě přání,
dověděti se víc ještě podrobností o tomto pathologickém zjevu
na trůně římském. než se podává v této stručné črtě. Jsou to
sice tempi passati, kdy Vilém ..mluvíval", ale tím spisek neztrácí
své zajímavosti a ceny, ostávaje též svědectvím mužné odvahy,
kterou projevil autor, odváživ se takto útočiti na nedotknutelného
a vystaviti se jeho mstě. iv.
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První knihy Jiřího Karáska. Dekadence byla přímýma při
rozeným následkem materialismu minuléhostoletí. Dekadentům
znamenal život lehké, znenáhlé vadnutí a setlívání těla a jeho
funkci ——trouchniviná ——jak často sami říkali; proto se jim
stalo uznáním antické heslo: carpe diem. nebot — spatio breve
est. Svět byl jim hřbitovem, ale hřbitovem pohanským na němž
se tančí a zpívá. Rozkoš se měla co nejvíce stupňovat; zkažené,
přesycené nervy měly pojmout co nejvíce sladkostí & opojněho
rozechvění. A mluvilo-li se o duši byl to vždy jen nábožný mdlý
stín, který snad zhasne s člověkem. Každá rozkoš tedy hořkla
v srdci a měnila se v bezútěšný smutek, zoufalý a šílený. Co
jiného bylo možno než opít se a zapomenout když život není
jen samá rozkoš a radost. Dekadcnti se opájeli tedy ve snech
a v snách chtěli nakreslit impresionisticky přesně co žili. De
kadenlní poesie a písemnictví je ve své podstatě protikřesťanské,
jeho zásady jsou protivou zásadám křesťanským (a jestli na konec
přece jen dekadentní básníci spěli nebo se navraceli svým
záporem k životní konversi, byli to spíše umění &mystika církve,
jež je přivedly zpět než přímé dotčení radostného učení Kristovu)
nebot tam kde křesťanství žádá ukáznění 1—hlásali dekudenti
vyžití. v protivě ctnostněmu životu zastávali a vychvalovali neřest.
radostný život který skytalo učení lásky zastiňovala jim pHšerná
smrt, věcná a ukrutná, svým sobectvím pak mínili se povzneseny
nad ty, kteří láskou účastnou chtí si vykoupiti má štěstí. .liří
Karásek tak jako Otokar Březina počíná své literární dílo má
cliovským smutkem, ale odkud (). Březina uniká svými Tajem
nými dálkami tam zůstal Jiří Karásek téměř celým svým dosa
radním dílem. Byl skeptikem tenkrát kdy psal Stojaté vody,
Bezcesti. Gotickou duši a Hořící duše — jako je jím mnohde
dnes ve svých legendách & básních formálně dokonalých. Na
prostá rozervanost & skepse ustoupila však bolestnému hledání.
(Je jasno. že mluvíme pouze o jeho umění nikoliv o osobním
přesvědčení.) V Síojatých vodách je věta: celý stroj se rozejde
a rozehraje -— tím strojem je totiž míněn člověk. jejž nám autor
pečlivě popisuje. Filosofie Stoiaíých vod a Bezcesti upomíná na
Le Mettirieovu knihu: „Homme machine". Jsou to konfese uštva
ného srdce, znaveného a sraženého k zemi, ale v jehož nitru
se probouzí touha po slávě. „Je nutno se vrátit k práci nebo.
nejsem oprávněn abych žil " Je to počátek velmi chmurný a
umělecky bezvýrazný, pouhé tápání ve tmě, ale pro další vývoj
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básníkův přece jen důležitý a rozhodný. Byla to pro něho jako
pro každého umělce přechodná doba ztráta bolesti. Všechno
mu uniká & bortí se, proto napíná své roztříštěné síly. aby vy
nesl : hořícího domu. co vyněsti lze, aby všechno neshořelo,
Usilí autorovo směřovalo k tomu, aby všechno zdůvodnil a osvětlil,
aby zachytil každý záchvěv nervů a aby popsal pokud lze věrně
zjevy psychologicky abnormální. Sujety jeho prací byly skoro
vždy oběti nějaké viny nebo osudového určeni — tak i v tomto
případě, smrt sahá na všechno před jeho očima a mění vše svým
dotekem, beznadějně a neúprosně, v prach a zapomenutí. Všechno
se před smrtí zmítá a jí uniká (ač básník chtěl někdy vzbudit
opačný účinek) ale padá ji do náruče tím kratší cestou. Zpětným
krokem vzdalují se osoby těchto knih širé, nepřehledné pouště
věčnosti, ale nic netušíce, padají do bezedné propasti, která všechno
nenávratně pohltí; osud jejich je spečetěn od té doby co po
znaly svou pravdu a pak zanikají &umírají aniž by uvěřily v život.
1 v Gotické duší je taková obět racové skepse —- jinoch v němž
se usmiřuie vina otců a dovršuje se inherrence promarněného
života. Je to ty umdlené duše, poslední potomek degenerova
něho rodu. vychovaný v bigotním prostředí svych příbuzných.
Vyhledává klášterní kostely naplněné tajemnými sttny, aby se
tam oddával marným. blouznivým meditacím () věčnu a neko
nečnu. Do kostela se chodí vlastně jen rouhat &tam si namlouvá,
že nic nevěří (ač si není jist) a na konec si přiznává, že by bylo
lépe, kdyby se byl nenarodil. Gotická duše je výrazem úsilí vy
stilmouti pravdu života tím. že autor úzkostlivě sleduje :: zna
mená děje psychického cítění a tušení, je to kniha nedůvěry a
záporu životu, kde básníkovo srdce. neproniká ještě sensualismus
lačně duše. je to vyjádření u!rpeníin a neklidem zmítaněho srdce
v přiboji bázně, nejistoty & děsu z nekonečna a nevíry v život
či abychom užili vlastních slov autorový;h „malba duše" a malba
jistě až úzkostlivě pravdivá. Rek Gotické duše je zrovna tak
pravdivý jako byl pravdivý Chateaubriandův René se všemi
absurdnostmi a negaci. Pravda života tane mu neustále na mysli.
ji dovolává se spravedlnosti a jí se ospravedlňuje. Ano je rav
divý právě proto. že je svou pravdou tak málo skutečný. apo
čát- ích SVČllO(lila snaží se Jiří Karásek vystihnout pravdu ži
vota, ale to jediné nestačí, poněvadž pravda je pro něho příliš
krutá, zastírá tedy pravdu krásou a sny o kráse. jež uvadail
jako květy sežehnuté mrazem skutečnosti. Jetřich Lípunský

Dostojevského „Zločin a trest“ &nynější ruský komunism.
Průměrný čtenář novin, který nezná dokonale vnitřních dějin
carského Ruska. nedovede si vysvětliti nynější vládní soustavu
ruskou. Ruský komunism přišel mu náhle po pádu carismu. Tehdy
vládl car — nyní bolševici. Jaká v tom spojitost? Této otázky
si velmi mnohý čtenář ani neklade. třebas si nejasně uvědomoval,
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že tu byl učiněn skok přes ohromnou propast. Než tak se zdá
jen tomu, kdo události zevně pozoruje. Nebylo tu skoku. Ny
nější poměry se v mládeži ruské dávno řipravovaly. tenář
Dostojevského nabude toho přesvědčení. \fšimněme si tu první
kapitoly V. části románu „Zločin a írest“! Advokát Lužin bydlí
v Petrohradě s „mladým svým přítelem" Lebezjatnikovem, který
se hlásí k pokrokové mládeži ruské. Proč si Lužin Lebezjatni
kova předcházel. proč s ním bydlil a se přátelil? Doufal, že toto
mladé pokolení, naplněné novým učením, novými myšlenkami &
systémy — je-li dost silno — může mu býti v jeho kariéře ná
pomocno. Proto Lužin udržoval s Lebezjatnikovem přátelské styky,
třebas mu do nových myšlenek nic nebylo. Přes mnohá příkoří,
jichž se Lebezjatnikovi dostalo od Lužina, nepřestává Lebezjat
nikov douíati, že Lužina získá pro nové myšlenky (jde to o Dar
wina & socialisticko-komunistické teorie Francouze Fouriera) a
že mu bude dokonce nápomocen při zřizování nové „komuny“.
(Snad tu běží o společenskou jednotku, kterou Fourier nazývá
„Falangou".l Oba tito mužové byli pozváni na pohřební slav
nosti k sousedce Kateřině lvanovně. „Nepůjdu prostě ze zásady,
abych neměl účastenství ve hnusném předsudku pohřebních slav—
nosti." praví Lebezjntnikov. „Ostatně bylo by ještě možno jíti,
ale jenom tak, aby se člověk tomu vysmál..." „To jest užíti
cizího pohostinství a hned při tom naplíti na ně," namítá Lužin.
„Nikoli napliti, ale protestovat. Mám prospěšný cíl. Mohu ne
přímo spolupůsobiti k rozvoji a propagandě. Každý člověk jest
povinen rozvíjeli :: propagovati a možná, čím přikřeji, tí lépe.
Mohu zasetí ideji, zrno... Z toho zrna vyroste laktrěím je
urážím? S počátku budou uraženi, ale potom sami uvidí, že jsem
jim přinesl užitek. Tak u nás obviňovali Terebjevu (tu, co je
nyní v komuně). že když odešla z rodiny a... oddala se, tedy
napsala otci a matce, že nechce žíti uprostřed předsudků a vstu
puje v občansky sňatek, že prý to bylo příliš hrubé, s rodiči
totiž, že bylo možno ušetřiti jich & napsali to mírněji. Podle
mého mínění jest to všechno nesmysl & vůbec nebylo otřebí
mírněji, naopak, naopak, zde právě se má protestovat. H e, Va
rencová sedm let žila s mužem, dvě děti opustila, rázem odsekla
muži v dopise: „Poznala jsem, že s vámi nemohu být šťastna.
Nikdy vám neodpustím, že jste mne klamal, zatajiv přede mnou,
že existuje jiné zřízení společnosti pomocí komun, Nedávno se
znala jsem to všechno od jistého velkomyslného člověka, jemuž
jsem se též oddala, a spolu s ním zřizují komunu. Pravím to
přímo, poněvadž pokládám za nečestné vás podváděti. Čiňte,
jak vám libo. Nedoufejte, že mne vrátíte, příliš jste se opozdil,
Přeju vám, abyste byl šíastenl Takhle se píše psaní podobného
druhul" „Ale ta Terebjeva, to jest přece táž, o níž jste tehdy
vyprávěl, že žije v třetím občanském manželství?" „Všeho jen
ve druhém, soudíme-li, jak se sluší! Ale kdyby třeba i ve čtvrtém.
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třebas v patnáctém, to všechno je nesmysll A pakliže jsem kdy
litoval. že mi zemřeli otec imatka, kdy ovšem je to právě nyní.
Ano několikrát jsem blouznil o tom, kdyby byli ještě na živu,
kterak bych je dohřál protestem! Schválně bych to zařídil tak . . .
Co to má. být, odříznutý krajic, fil Já bych jim ukázali Já
bych 'e uvedl v podiveníl Opravdu škoda, že nemám nikohol"
(Viz těpánkův český překlad díla „Zločin & smrt" str. 94—950
Soňa, dcera z rodiny, v níž se konaly pohřební slavnosti, od
dala se : bídy prostituci, aby tak pomáhala živiti rodinu otce
zbavenou. Lebezjatnikov schvaluje jeji počínání jako protest proti
dosavadnímu zřízení společnosti a proto si jí váží. V komuně
nebude nikdo se nad takovým jednáním pozastavovati, tam bude
pokládáno za zcela rozumné. „Co zde. při nynějších poměrech,
jest nepřirozené, to stane se tam docela přirozeným" „Hledáme
svobody ženy." Čistota a ženská stydlivost jsou věci neužitečně.
Když chce Lužin Soňu obdarovati, Lebezjatnikov, vida to. zavr—
huje soukromou dobročinnost a pokládá ji za sociální chybu.
Oba přátelé se potom rozhovoři o manželství. Lebezjatvikov je
šíasten, že se příteli zhatil sňatek se sestrou hlavního hrdiny románu
Raskolnikova, že Lužin ještě není ztracen pro člověčenstvo. Snad
by překážel l.u7'in své llaněčce, kdyby si usmyslilu „za prvních
měsíců manželství opatřiti si milovníka, nebo nekřííti své bn—
doucí děti..." 0 sobě praví Lebezjatnikov: „Kdybych se ženil
(neučiní tak ovšem, protože jakoukoli formu manželství zavr
huje). sám bych, zdá se, přivedl k ženě milovníka, kdyby dlouho
si ho neopatřovala." Tak jest v tomto románě Dostojevského.
který vyšel před více než 50 lety, podán v cynických názorech
Lebezjatnikovýcli poměr muže k ženě, jakého žádá nynější ruský
knmunism. Kdybychom rozbírali ostatní romány Dostojevského
po této stránce, měli bychom na př. v ..Běsích" obraz nynějších
ruských poměrů ještě přllehavější, než který podává pouhá ka
pitola „Zločinu a trestu". F. S. Horák.

Slovo a obět. Od té doby, co „slovo tělem učiněno jest“ po
zbylo slovo na svém významu. Právem. Slovo stávalo se skutkem,
pravdou, nadějí, plnilo duši mírem &útěchou, zasívalo nebo ho
jilo rány, otvíralo bránu tajemství, uchvacovalo k boji a k u
lenství, budilo k životu a zjevovalo se jako znamení vítězství a
zkázy. Obět byla také ——ale nejpodstatnější znamení ii scházelo.
Nebylo oběti lásky. Dnes by rád člověk oklamal jiné lidi, ale
nejvíce klame jen sám sebe. Slovo neúčinkuje jako kdysi, to ví
každý, a proto kvalita byla nahrazena kvantitou, zvětralo & se
zřejmělo. stalo se obchodním artiklem, pomůckou politiky rozumu
pro každý případ. Mluví-li řečník třeba několik hodin, ví pouze, že
někoho ..přesvědčil", ale že by ho zachránil, sotva. Hřmotně
vlnění slova je jako určené k tomu, aby seslabilo neochvějn
klid a ticho věčných pravd. Když si představíme moře —
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nám je směšné, že muška jež. se v něm topí, bzučí a volá úpěn
livě o pomoc — jakoby bylo moudřejší &účinnější úsilí člověkovo,
který chce mít jistotu svého života vloženu ve slovech. Musí to
být ukrutně. když někdo zemře s nevyřčeným slovem, nebo
zemře-li někomu slovo na rtech, když se zoufalou jistotou chtěl
jím právě někoho varovat a svrhnout tak tíhu marnosti ze své
duše. Zoufalec říká: zemru — ale než se propadnu tak jako
v pohádce, tak at alespoň někomu prokáží službu „takto nedo
šel jsem nikam“. Ale neprospěje to nikomu, poněvadž každý
musí žít znovu a bez plánu v ruce a do věčnosti musí sám a
nikdo jej nemůže provázet. Světci se nesnažili zabezpečili si
život slovem. nebot jim bylo lhostejno. co o nich svět řekne,
přijme-li jejich mlčení jako by přijal slova, nebo zda je zavrhne
ať svou logikou. at kletbou, ať posměškem, at lhostejnosti. neboť
věřili v život a přestávali už věřit v moc a bezpečnost slova.
Obět nového zákona — ta tři slova jsou gigantické kameny, na
nichž vyrostla stavba církve, v nich skryt je význam celého
křesťanství katolického Symbol obětí určuje a vymezuje křes
ťanství a dává mu výraz. Nová obět má svůj zákon a své po
slání —-—zákon lásky.

Úkoly katolické líteratury. Veschů—
zí „Caldaronovy společnosti" v Berlíně
promluvil v davatel znameho líteršrního
časopisu.,Jer ral' .Muckermann S.
J. zajímavou řeč o předpokladech a
cílech katolické literatury a katolickém
umění. V Goethe—avispatřoval ideálního
jemného vnímatele přírody a ušlechtilé
přirozenosti. které nesmí se zbaviti
žádné uměni, tedy ani katolická litera
tura, nemá-li se zvrhnouti v paumění
a dutost. jak v mnohém ohledu ukázal
expresionismus. To právě je neblahým
osudem moderního vývoje nnší literatury
A tak pravil že opustila zúkony pří

rody a stále více se vzdalovala od Goe
theovakého ideálu. Ovšem ani Goethe
nemohl se propracovati už k oné velebné
výši, jíž by jeho duchu bylo bývalo
možno dosíci, kdyby byl oznal křes
tanatví v jiné spojitosti. 'Fak sklšnějí
se sice mnozí před jeho jedinečnou.
němou velikostí, leč to, co je k němu
vábí a táhne, je proniknuto spíše mra

zivým pocitem ohromnosti jeho genia.nežli láskouk jeho osobě a dílu. ouze
jediný byl na této zemi, jenž dovedl
dobýti ro sebe bez výhrady i lidské

ďyn Boží, Ježíš Kristus. nejkrás
nější zeysynů lidských a pak jeho pa
nenská Matka. Panna Maria. nejrozkoš
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Jetřich Lípanský.

nější všech dcer Eviných. Svým spojením
s přirozeností božskou ukazuje ršvě
Ježíš Kristus i jako člověk, jak čovék
jen svým vztahem k nadpřirozenn a
abaolutnu hodnotné ziskava a jak pravé
umění jen v tomto štaatném spojení
nachazí své nejlepší energie a nejcen
nější Impulsy. Náboženství jest to tedy,
jež korunou je pravého umění osvobo
zujíc je. ale neomezujíc. Umění katolické
nezna kontesních ohrad a náboženství
katolickému bychom ze základu špatně
rozuměli. kdybychom naň hleděli jako
na ohradu. .le spíše nejvznešenéjlím
chvalozpěvem ke cti Tvůrce. A právě
příroda. předpoklad to každého umění.
jež je spolecna všem lidem. je pojící
páskou. které jednotí veškero pravé
umění. pokud se přidržuje přirozena a
jeho zákonů. S tohoto hlediska jest
katolické jeviště přístupno všemu do
brému a kršsnému at přichází odkud
koliv. Co umění, které v sobě slučuje
přirozenoi nad řirozeno dovede, viděti
na velkém zakllidateli Tovaryšstva Je
žíšova. sv. lgnšci z Loyoly. jehož 300
letá památka svatořečení tohoto roku
se slaví 1: zmocnil se náboženským
ohněm svého ducha veškerého huma
nismu svého století a celé renaíssance
a vytvořil dílo slavné. Tak i literární



hnutí katolické ien tehdy vykáže se
dobrým výsledkem. stvoří-li neiprve
charaktery, kteří, stoiíce plně a pevně
na půdě přirozena. naleznou v nadpři
rozenu, v Kristu. zdroi tvůrčí síly. vze
stup a vrcho.

Přehled revui. Volné směry čís. 6.
V. Špála ve svých „poznámkách o umění
a přírodě". tvrdí, že dobře malovaná
kraiina prozrazuie hlavní rysy povahy
malířovy.„Prozradí |i různé ty směrnice,
plošky. čáry a barvy, kontrasty těchto
prvků a iich vzájemné působení: dra
malickě napětí. spád. uspořádaní a ko
nečný rythmus určený přírodní intimní

otřebou a úhrnaou koncepcí obrazu.
ll'alitoosobně prodělané výtvory vzruěuií
vás pak více nežli příroda sama. po
ně\adž1sou tu na malé plošea ntheticky
zmnh tněle zmnoženy a podyány děie.

která přírodě nenaleznete pohromadě.Příro a ie chaos. umění ie výběr a u
spořádání. Umění má možnost shrnouti
nebo snoubiti i protilehlé živly a znaky
n zhustiti a soustředili nekonečně různé
vztahy. odpozorované skutečnosti, v ně
kolika iasných aurčitých tvarech. Možna
jsou v něm bohatá křížení, tuiemné
přeměny a vtělení, které vytvoří nové
svět krásy. Tyto nově světy dávaií
umě eckěmu dílu teprve ieho vlastní
význam. který po př. zauíme dříve a

silněii nežli jeho nameš původní," () |mvých směrech praví pála „Těžko je
tu pronáteti detlnitivní soudy nad růz
nými směry a tendencemi a nespraved
livo kaceřovati neho zakřikovati něco.
co je více v tušení co ie ve varu, co
se teprve zrozuie v dnešním přelomu
ducha a doby." V témž čísle je krásný
článek (dokonč.l Maxe Dvořáka „ldea
listické základy gotického umění vý
tvarněho". Spoiuiícím znakem zvláštností
časně gotického slohu v malířství a so
chařství iest mu nerozlučné stmelení
duchového i formálního obsahu umě
leckých děl se subiektivními sychickými

ochody. což b lo asi od azem veš
kerého křestans ěho umění od ieho
počátků. ale co zřetelem na hodnoty

řirozeného bytí obdrželo nový smysl.
\ lova svatého Tomáše o „božím hlase
v nás. který nás učí správnému a bez
pečnému poznání", ueisou ien vyznáním
náboženského zievení : staiena ie v nich
spolu také všeobecná poznávací nauka.
v níž byl obsažen začátek konců celého
hrdého systemu thomistického."

V komunistickém Prolefkultu (čís. o.)
velmi odmítavě píše Teige o celém mo
ravském umění. Sdružení v Hodoníně
iest mu starou, uměleckou gardu, k níž
se přilípl četný. ale velmi zpátečnický

orost. Kalvoda. prka. Loleka nevím
„kteří ieště pseudoimpresionistiětí ký
čaři jsou sloupy této společnosti, k níž
se přimklo mnoho zcela bezvýznamných
umělců mladších. z nichž snad neiob
stoiněiší ie M. Benka. Koliba nazývá
sdružením. hynoucím bludnou ideologií
hlinkovského reakcionáře F. Tučného.
plným programových a uměleckých roz
porů a nedomyšlenoatí. Koliba ie mu
ne silou pokroku, ale baštou reakce.
Sympatičtěiším ie mu brněnský klub

eš", orientovaný moderní tvorbou
trancouzskou. Nechci zpravidla přičiňo
vati poznámek ke svému přehledu revuí.
Ale k tomuto místu přece ienom musím
poznamenati, že výtvarník. který ieátě
vlastně dosud nic nedokázal, neměl by
tak pohrdavě psali o vytvarnících iiného
směru.

Vcraíkon !. číslo přináší ukázky členů
výtvarného spolku Aleš se sídlem v mé.
.lsou tu reprodukce nhrazu .losela írny.
Jar. Krále, Fr. Podeávy. FI. Ná la. Fr.
Siissra. Josela Zamazala, Josela ntole,
Emila Králíka. Františku M slivce. Ed.
Milena. Karle Tondla a i. nlormativní
článek F.. Sokola „llrno a výtvarná
kulturn" iest historií uměleckých snah
moravského hlavního města Pěkné dře
voryty Poděsovovy a Bncllořákové do
plňuií obraz uměleckého Brnna

Slovenská ulusfiuea'a (čís. 5- —6)Ed.
Štorch ve článku. Naša vlast v praveku"
boiuie za myllenk'u. že Velehrad velko
moravský iest totožnýshrademDevínem.
Probírá výsledku ĚČervinkova i svého
zkoumání a ilustruje článek četnými vy
obrazeními nalezených tam neolitických
nádob. kostěných nástroiů. ručního mlýn
ku. kamenné zbroje a p. Jiné články
v tomže svzazku Ako lapali a verbovali
na voinu za starých dob na Slovensku.
Nově iaskyně u l.ipt. svatého Mikulááa,

Vlasthěda ve škole. Nove Baňa, Jano!íkové rodisko
Slovenské pohl'ad číslo 4. Reierát

o nově knize Merež ovského ,.Cárstvo
Antichrista." kdež mezi iiným lultí autor
poměr Tolstého k bolševismu. „S kým

ie Tolstobi." Oba stány. bielymla červený.chcel y hnát na svoiu mlýnicu..
Ak chceme byt čestněiěí. ako naši ne
priatelia, musíme povedat otvorene: ve

223



všetkých disciplinách -- etike. estetike,
politike. me ysi e — olstoj nie je
s nami. Tolstoj nie je s bolševikmi
v etike, lebo uňho neprotivenie sa zlul
zavrhovanie nasilia je absolútná. a bol
ševici sú absolútaými násilníkmi. -—
Socialne. politicky Tolstoj je kapitalista
a statkár... Najbližsie k bolševikom
'e Tolstoj v estetike a metalysike...
žavrhovanie všetkej kultury, ako ne
zdravej a prirodzeaost popierajúcej slož
ky. sklon k zjednodušeniu. rostote,
metafysický sklon k divosti. hfc; ved' je
i celý tolstojovský gen | týmž sklo

om. .." Jiné člán Klichhal Hodža.

básně Janka Taijného, studie o slovenském jazyku a
Knihomol (č. '2—4) Eímiiller: Paměti

o dřívějších kamenotiskárnách praž
ských. Cyril Straka: Přehled histor.
vývoje knižních vazeb. J. ugusla:
Bibliotek, Vynímám : krásného tohoto
článečku několik aspoň myšlenek: „Bi
bliotéka je tvořena srdcem a jeho city,
vzpomínkami a touhami -— jedinou
skutečností našeho života. Proto v uspo
řádání bibliotheky tolik začarován duch
člověka, že můžete vykonstruovati : je
jího vzhledu a z názvu knih všechny
povahové a citové předpoklady. celou
psychologii člověka . .. Proto v uspo—
řádání bibliotéky je tolik začarováa
duch doby. že můžete v konstruovati
: jejího vzhledu a názvů knih vieclmy
kulturní předpoklady. celou psychologii

ob . ebot bibliotéka je jako kate
drála: má svůj život; je také chrámem.
Ale katedrála shromážduje věřící v ko
lektivum. bibliotéka je útočištěm jednot
livcovým v jeho individualitě, jejímž
sama je síigmatem Neboí taková biblio—
téka není systémem podle schematu.
nýbrž živým organismem. podléhajícím
evoluci podle zákonů výběru umě
lého. estetického výběru. Výběr toí styl.
Styl tot člověk. llibliolc'ka tot nená
hodný neopakující se projev člověka a
citů, vzpomínek a touh jeho srdce. roz
níceného představami. Styl značí výběr
a synthesu. Biblioteka je synthesou pro
jevů a sama projevem.“

Naše řeč číslo 5. V drobnostecli se
dovídáme, že není třeba lekati se slova
jmenovitě, jako by to byl germanism,
nebot Hus bo užíval velmi často. Rovněž
směěno vyhýbati se slovu „nakrásné“
— jeež znamená asi tolik co naieue', na
bile dni. Ve článku Naše nové kalendáře
směje se J. V. Šima'k z nevkusu. s jakým
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se přetvořujt a zaměňují staletími vžité
jména na jednotlivé dny. „Málovhodno.
myslím, je vkládati do kalendáře pseu
doným básnický .."l'lvězdoslav nebo
: rusalky a lady dělati jméno vlastní. —
Také pěkně děkujeme za obohacení
české onomatologie jmény Grastislava.
Krásnoslava. Něhoslava, Novomíra, Pe
luška. Pěvuěka, Vědunka. Přímo pak za
posměch lze pokládati, míní-li kalendář.
že by národ český měl mezi světci a
milými jmény uctívati Směcha — Pro
spěcha — Dovtipa. Doufejme. že aspoň
tyto zrůdnosti příště zmizejí."

Sřimmen der Zeit (6 s.) Jul. Bessmer
. J.: Versprechungea und Leistungen

des Okkultismus. (V naší d
okultismus se i u nás síří. byl b
článek tento zčeštiti. aby byl aspoň
zatímní zbrojnicí s naší strany. Autor
hledí na okultism, na všecky jeho iluse
a halucinace. všecko to učení o astrálním
těle atd. jako na duchovou ruinu a novou
nirvsnu.) Erich Przymara S. J. ve článku
„Zur Geschichte des modernistischea
Newman" snaší se dokázali, že tento
kardinál anglický byl dalek novojause
nismu a modernismu.

Český časopis historický ročník 27.
číslo 3-——4v dubnu 1922. K. Stloukal
oceňuje spis Jana Tenory a Josela
Foltynovskěhoo bl. .lanu Sarkandrovi.
Tenorovu práci oceňu e jako objektivní.
značnou cenu její vidí zvláště ve sná
šení jednotlivostí. Pouze v posledních
dvou oddílech prý vědecká i dokumen
tární cena prace Tenorovy značně po
klesá. Zato práce Foltyuovskěho iest
mu nikoli výtvorem umělecké dule nebo
vědecké kritičnosti nýbrž iarmarečním
obrázkem malovaným hrub mi bitvami.

Prof. Pekař kritisuje spis .M. Bartoše:
Svěíec temna. Vyčítá Bartolovi sebevěr
domou lcdabylost. lžipokrokovosí. jež
dovode znásilňovati vědu, jde-li o ně
které agitačnichhesel.,Bartošllnělek
temna je světcem temna "“.dooprmdvale

z daleko anvětší části pouze temnaBartošova" iné články bohatého čísla
Hrubý Fr.: Nové přís ěvky k historii
bitvy na Bílé Hoře. ik Jose! Nlrod
nostní poměry v Čechách od válek hu
sitských do bitvy bělohorské. Kazbanda
Karel Pokusy rakouské vlády o české
vyrovnání.

Vychouaíelskó listy čís. 3. Dokmčují
Ad. Zamaza: nové osnově ntbožen
ství a Fr. Mléčka: Návrh na úpravu
katechismu. Dr.Hruban pokračujeoeste



tické výchově ve škole a Dr. Antonnin
tursa uveřejňuje:Náboženství lidskosti

nebo náboženství zjeven
véČechy V. číslo 7. Pokračování

článku Jaroslava Wersladla: „Český
katolicism a český nacionalism'ť Článek
vlastně je oceněním iesuity a vlastence
Balbína, v němž autor vidí horoucího
a ušlechtilého národovce. upřímného
lidovce. cítícího s utlačovaným sedlákem.
a oSVIceného občana. něm by mohl
český katolicism pobělohorský se ctí
zakládati svou národní tradici, svůj
nacionalism. „Balbín je mladším vrstev
níkem Komenského a třeba je duc
hodně menší než odvážný budovatel
Pansotie a ušlechtilý reformátor evropské
civilisace. třebas je příslušníkem a bo
jovníkem náboženského a církevního
tábora. protichudného tomu. jehož re
presentantem a duchovním vůdcem byl
poslední biskup Jednoty bratrské, přece
snese, aby byl poslaven vedle něho. Co
je vnitřně spojuje a sbližuje i do jisté
míry vyrovnává mravně. tot právě tr

ící a věřící. horlící a činné vlastenectví.
teré má sice jiný obsah kulturní a

duchuvý, které se projevuje v okolno
stech a íormách různých. ale iehož

ředmět lásky a obavy je týž. Ve dvojicí
galbín Komenský jakoby b | personi
tikován na jedné straně tragic ý konllikt
češství, osudné roztržení duchové a

mravní lednnly národní n na druhéprincip, ferý je s to, překlenanlí ropasí
a obnovili jednotu ve smyslu polníickém
a národním, ve znamení vlasti.“ V tom
že čísle je Dr. Anerhana : Ochrana

enšin na mezinár. lorn Dr. R. Brože:
Dr. Pelikána: Teorie a praxe, Dr.

Svobody : Římská komedia Dr. Kellnera:
O středoškolské relormě.

Sociální revue lll. čís. !. Dr. Štern:
Průběh a výsledky lll. mezinárodní
konlerence práce v enevvě Dr. R
Telíšík: ()rganisace n cinnost mezinár.
úřadu práce v Ženevě. Václ. Tlapáka:
Úprma ústavů pro mládež. 'lento autor
horlí pro to, aby tyto ústavy byly spojeny
s hospodářstvím. v němž y mládež
účastnila se práce. „Jak je možno se
domnívati. že lze vychovati mládež
skutečný život pro život práce. k
denně vidí stůl včas prostřený a spíž
stála zásobenu všemi produkty polního
a domácího hospodářství, k jichž výrobě
sama nikdy ruky nepřiložila a na jejichž
produkci, jak se jí musí zdátl, nepůsobí
ani nepohoda, ani nemoc nebo přičiněníl

Je těžko si proto pom sliti dobré pů
sobení ústavu bez polního hospodaření,
zahradničení a chovu domácích zvířat."

Česká mysl R. č. 1. Josef Král.
Filosoíie proí. Drtiny. Em. Rádí: Úkol
tilosoíie v československém státě. Dr.
Foerster: Příspěvky k teorii o vnímání
prostoru. Dr. Ar. Bláha: Etika obiektivrsm

Zahraniční politika [. č. 8. Dr. Alfred
Fuc : o prvním politickém projevu
Pia X. k ianovské konferenci, dato
vaněm 7. dubna praví: Není pochyby
o tom, že zmínka o reparacích. ikdyž
se děje způsobem velmi opatrným,i
přinynější politické a církevně politické
situaci aktem značn odvahy a snahy
nepřejíti jenom bezvýznamnými krás
nými slovy událost janovskou. Jeví se
tu snaha Vatikánu uplatnili se jako
element sprostředkuící a mírový. jež
vedla již Benedikta *V. přímo k tomu.
že usiloval o členství ve společnosti
národů . . . Papež jest ovládán snahou
po objektivitě. ku které jej važe jeho
úřad velkého mezinárodního významu.
Jde zajlsté o projev velmi významný.
nebot poválečný význam autority pa
pežovy nepoklesl. nýbrž naopak stoupl
tím více. čím méně autorit se v pová
lečné Evropě udržela." V témž čísle
rlr. Honiči:a: K otázce zaclrran. úvěru
r.Ziky inanční důsledky mírových

smluv pro erlmslov
Smetanu, hud. list. Xl. číslo ]. Zd.

Nejedlý uvažuje o dnešní krisi hudby
za neiosudovější známku úpadku pova
žuje neschopnost vytvořiti to. čeho
společnost potřebuje. „I to zase ukazuje
úpadek tvořivosti vůbec a jeví se to

roto v celém našem hudebním životě.
nejneklamnějši toho známkou jest hí
aforismus dnešní hudební kultury. To
jest iisté ziev nezdravý. nebot i když
si sebe více vážíme mnohých mistrů.
nemůžeme prece žltí' jen z nich, nebo do
konce nemůžeme tu učiniti principem.
Takový útěk z přítomnosti do minulosti
jest vždy zjev velmi nezdravý. dokazu
iící jen neschopnost přítomnosti. A podí
vejme se na nešní propramy. co je
tam nového. dnešního. a jakou převahu
tam naproti tomu má minulost. staré
umění padáme stále více a více
do kultu toho. co bylo. a přítomný život
letí kolem nás bez ohlasu. To tedy jsou
neklamné známky úpadku. tato jakási
stařec/tost celého našeho hudebního ži
vota. Jest v něm mnoho rozumování,
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ale málo bezprostřední tvořivosti, proto
imálo radosti, málo svěžesti. ijeme
v soumraku.“ V témž čísle je ocenění
Zichova hudebního dramatu Vina a Zd.
Nejedlého studie o Aríuru Nikischovi.

revui Naše zahraničí (sv. 4.] mimo
informačni čláánky o našich krajanech
ve Volyni v Rakousku, v Kladsku,
Rumunsku, Persii. jest stručný, ale vý
stižný článek H. Dosla'ía: Česko- kato
lické osady a jejich školství ve Spojených

Dle poslední statistiky mají kat. Če
chově ve Spojených státech celkem 360
osad. v každé osadě organisováno 400 až
80 rodin. Působí tu na 250 českých kato
lických kněží. Katolíci vydržujl si celkem
84 denních íarnich škol se t
a 400 učitelskými silami (oproti 7 den
ním školám českých svoboo.dom bratři
Vybudování kat. českých skol. chrámů,
bytů pro učitele. kněžstvo stálo okrouhle
50 milionů dolaru. Takové oběti musí
přinášet náš český katolický lid, aby si
zachoval svoji řeč i svoji víru; musí
bez cizí pomoci (stát ani dolarem kat.
lidu na jeho potřeby nepřiplácíl svůj
kulturní chrám stavět i vydržovat." Ná
sleduje výpočet vyšších škol. spolků a
listů.

V Zahraniční politice (se!. S.) uveřej
ňuuje Dr. red Fuchs stat o Novější
politice Vaííha'nu. Velmi klidně o věcně
je tu posouzeno stanovisko Vatikánu
k otázce československého schismatu
sjednocení církve východní a západní
k Americe. Uznává potřebu zastoupení
československého státu u Vatikánu. „Vý
znam diplomatického zastoupení jednot
livých států je značný protože se u Vati
kánu jak vidno, sbíhá mnoho politických
nitek. Vatikánská diplomacie má velmi
pevnou vůli a umi mlčet a čekat. Proto
také jest velmi těžko získati. zvláltě
tisku. spolehlivé inlormace o tom. co se
politického ve Vatikáně děje Český
národ z dob protireíormačních má
ošklivé vzpomínky na politiku Vatikánu.
O politikovi se však praví, že má míti
rybí krev a rysí oči. Jediný pohled na
barokní panorama Prrahy praví. že sy
stém, který tolik bral, dovedl také dávati

eclit mrtví pochovávají mrtvé. Pro
politiku platí přítomnost. V posuzování
problému církevně-politických jest třeba
nazírati na věci střízlivě a uvážiti. že
jest nutno využitkovati všech možností,
jež by naši aktivnost mohly propagovati
na mezinárodním toru. Proto nelze ani
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podceňovati Vatikánu, nehledě již ke
značně vnitropolitické posici katolictvl
v našem státě. zváště na ovensku.
V oválečné. rozvrácené, těžce se kon
soidující Evropě která mnoho mravních
autorit již nemá, jest nutno počítati se
všemi autoritami, které se dosud udr
žely. i když již dávno minuly doby,
kdy, jak říká Merežkovskij, se před
Bílým Starcem klonila všecka žezla."

Drobné zprávy o písemnictví slo
vinském'l'eprve koncemminuléhoroku
vyšel dlouho a toužebně očekávaný sbor
ník, jímžchtěla revue„ l jubljanskiZvon
původně vzpomenouti 2. výročí úmrtí
lvana Cankara Opozdil se tudíž „Can
karjeu Zbornik“ víc než o rok ale za
to nás tím mileji překvapil v každém
ohledu. Podařilo! se úsilía vzorně péčí
redaktora dra J. Gíonara dosíci. že je
tento sborník nejkrásnějlí a neipietnějll
literáml poctou, jíž se dosud dostalo
největšímu slovinskěmu umělci: bohatý
a zajímavý obsah je pečlivě zredigován
a podán v knize. jež se již úpravou
krásně representuje. — Uvodní stat [Do
mnvina, glej umetnikl) je : péra nej
lepšího znalce slovinské literatury. univ.
proíesora dra vana Priiatelje. Velké
odborné vědomosti a vroucí láska přit
telská. kritická bystrost a vynikajhí
schopnost výrazová a st listická spojily
se tu khnrmonické spolupráci. jež za
ručuje Prijateljově studii trvalou cenu.
Autora zajímá celá řada stěžejných Can
karovských problémů (příbuznost 5 Go

Eolem. [)nstojevským, O. Wildem; auarův poměr k náboženství, k socialismu
a vlasti: spisovatelův život tělesný .
jeho duševní svět; umělecky význam
Cankarůvl a nebyl-li Prijatelj vždycky
s to, aby aždý z nich osvětlil plně a
jasně, je mu pozorný čtenář srdečně
vděčen už za to, že vyznačil jejich dů
ležitostu naznačil, jak na ně nazlrá.
Cankar sám je ve sborníku zastoupen
dvěma stručnými autobiograíiemi, něko
lika dosud neznámými básněmi : prvého
tvůrčího obdobi, přednáškou o slovin
skě literatuře a čtyřmi dopisyo svých
dramatech. ada jiných dopisů,komen
tovaných pečlivě J. Westrem, je váž
ného dokumentárního významupro Can
karův poměr k Ačkercovi, článek „Can
kar pred sodnijo“ přinálínavé doklady
o Cankarově přednášce na téma „Slo
vinci a Jugoslovani" (v Lublanir 1913),
pro niž byl spisovatel odsouzenapoz



ději rakouskými úřady ronásledován.
Studentským létům Cankarovým a jeho

druhům jsou věnovány článksy: „dKettev novomeški zadrugi" (nnpa
Molě) a „Cankar v Slogi" p[reddlsrtor).
oba se zajímavými ukázkami prvých
spisovatelských (beletristických ikri
tlt kýchlpokusů. — Mnoho,velice mnoho
se napsali slovinští kritikové o Canka
rových lidech, k nimž mívali z valné
části příkře odmítavé stanovisko. na
něž je stavěl zpravidla spíše cit nežli
rnlum e s omiku nalézáme první

vědecký pokus o analysi určitéhoŠtyCankarova. Univ erlik
zabývá se tam totiž hlavnímAhrdinou
známé Cankarovy povídky .,Polykarp"
s hlediska psychiatrického a dospívá
k nimdku, že je to typ nemožný —
Dva příspěvky nejsou slovinského pů
vodu. V jednom z nich, chorvatském.
obírá se Niko Bartulovič Cankarovou
suhjektivností, v druhém českém po
dává pisatel těchto řádků bibliografický
přehled všeho. co bylo dosud vykonáno
v naší literatuře pro poznání největšího
jihoslovanského spisovatele.

.(ÍankarjevZbornik'neníjedinoupul)
likucí poslední doby, která nás sezna—
muje s daláími pracemi z Cankarovy
pozůstalosti. Po knihách „Moje življenje"
a „Mimo življenia", o nichž jsme se zmí
nili již svého času. vyůly ul.. Schwent
nera v Lublani brzy za sebou hned dvě
dalíií knihy lvonovy. Prvá ]. nich „Greš
nil: [.anarí" “9le má podtitulek:
životo is dítěte aje patrně jedním z čet
ných liagmentn umělcova vlastního ži
votopisu. 'la historie malého zloděje.
líčící široce prostředí, v němž l.enart
živořil, ukazující sugestivním slovem.
jak uzrál pro hřích nzjiátující. jak se
z něho očistil. má v ankarově život
ním dílc celou řadu obdob. l'ramenem
jejím je ona charakteristická upřímnost,
bn bezohlednost. s níž domyslel autor
své skutečné zážitky i své básnické sny
a s níž se z nich zpovídal jak proto.
aby hřích nezůstal bez pokání, tak také
proto aby vysvitla podstata hříchu a
jeho původ. jejichž poznání přibližuje
teprve naše srdce k pravdě a sprav
dlnosti. Vznikem spadá „Greánik Lenart"
do posledních let předválečnýchastojí
jaksi na rozhraní předposlední a poslední
fáze Cankarova uměleckého vývoje.
Nedosahuje vrcholné dokonalosti jeho
„Vidin". ale jasností. vyrovnaností. hos
podárností a vytříbeností slohu dostu

puje nejvyšší mety. »-Jeětě mnohem star
šíího původu jedruhá Cankarova knížka,
o níž jest se nám zmíniti. „Romnníične
duše“, dramatický obraz ve třech jedná
ních. vydaný roku 1922.jsou Cankarovou
dramatickou prvotinou. Vznikly už dobře
před dvaceti lety. ale spisovatel jich
tehdy nevydal: nebyl s nimi spokojen
a chtěl je přepracovati. Nestalo se to
a je to úplně přirozeno. Cankar-úv umě
lecký vývoj dál se příliš rychle. aby
připouštěl snadné přepracování. O tom
svědčí celá řada motivů, k nimž se často
vracíval v drobných črtách. Na nich
je jasně patrno. kolik poctivé umělecké
práce obětoval jediné myšlence, jediné
představě. aby ji vyjádřil definitivně.
jasně a nekompromisně... omantic
duše" jsou tak typickým dílem, že by
každé přepracování narazilo na množství
problémů. k nimž se autorovo stano
visko víc a více měnilo. Už po drama
íech„Pro blahonároda" a „Jakob Ruda"
bylo by to znamenalo těžký.nevděčný
a pochybný pokus, po „Krásné Vidě“
stál by před ním Cankar asi bezradně
a Cankar poslední dob , Cankar žijící
svým nesmrtelným „Vi lnám'ť myslím.
že už ani „Romantické duže" nemohl
přepracovat. Měli-li jsme je poznat.
museli jsme je tedy poznat tak. jak je
napsal mladý začátečník, jejž tolik za
jímal problém romantických povah, lldí
jiného světa. chorobných. přecitlivělých
rmlouženců. kteří nutné ztroskotali.
V tomto případě běží o linale roman
tické Iásky dra Mlakara a Pavly Zarr
nikové, kteří se našli v poslední hodině.
Mlakar je podán životněji, přesvědči
věji. Pavla charakterisována více dru
hými osobami, které vytvářejí účinně
kontrastujlcí a dobové zabarvené po
zadí celého děje. Myšlenkové nepřiná
šejí „Romantické duše“ nic nového, za
to skýtají po stránce SlJlIUVéDdrumn
ticko-technické zajímavý pohled do du
ševní dílny mladého. \ýbojnéhon silně
svérázného umělce. —

Dnešní poznámky o slov.literaluře. jež
by se mohly nadepsati „Nová Cankari
ana". vykazovaly by podstatnou mezeru.
kdybychom se na tomto místě nezmínili
o nové práci Dra AIojza Kraighera.
Každá novinka tohoto autora. známého
lublaňského lékaře, byla dosud literární
událostí. Vzpomínám tu aspoň na jeho
„Školjku". jež byla snad nejmocnější
ozvěnou dekadence na poli slovinského
písemnictví dramatického, a na jeho
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„Kontrolora Škrobara". první velký
moderní román slovinský. ienž líčil do
mácí kulturní i národní ídu bez ro
mantické sentimentálnoati. střízlivě,
věcněa přesvědčivě Také nenověiáí
práce Kraigherova vzbudila plně za
slouženou pozornost. Nazývá se „Umet
m'koua írílogija" [v Lublani, vlastním ná
kladem. 1921) a nebylo by třeba ani
dedikace památce lvana Cankara. aby
bylo naprosto iaano. co tanulo autom
na mysli, když trilogii stvořil. Byl!
Cankar tak vyhraněnou osobností, že
stojí mezi slovinskými umělci iako ie
dinečný typ, iehož nelze přehlédnouti.
a byl osobností tak silnou. že vtiskl
svému okolí. lidern i věcem. nesmaza
telné znamení. jež poví vždycky. čeho
třeba. První část trilogie sluie „Umě
lec v cizině" . je označena jako drama
v iednom iednání a odehrává se na
iaře roku 907. Je to živý obrázek
z oněch dnů. kdy se mladý literát. ži
iící v dobrovolném vyhnanství na eri
íerii Vídně, rozhodl, že se vrátí do v asti,
aby zasáhl aktivně do politiky.V dru
hem aktověm dramatu setkáváme se
s „Umělcem ve vlasti" v létě roku
1918. Scěnou ie známá hostinská za
hrada na Rožnlku u Lublaně, : níž se
vrací umělec do města. v němž dobře
tulí spasitelku-smrt. Zakončení trilogie

tvoří komedie o iednom děiatví.nade
psaná „Umělec v nebi.“ Je řirozeno,
že se dr. Kraigher nemoh vyhnouti
thematu: Cankar a ženy.Bylot. ie a bude
problémem i odpovědí na celou řadu
otázek, toužících po obiasnění Canka
rova životního dílai jeho osobností.
Dotýká se ho tudíž iak v prvém tak
i v druhém dramatu. vážně. klidně.
takřka výlučně rozumově a skoro čistě
vědeckou anal sí dospívá úsudku: ne
bylo tu viny. Xle životněiáím. bezpro
atředněiáím, radostněiáím doimem pů
sobí rozhřešení, jehož se dostává umělci
na nebesích. kde se setkává s oběma
svými velkými láskami: a Jacintou
i s matkou. Chtít podrobněii promluvlt
o Kraigherově trilogii. znamenalo by
napsat celou studii. nebo! ie to skutečně
vyaoce hodnotná práce. plná bystrých
postřehů správně pochopených a pře
svědčivě podaných lakt, výtečně cha
rakterisovaných osob a dobře stavěněho
děie Doatane- li se na ieviltě — kde
by přirozeně vyžadovala téže péče iako
dramata Cankarova —poví širokým vrst
vám o geniálním lvanovi mnohem více
nežli neileplí literární historik a zaujme
ie pro něho mnohem žívěil a trvaleii nežli
neinadáeněilt slavnostní řečník. Tím,
myslím, charakterisuii poslední Krain
hemvu novinku sdostat ek. Mirls

Nákladem Družlny literární a umělecké. - Odpovědný redaktor Lad. Zamykal.Thlme Arcibiakupská kníh kam tiskárnaeno ' lomoucí.



muže, kteří nejsou s to. rozeznati věci literárně cenné od kyčů.
a poli“ y. kterým vůbec nenapadlo, aby se o takové rozeznání
starali. Takoví vůdcové nevědí, kam vedou, i když týdně pro.
nesou o tom plamennou řeč. A také nevědí, koho vedou. Musíme
poněkud pronikavěji nakouknouti za kulisy našich studentských
sdružení, abychom zpozorovali, jak nejistou stala se katolická
mládež. která v naší literatuře neshledává svou pýchu a která
se sklání před vůdcovstvím a svůdcovstvím jiných. A tu se tak
mnoho vmísí do představ mladého. pro všechny krásy forem
přístupného muže. tu vyrůstá atmosféra nepovědomého odcizo
vání a skrytých pochyb, která v řídkých případech vede k od
vrácení od katolicismu, která však našemu katolickému životu
ubírá právě onu naivní samozřejmou, řekl byl, poctivou sílu. jíž
tolik potřebujeme. Nejedná-li se naším politickým vůdcům pouze
o masy a číslo, leží-li jim na srdci, co z naší vzdělané mládeže
kdysi bude — pak jim radím, aby právě problému literatury na
nejširší základně věnovali svoji nejvážnější pozornost."—Nutak
tedy. Zde to máte. Keckeis mluví sice o německých poměrech,
ale my nejsme na tom ani tak dobře jako Němci. My svoji ka
tolickou literaturu vlastně teprve klopotně a pomalu budujeme.
Šlo by vše rychle, kdyby bylo peněz na organisaci arychlé vy
dávání, které může rok i dva čekati, až se investované peníze
vrátí zpět. Pak se divíme, že pár tisíc židů má silnější vliv na
duchovní oblast než několik milionů katolíků.

. K. M. Nesouhlasím s vámi. eho potřebujeme, je víra a
poznání. co to znamená. býti katolíkem. Podle ovoce poznají nás
lidé a ne podle slov. Mluviti o opravdivosti nemá smyslu, když
při každé příležitosti radikalismus toho mravního požadavku
pokoušíme se obejíti tak zvanou chytrou moudrostí. Mou
drost v činu — pamatujte si — musi vždycky souhlasiti s radi
kaIísmem ideje. Rozumějte mi: mluvím o křesťanském radikalísmu,
jenž znamená [souhlasnost ideje se životem.

SOUTEZ NA PÚVODNÍ KATOLICKÝ ROMÁN
Družina literární a umělecká v Olomouci vypisuje tímto

tři ceny na původní romány
bud' historické nebo ze života soudobého, psané v duchu kato
lickém. Rozsah románu budiž nejméně 20 tiskových archů běžné
osmerky. První cena je 5000 Kč, druhá 3000 Kč a třetí 2000 Kč
mimo obvyklého honoráře. Družina si vyhražuje, že cenou po
ctěné romány vydá svým nákladem. K soutěži jsou připuštěny
pouze práce dosud tiskem nikde nevydané. Práce čitelně psané,
pod hesly a se zapečetěnou obálkou, obsahující jméno a adresu
autorovu, budtež doporučeně zaslány Družině literární a umělecké
v Olomouci. Wilsonovo nám. č 16. nejpozději do 2. února 1923.
Porota, kterou sestaví Družina a jejíž členy později oznámí, roz
hodne o cenách nejdéle do 1 července 1923

V Olomouci, 2. února 1922.
Ladislav Zamvkal. pokladník. K. Dostál-Lutinov. předseda.



KNIHYDRUŽSTVAPŘÁTEL STUDIA
Pořádá a vydává L. Kuncíř v Praze VII., Ovenecká 4.

1.Belloc:Cestado Říma .......... Kč24—20
2.Quincey:Johann: Arcu ........ 10'
3. Sv. Bonaventur. vot sv. Františka. (RozebránoL74. Blah. Mam-us: lvot sv. Maří Magdaleny . Kč 265.Edschmid:Šesteroústí.......... „ 19'80
6. Claudel:Sedmýden odpočinkem..... ., 15'407. Fulcher.HistorieJerusalemsk& ..... ,. 33'
8. Claudel.Paterovelkýchód ....... „ 27'50
9.Hello:Divnépříběhy........... .. 39'60

10.Jammes:Růženecve slun ....... „ 1650
11. Zievenip esv. Panny na hoře La Saletaké ,. 10'12.Reynezk zně.............. „ 22'—
13.Claudel:Třibázně: valky........ .. 22014.Konečný:Sv. mínik.......... . 33'
15. Almanac III.Diřádu sv. Františka . .v . . ,. 15'40
16.Křištan:ivot sv. Václavva ........ „ 19'80
17.d'Aurevilly:Ženatýkněz ......... „ 37'40
18.Kvitkysv.Františka.......... „ 30'80
19. Karásek: Legenda o ctihodné M. Elektě . „ 18'—
20. Sv. Terezie: Meditace duše o Bohu . . . . ., 8'80
21 . Grigniar z Montfortu: O pravé pobožnosti

Martianně
22. Lang: Jacopone da Todi. V tisku.
23. d'Aurev—illy.Rytli'- des Tonchea. V tisku.

Členský příspěvek 60 Kč ročně. — Členové dostivaii knihy se slevou
aročni bezplatnou prémii zdarm

KNIHOVNA
Družiny literární a umělecké
Svazek

_ Svazek
1. Jan Vyhlídal:Znáš ten kraj. kde hanácké palmy kvetou ? [Rozebr.)
2. K. Dostál-Lutinov: Šlehy a něhy. Cena Kč 1'80. [Rozebránu]

Svazek 3. J. Hofer: Povídky : Kopanic. (Rozebráno.)
Svazek 4. Fr. Dohnal: Zklamané touhy. Básně. Cena Kč 2'10. (Rozebráno.]
Svazek 5._Gabrie| Ronai: Ve městě. Hra. Cena Kč 1'70.
Svazek 6. Em. Mazák: K branám věčnosti. Literáml studie. Cena Kč 5'20.
Svazek 7. Jaroslav Řehulka: Ministranti. Humoresky. (Rozebráno)
Svazek 8. B. KonaHk-Bečvan; Nedobrý. Kresby z Valašska. Cena Kč 3'40.
Svazek 9. Fr. Zýbal: Pěl ptáček. Básně. Cena 5'20.
Svazek 10. Fr. Odvalil: Co v duši zaléhalo. Básně 1914—1919.Cena Kč 850.
Svazek 11. Alois Lang: Otec pouště sv. Jeroným. Jeho um. profil Cena Kč 17'—.
Svazek 12. Jar. Hruban: Pont do Ravenny. Zápisy o vzestupu duše. Román.

Cena Kč 15'50i : pošt.

Knihy, iakož i ukázková čísla „ARCHY" &„OBZORU“zasílá

Družina literární aumělecká
vOlomouci, Wilsonova náměstí číslo 17.
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„AR CHA“
SPŘÍLOHOU , '„ARCHSIVLITERARNI“

VYCHÁZÍMĚSÍČNĚ VŽDY15.DNE.
..Archu" řídí redakční rada: K. Dostál-Lutinov, Dr. Fr. Hrachov
sky. Fr. Střížovský a Ladislav Zamykal. Redakce je v Olomouci
na Wilsonově nám. čís. 16. — „Archiv literární" rediguje Vilém
Bitnar v Brně, Biskupská ulice č. 1. - Na „Archu“ :: „Archivem“
předplácí se ročně Kč 36'—. půlletně Kč 18'—-, čtvrtletně Kč 9'—.
Jednotlivá čísla'jsou 0 Kč 3'50.- Administrace a expedice „Archy“
je v Olomouci na ils. nám. č. 16 - Nepřijaté rukopisy vracíme
tehdy, byly-li přiloženy známkyn Za vydání odpovídá L. Zamykal.

ČÍSLO 7-9VYŠLO v ZÁŘÍ.

Obsah „ARCHY" čis. 7-9: K. D. Lutinov: Z knihy „Tajemná
stinx". - K. D. Lutinov: Z knihy ..Barbiton aonans". - Stanislav
Bojar: Modlitba. - Bedřich Konařík-Bečvan: Mlčící. - Stanislav
Wyspiaňski, přel. F. Duša: Legion. - Jan Vinař: Tajemná za
hrada. - Jetřich Lipansky: Adonis. - Fr. Dohnal: Únava. . F.
S. Horák: Jak se jeví náboženská krise Zeyrova v románě „Dům
,U tonoucí hvězdy'." - Fr. Kašpar: Letní noc.- František Do
hnal: Titáni. - Dr. Antonín Dohalský: .,Magistra Theologorum—
Angela de Foligno. - František Střížovsk':Žalm 22.- František
Střížovský: Zázrak.- Jetřich Lipansky: laně truchlivéu Sestra

Beatrice, Brabantská legenda, ze starobolandštiny přel. OttoF Babler - Posudky knih.- Okna.

Obsah „Archívu literárního“ čís. 18: P. Václav Jan Pokorný,0

S .: Švédské a římské dopisy Dudikovy. - Stašn. Sahánek:Ebnerové dilo a češství. - P. Aug Neuman, 0.3 ..:A Výbor
z předhusitských postil.

LISTÁRNA REDAKCE.

Družina literární a umělecká konala v prázdninách28. srpna
v Praze svojí valnou hromadu. Poněvadž valná hromada připojena
byla k ustavující schůzi Lidové akademie, byla na ní účast, skoro
bych řekl, velká, když srovnám jis počtem účastníků na jiných
valných hromadách. Ovšem většina přítomných byli nečleni. pouze
hosté. Schůzi řídil předseda Družiny Karel Dostál-Lutinov a jed
natelskou. finanční a vydavatelskou zprávu podal pokladník Dru
žiny Ladislav Zamykal. Mohl sděliti leccos potěšitelného, ale také
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K, D. LUTINUV: Z KNIHY „TAJEMNÁ SFINX".

|)|/\|,()(i.
R U/ i| Mt

Nizastíreite závoji mou duši,
zrak necloňte mi barevnými skly
(os nesmírného moie hloubka tuší.
m vaše zámky před ní uzamkly.

() vesmírel U záblesky! U svétyl
Vás nikdo nesmí skrýt před žízní mnu!
ím jsou mi bible, rity, amulet

Chci kupředu! Výš drahou nadhvězdnoul

Pout nesnesu! Vždy vstanu. stokrát zhitý,
:: nešlapaných dosud hledám cest.
.Íá neuznávám žádné autority:
Jen, co ie ve mně psáno, pravda icst.

SR 1) C E:

Ty stále slihuieš, že světů dobudeš
& rozíuštiš vše záhady a klamy ——
a stále vůkol roste blud & lež,
& tvoie pravda stále za míhami.

A iá chci žít & milovat a iásat
& iá chci vidět, objímat a vřít.
já nudu světa s ramenou chci otřásat.
chci rájem chodit, zpívat. hrát a snít!
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Ty stále slibuieš. že světů dobudeš.
že roztrháš vše závoje a clony —
iá věky stát mám, iato v tmavou věž —
a kolem kráčí slunný máj a vonnýl . . . 3.6. 1922.

K. D. LUTINOV: Z KNIHY „BARBITON SONANS".

230

ELEGIE.

Co díváš se tak smutně se stěny,
melancholická moie violino?
Je líto ti, že isem tak sevřený?
že pro mne není láska, zpěv a víno?

Já nesmím býti zpěvným slavtkem,
iá nesmím volně rozvtřit tvé struny,
hned zasažen isern z kouta výkřikem.
stůl úřednl mi rozkládá své runy.

Já musím starat se & slepičit,
kus chleba sobě, iiným vydobývat,
já nesmim ke slunci se povztýčit.
ia nesmím hrát a bezstarostně zpívat.

Já prapor pravdy musim v bitvu nést,
za právo chudých křížit svoie zbraně
a v boji duchů hledat nových cest
& rány lůzy snášet odhodlaně.

Vždy pavučiny intrik stírat mám,
a vrahové mi hrozí ve všech koutech,
& proto chmuřím líc a nezph'ám
& iako \ězeň ležím ve svých poutech.

O Sluncel Nesvitl Pro mne nezářlěl
Vždy! pro mne není radost, zpěv a víno!
Ty na stěně se nechmuř, když to zříš,
& nevyčltei, zmlklá violinol 25. 2. 19222.

BARBITON TACENS.

Mé cello černé stoit opřeno
a tázavě se na mne z kouta dívá . . .
Violy hrdlo rouškou zastřeno. —

eho se netkneš, to ti nezazptvá.



A zastřena ie smutkem duše má
a v sebe pohřbena se žalem živi,
sen můi se sražen k zemi třepetá,
ink květ, ieiž orkán s větve srazil divý.

A sáhnout na nástroj se obávám,
by nepromluvil, co mou duši dávi —
a se svým bolem chodim sám a sám.
Já pohřbil sen už blaženstvt a slávy.

Ty leží mrtvy v srdci nešťastném,
ien po špičkách kol rakve žalost kráčí,
tichounko. ticho budiž v bytu mém.
iak ticho slza líce moie smáčl.

Jen spčte tiše. moie nástroje!
Snad přiide den, kdy zahraiem si znova.
A klesnu-li iá v Smrti závoje.
snad rozhraie vás ruka přitelova.

Pak vypčite, čím srdce puklo mi,
te tomu, kdo mě v propast zvábil,

a hřmčlte bouH tomu v svědomí,
kdo mole srdce krutost! svou zabil! 7. 5. 1922.

FANFÁRY.

Sám v noc! chodim po hradbách
starého slavného hradu.
Rád zrakem bych bloudil ve hvězdách,
leč !anfáru k ústům kladu
a troubtm: Dál! Od hradu dál!
At nevezme škody svatý Grál!

Já stojim v noci na hradbách,
rád snil bych své epopeie.
Leč musim ustat na svých snách.

Hrr, voLsko, na zloděje.Já trou tm Dál! Zloch. kdo by stál!
At nevezme škody svatý Grál!

Když boiovnlci na hradbách
se utkaií v bitvy žáru.
i_áv neidivěištch šarvátkách
iim zatroubtm na fanfáru
Jen dál! Jen dál! Kdo by se bál!
Ať žije král a svatý Grál!
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A za dne zas jsem na hradbách.
Tu vjíždí rytířův průvod.
Hned abych po fanfáře sáh.
ač k radosti nemám důvod.
A troubím slavně: Dáll Jen dál!
Vás vítá. páni, svatý Grál!

A páni jedou na brůnách
a do komnat se ženou —
co po hlásném jim na hradbách
s tou duší poraněnou?
Ať troubí dál do hor a skal:
Ať žije král a svatý Grál!

ÚI Radš bych s loutnou v temnotách
usedl do příkopa.
leč musím troubit na hradbách.
Vse říká: Veselá kopal
Však jaký jest v mém srdci žal,
to ví jen Bůh a svatý Grál... 3. 7. 1922.

STANISLAV BOJAR: MODLITBA.

Maria Panno, modlím se v tichu,
srdce je děťátko, bez viny klam,
chlapecky nečekaně zabouří v tichu,
hned spíná ruce ku hvězdám.

Její i moje k ránu ještě dřímá.
Najdu-Ii její. ztratím jistě své.
Modlím se očima i rukama svýma:
at najdu jedno srdce ubohé!

Maria Panno. kde je moje milá,
zda najdu nezarostlou stezku k ní?
Ať neschůdné, at květů závějí bílá,
af k jihu je, či k lesu půlnoční.

já půjdu po ní. At své srdce ztratím,
ali Když ji najdu, srdce své jí dám
& až jí celé dám & duši zotvírám,
zpět se už nenavrátím.



BEDŘICHKONAŘÍK-BEČVAN: MLČICÍ.
VALAŠSKÝOBRÁZEK.

ajdošík se rozesmál na celé kolo:
..Veruno. co to enom brkocešl Zpomeň si, co sme sa

spolu natočili, gdyž sme byli mladší.
Verunka se pokorně kroutila & Gajdošík si myslel:

To sem ta táll
Pak mu zasvítila tvář novým smíchem

„Vy dycky cosi z písma Hml ak aj já lcosi víml"A. postaviv se do pastorské ósy, spusti
„Když byla svatba mladého 'Fobiášel)řeklRaguel manželce své,

aby přistrojila hody a připravila všecko. Dvě také krávy tučně
a štyry skopce rozkázal zabiti a přistrojíti hody všechněm sou
sedům svým i všechněm přátelům..

Michal se chystal něco říci, ale nechal toho.
Gajdošík myslel. že čte jeho myšlenky
„Vím. hospodářu. co chceš povědět. Žestaké poslal na svajbu.

Pěkného barana, pěkného. Hospodin ti to zaplat a nahraď tisíc
krát. Nejsi lakomý, nezpíráš sa jít na svajbu z lakoty. aj t bě,
Verunka. děkuju za plátno nevěstě. Bylo ho kus a ylo
pěkně. Ale věřte obá, že aj barana,ajplátno bych oplakál edem
dybyste mezi nás přišli. Dyt nemusíte zpívat, ani tancovat. ani
vyprávjat. .. Druzí budú za vás halaštovať. .. Taková veliká
rodina sme. Co řeknú ludé? O svajbě je nejvěc řečí. eknú
baby: No, Goláňé sa za nevěstu styděli, nepřišli, (a, možná jich
ani jak sa patří. nepozvuli Ennm haňhu budeme mě!.

Michal zase mávnul rukou
„No jal Ty sa enom oženeš rukú dycky. Dobře je sa ti ohá

ňaíl... A že sem si tak z oměl na pismo. To vy oba chcete
byt dokonalejší, než Ježíš. en však chodil na svajby, s lid'ama
sa poveselíl. aj z vody víno udělál..."

Goláň byl na tuto námitku připraven.
..Zdaliž mohou se pustiti hosté ženichovi, dokud ženich je s nimi?

Dokavad mají ženicha mezi sebou. nemohou se postiti. Přijdou
však dnové. kdy ženich bude odňat od nich a tehdá se postí
v těch dnech . . .“

Gajdošík byl slabý písmák.
Povzdechl si smutně, vida. že půjde bez Goláňů.
„Co s vama naděláml Už vidím. že je všecko márné. -— No,

proto nic... Neděláte to z pýchy, ani hněvajaci sa na nás —

proto nebudeme do smrti na sebe zahlédať. Ostávejte tu v po(),..n
Provázen Michalem i Verunou odcházel. Na síni se střetli

s Hevkou. nesoucí hrnec vydojeného mléka. Nálada Hevčina po
hledem na svatebčana se rázem změnila. A odnesl to ubohý
Martin, který po chvíli vešel do jizby.
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„Strýc Gajdošík přišli zvať na svajbu . .. No, to sa ví, jak by
mohli mlčící na svajbul Gde pakt Dívat sa na tú márnost nad
márnost. Oni sa dívat na takovú Sodomul“

Podepřela si boky a naříkala vztekle:
„To zas budu mě! noc Aby do toho. Do rána slyšet zdolní

hospody vytrubovat, sama nesměť zdrhnúť, slyšet z ívať a výs
kať, & sama sa v komoře převalovať s boku na b...o£

Vzpomněla si na večeři.
„Co dělajú zemjáky . .. Už docháznjú . .. Parom aj do večeře!

Jak v kriminále su tady, nigdo na mia nepromluví, njgdo sa ne
zasměje. Každý enom hlavu hodí, hned tam, hned onam. to je
celá jejich řeč: A na tú umrlinu sa každý den dívat nebudu. Na
rnú hříšná dušu. ešče dnes poletíš se stěny, jak že sa menuju
Hevka Hodulákoval . . ."

Martin stál jak boží umučení u lávy a škrabal se v rozpacích
ve vlasech. Vždy byl neštasten, když byla Hevka ve špatné ná
ladě. Věděl. že bude hromosvodem.

„A vy tu nestojte jak svatý za dědinú, vy, střeligaťol . . . Kdybyste
byl k čemu, řekl byste: Hevko. dnes utečeme spolu na muziku.“

Martin pohlédl bázlivě ke dveřím & zašeptal: „Což — já bych
si šel —- ale gdyž.

„Ale gdyž, ale gdyž bych vydržel. . .,"pošklebovala se Hevka.
„Stydte se. mohl byste dělat Ondrááa & Juráša. &vy sa, ne na
haňbo. bojíte. A keho? A či nejste hospodář. jak Michal? tss

tu nedřete jak konisko? Vydržel, vydržel, šak bysme vydrželiobá dvá Dvá dycky věcej unesú, než jeden.
Martín očividně kolísal.
Hevká ve svém bystrozraku to ostřehla & obouvala se sladce:
..Martinkul Jak naši usnú. vykradu sa ven.Rukávce anodělnt

háby mně snesete s hůry. převleču sa ve chlěvě. & poletíne. At
neco užijem. Do svítání sme doma."

V Martinkovi se hnulo svědomí mlčtctho.
„Ale gdyž márnost nad ...“
.f— nad márnost & všecko je márnost * vzteknls se zlost

ným smíchem llevka. „A už mě táhněte s očíl Hodíte sa leda
za panáka do zelí. Strašit vrabce, na to ste eěěe tak súd. .."

Spráskaný Martin tíhl ke dveřím.
„A nic už na vás nebudu chcet. Sama ll vody nanosím, sama

si krávy podójím. Sama si vyhážu hnůj ze chléva. Nepotřebuju
takového oblizmisky u sebe. A nedívajte sa od tých dveh' jak
školák. Dyt by nad vama vlastní matka plakala, kdyby nebdíčks
: hrobu vstala."

artin si vzpomněl na písmo:

„liajvět'áí rána jesti! zármutek srdce a největší zlosíjestitzlostžens &
Na Hevku písmo mlčících nepůsobilo. Přičapla zlehka : |po

šklebovala se:
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„Pán Bůh zaplat za slovo boží.. .“
Do jizby vrazil iako velká voda pasák.
..Už-i ie večera7“ volal ve dveřích.
..Jesť, iesť. Pořád enem iesť . . . Nejenom chlebem božím živ ie

člověk. ale. .. Edem to oči rozdrápí, a už volá jest, jest. A ve
čeře nigdy neodpustí..

., ak ty bys také neod ustila. .." smál se pasák.
„A co bych iá odpúščaal Nadřu sa šak dost, a ty enom po

sláváš při ovcách.
,.Postávám, rači nemluv. Dyž sa mně ovce rozutěkaiú, nalécu

sa věcei než vy všeci dohromady..
Hevka se krotila pomalu.
„No0, už moc neodmlúvail Dai rači užičky na stůl. Už-i idú

hospodář7"
„Ta, vyprovád'ali iakéhosi strýca. Už sa ale vracajú
Hevka se usmála.

mhl„Co je“to za vyprovázaní, gdyž sa při něm slovíčka nepro
Přišli hospodáři, Hevka odpásala zástěru, prostřela ii na stůl

a vysypala naň zemáky : hrnce Verunka nalila kyselého mléka
na mísu. pasák rozdal lžíce & zasedlu se k večeři

Mlčící skřížili ruce na prsa &, schýlivše hlavu, trvali chvíli na
modlitbě

Pasák nedočkavě sahal po zemáku, ale Hevka iei okřikla.
„Aspoň sa ožeň, když si zhnllý sa přežehnaí... Pohanisko

iedno. Až enom tvoiu matku uvidím, povím ii. co si zač..."
Přežehnali se tedy oba u nečekuiíce na hospodáře, pustili se

do zemáků, jež zapíjeli mlékem. nabíraným lžící z mísy.
„A nepokapai mně zástěryl" _ bručela Hevka. „Vidíš, už ti

kuplo.. . lak v tom mám chodit.
,.llm, šak si iu po ereš
„No, ba ... Pro tebe ju budu každý týdeň popíral, ne? A ne

vyk ádai. gdyž sa ludé modliiá..
., ak ty si začala potípatl"
„Abys ty na všecko neřekl amenl“
Hospodáři se domodlili a chopili se lžic,
V iizbě se ímělo.
..Jidú dvá, večer a tma . . .." prohodil chlapec.
„Co nepovídáš . .. Enom gdyž vidíš do huby, .. .lez.Janíčku.

jez, a nepokúšaí pořád. . ."
Michal přispěchal na pomoc.
..Mládenče. budeš li dvakrát tázán měj hlava tvá odpověď..

V mnohých věcech učiň se iako nevědaa poslouchei mlče. také
i otazui se.

Martin rozšafně dodal:

..A mezi velkými lidmi nesměi mluviti & kdež jsou starší, nemnoho mluv.
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Hevka se usmichla škodolibě:
„Tady máš . . . Bylo-i ti teho potřeba?.. ." a. obrátivši se na

Martina, lichotila mu.
„Edem ho dobře, strýčku Martine. Dycky vám cosi můdrého

napadne. Divím aa, že si teho tolik pamětáte.. .Gdež pak já..
Přečtu ledaco. ale za chvilu nevím nic.

Martin se nadýmal pýchou nad Hevčinou pochvalou, ale Michal
se chm uřil.

Chvíle uběhla v mlčení.
„A víte-i, že sa přidali k špiritistom ai už Čvrčkovi7" — vzpo

mněla si Hevka. — „Takový sedlák! .Všecek dobytek poprodall,
ani slépečky nemajú. prý to jejich víra zakazuje. Už sú všeci
pomiatení . .. A ti špiritisti, co chodiiá do fabriky, slyšiiá v noci
zaiice z ívat —- a když iidú z práce v noci. duši iim svítiiá na
cestu, aby v lesoch nezblúdili. Takové malé latérničky jim nad
nášaiú . . ."

Hevka vyprávěla s jemným posměškem. Ale mlčících se spi
ritism netkl. Byli zabrání do svého mlčenía do písma. Po spoiení
se světem duchů netoužili.

Panák si nebral mravného naučení svých hospodářů příliš do
srdce. Byl živé letory iako Hevka. A prósa života mu byla
mileiši nade vše.

..Gdy budeme mět pohančenú kašu s podmáslím? . . ." vzpo
mněl si.

„Co zas vymýšlaš7" _ kárala chlapce za hospodyň Hevka.
„Co bys tak chcěl? Kúsek z maěíka,ne7 Hleďme si, už mu neidú
zemiaky pod lúsy . . ."

„Ja. lúsy, gdy já budu měí lúsy , . .," blabolil ogar.
Hevka sebou ulekaně trhla:
„Strýčku Martine. pro Boha, mašíko sme nedali. Sami sa

krmíme. a na chudáky sme zapoměli . . ."šak enom co poiíme . . .“
Martinova tvář se rozesmála štěstím, že Hevka nemyslela avoií

hrozby před chvílí příliš vážně. Ale pásma myšlenkového přece
nepřetrhla. Muzika ií pořád zněla v uších.

„Strýěku Martine, ani nevíte, co bych chcela vidět. než umřu . . .
Jak sa otáčáte s děvčicú na šenku.., To vám muselo gdysi
ukrutně svěděat . . ,"

Verunka zabručela svoji moudrost.
„Ja. gazděno, lehko 'e vám mluvit o márnosti,gdyž vám táhne

bezma na šedesátku. Ale co my mladí — tady s Martinem —
máme povídatl"

Postižený se červenal a ošíval. Michal odložil lžíci & vstal.
Měl tvář iako mrak. Složil ruce přes prsa & modlil se. Leč ani
modlitba mu tváře neroziasnila.

Když po večeři Hevka poklidila s Martinem mašíkya Verunka
pomyla náčiní, sesedla se celá rodina ku čtení písma. Ogar šel
spat k ovcím.
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Dnes bylo čísti Hevce. Martin rozžal světidlo a opravoval světlo.
aby čtenářka dobře viděla.

Rozevřela bibli namátkou a četla pomalu lahodným hlasem:
„Kdož naide ženu dobrou. naidet dobré anabude potěšení od

Pána. Kdo zahání ženu dobrou. zahání dobré.“
Hevka seděla pod lebkou při zdi. bratří za stolem proti sobě,

a Verunka proti Hevce.
Michal nespokojeně zakašla 1.
„No, co sa vám nelúbí, že "kašlete7" — divila se čtenářka.

„Dobře obrátíme páru listtů.
„Krása ženy obveseluie obličei muže svého a uvede člověku

žádost nade všecku žádost. Kdož vládne ženou dobrou,má po
čátek vladařství dobrého pomoc iemu druhá iesti podpora v od
počinutí. Kdež není plotu. tu! bude roztržení vladařství & kdež
není ženy. tam stůně p.otřebný.

Michal zakroutil hlavou, položil dlaň na písmo a po několika
vteřinách převrátil list.

Hevička pokrčila rameny & odevzdaně si povzdechla:
„Ja, mně ie to jedno, co budu číst. Myslela sem, že písmo

jak písmo.. Tož začnu. co ste mně našel vy.
A četla měkkým hlasem:
„Budiž pramen tvůi požehnaný a veseliž se s ženou mladosti

tvé. Budiž tobě iako laň naimileiší a neiutěseněiší ielínek..
Pray ieií at tebe opoií po všeliký čas a v milování ieiím kochei
se ustavičně

Martin, ienž nikdy nechtěl za starším bratrem zůstati pozadu.
položil ruku na bibli (\ obrátil list,

„Ja, (.o sa hněváte lá sem to nepsala Dytto diktoval duch
svatý.. lá za to nemožu, co nadiktoval .Chceli ste, abych
čtla, tož sem čtta

Vzdorovitě vložila hlavu do dlaní.
Z délky, od dědiny zalehly sem tlumené zvuky cymbálu a huslí.
Heviččin vzdor změnil $(: ve smutek.

„Tak mně bylo odpoledně veselo & včil ie mně zas čučno.
Tam si zpivaiú, tančiiá, a my — enom mlčíme. A zasei mlčtme

Nu, Bohu poručeno. do Štěpána to iaksik snáď tady vy
držím A.le potom: holai duša. peklo hoříl“

Bratři ulekaně se podívali na sebe, pak na Hevku. Verunka
kltmala.

., ám ešce číst, či nemám?" ... ozvala se vzpurně čtenářka.
A když bratří kývli na souhlas, četla chutě dále:

„Oči tvé iako holubičí kromě toho, co skryto iest . .. Vlasové
tvoji jako stáda koz, kteréž vycházeií z hory Galaad. Zubové
tvoii iako stáda ovci postřižených, kteréž vycházely z kupadla.
maiíce po dvém iehňat a ialové není mezi nimi.

Bratří naslouchali, dychtivě hledíce na pěkná ústa Hevčina.
Verunka se probouzela z dřímot.
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„Jako točenice červené jsou rtové tvoii & řeč tvá sladká..
Jako kus jablka zrnatého, tak jsou lice tvé, krom toho. co vnitř
ie skryto. Jako věže Davidova hrdlo tvé, kteráž udělána jest
s vikýři . .. Dva prsy tvé jako dvě mladých bliženců . '

Verunka. jež procitla z dřimot, povstala a než se kdo nadál,
zavřela hřmotně bibli . . .

Hevička polekána, vyskočila na lavici &srazila lebku i s hnáty,
jež se poroučely na zem. Vše se událo po sobě stakovou prud
kostt a rychlosti, že bratři neměli kdy ani se vzpamatovat. Hle
děli hloupě na kutáleiíct se znameni marnosti světské.

evka začala poplákat a hlavu si bolestně omakávat.
„To sem sa uderila. to sem si dala . . . Och. co sem to edem

udělala — chuderku na zem zhodila. dyt mia bude celé noci
strašit . .. Strýčka Michale, nevyháňaite mia za to, dnes, ráno
vezmu uzélek a půidu sama . . . A tú chuderku zakopaite, af
má po smrti pokoi. '

Stal se div. Michal promluvil, bez písma.
„Ale dyl neplač, dyt je ze dřeva. . Sám sem iu z vrby

udělá1.
„A já sem ju vápnem oličil . . . smál se hloupě Martin.
Hevička prosila se sepiatýma rukama:
„Ale iá bych sa teho, strýčku, přecai bála. .Dyt to zaneste

ven. lebo na hůru. lebo do komory. .iak ste kviteček rozmarý
neček.

Michal sebral ochotně lebku a hnáty a bral se s nimi ven.
Za ním se hnala Verunka. celá popletená & uděšená, aptnala

ruce nad hlavou a vyrážela bolestné vzlyky.
dyž se za oběma zavřely dveře, seskočila Hevka a lavy a

chytnuvši Martina za ruku. zašeptala divoce:
„Až všeci usnú. půidem na muziku . . . Gde mia počkáte .. .7"
„Za. za chlévamal“ . .. vykoktal ze sebe štastný Martin.

Pokračovánt
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STANISLAV WYSPIANSKI, PŘELOŽIL F. DUŠA:
L E G l 0 N.

DVANÁCT SCÉN.

SCÉNA vu.

V kostele sv. Petra. Široká, nebetyčná struktura, gigantické Hm a základy

ilířů, viditelné toliko u základů. Na velkých estrádách, chórech. uklečící řadžEardinúlů v purpuru; uprostřed nich zlatem těžký plášt papeže v tisře o tře
korunách. Kostel přeplněný lidmi všech stavů, vyslanci vlech národů. Vpo

tedí: lid slovanský, deputace polska s Mickiewiczem a praporem. matka Ma
kryna s řeholnicemi; les korouhví; varhany znějí k unnejícímu zpěvu: „Veni
Creator“. Prave byl papež svatými ostatky, zázrakem nalezenými. přežehnal
shromáždění; byly to ostatky hlavy sv. Ondřeje, patrona Slovanstva.

Před očima Slovanů, vjichž čele Mickiewicz, zjevuje se živá, skutečná chvíle:
jak sv. Ondřeje, sv. Apostola. ksti vedou k ukřižování a jak Apoštol muku onu
radostně přijímá.

Chór: Vlekou ho na popravu kati,
na kříž a na popravu vlekou.

Mickiewicz: Ú patřte, slzy mu krvavé iekou,
slzy tekou s krví smíchané
hle jak hynou vykupitelé svatí,
oběti na popravu vybrané,

Chór: Ú patí'te, slzy krvavé tekou,
týraji ho zlostně kuli,
hle jak hynou vykupitelé svalí.

Sv. Ondřej: Na kříž mne. mučení vlekou,
želmám své katy,
miluji krvavé slzy, jež tekou,
tekoucí slzy, s krví smíchané.
() kmi, šílenství křížové „_
o Veselí, Veselí, Radosti,

rahnul jsem obejmout tě v milosti,
onečně jsi mi určený

již jsem slibem k tobě přikovany,
srdce tě přijmout je hotové.

Chór: Vlekou ho na kříž katové,
a on muky si chválí.

Mickiewicz.- Láska v něm oheň zapálí,
na kříž ho vlekou katové,
on svoje muky si chválí
ve Jménu Kristově.
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Sv. Ondřej: Pospěšte. pospěšte si kati
necht obejmu kříž koleny.
necht visím ve vzduchu nad vámi
jak Kristus na kříži vztyčený;
Spěchejte se šňůrami
at dočkám se nebeské odplaty.
bez ustání tebe kříži hledal jsem. —
Svlékejte. svlékejte šaty.
hle Muka Svatby volal jsem.
Krista, Krista miloval jsem;
nechť visim ve vzduchu nad davy —
necht kati uspíší obřad krvavý.
necht visím ve vzduchu nad davy,
Krista, hle Krista poznal jsem .. .

Chor: Spěchsjí hle, kati s échaií,
na kříž už bude z vižený,
sám šat se sebe svléká,
očima patří na davy.

Sv. Ondřej: Spěchám, Kriste krvavý,
království Tvého do Světla
shromáždil jsi velké davy.
A ty ruce. ruce jako les.

Chór: Očima patří na dnvy
jako by hledal kohos kdes.
na kříž už bude zdvižený.

Mickienírz: Požehnej učně Slovanyl
ak ty idem na kříž & muku,

ty nad námi vzíáhni svou ruku,
& udělej znamení na čele.

Sv. Ondřej: Svatbu zřím v Kříži, ne mukul

(Vidění ustupuje; lid v kostele zsčíné litanii svstšch patronů vzývsje je kupomoci v přítomnosti. Skupina polské následuje své o vůdce.)

Mickiewicz: Svolávám rytíře Baru;
viděls jich živou muku,
skrz mučení a trest svého daru
ukrutný, o smír marné ždaný
Kříži, v lásce jediný.
skrze tvé a jejich rány

310 jich víc než k tisíci.tytéž muky hojící
popřej nám — za naše přečiny.



Chór: Bylo iich víc než k tisíci.
ble tytéž muky hoiící
popřei nám za naše přečiny.

Mickiewicz: Svolávám, svolávám nevinné,
tehdy iich bylo k tisíci,
v onen den, v řeži smrtící,
u Prahy vyvolených zřím syny,
vyvolené tobě, povinné.

Chór: Bylo iich víc než k tislci,
tytéž muky a rány
o Kříži, o smír marně ždsný
dopřei nám — za naše přečiny.

Mickiewicz: Povalils svaté Legiony.
zaial isi Rytíře mukou
řes ieiich krev, která plyne řekou,

blesky hod božskou rukou
skrz mučení. skrz slzy, skrz rány.

(,'hór: Ú Kříži, o smír marně ždaný.
popřei nám za naše přečiny
tytéž rány & číny.

Mickiewicz: Ždéme tě, Bože přerodu.
o voínu, () vojnu národů.

Chór: O volnu Tě žádáme. Pane,
okovy Země jsou servaně,
o voinu, () vojnu národů.

Mickiewicz: Sešli bílou holubicí
ože, Bože přerodu.

nechť Zvěstovatelka letá
nad potopy, povodně světa.

Chór: Pošli hromy, blesky mstící
za svobodu. volnost národů.

(Hromy varhan. Jasnost. Holubice se ukazuie.)

SCÉNA vm.

(V kopuli sv. Petra. kde isou velkoleě mramorové náhrobky císařovny He
leny, rytíře Longina. nevěsty Veroniky. litevské knělk. světluřk, could-Lie!
čsři. vědmy (starci . děti) nacbýleni přes balustrůdu c odby,hle í vúvratnou
pro tkostelu; zhloubi vznueií se hymny modliteb, zpívaných lítanlí, šum
arm; dým hdidel. pllených vůní.)

241



Stařec: Ú hled'te, sestoupil na hroby.
po hrobech, hřbitovech hledá,
smuteční věnce na skráni
chystá. zpěv žaloby.

Chór: Syn Slunce sestoupil na hroby,
co chce od hřbitovů samoty,
od cizích oltářů němoty,
proč béře na se šat tesknoty
& smuteční věnec na skráni?

Stařec: Z rakví prach zavání;
od dávna. se Sluncem u skrání
zažíhal ohně oltářů
u lesních kamených stolů —
ó léto sluneční pohody! —
hle Slunce vtéká do údolů.

Chór: Od dávna u litevských údolů
zpíval v rusale ho y.
a mladý, radostně mladý
odběhls od litevských padolů.

Stařec: Od dávna ve sváteční hody
šel v mračné samoty lesně.
hodovníky pozdravil pleané
a mladý, radostně mladý
odběh' jsi od druhů plesných,
odběh' isi od hodů lesních
utekls od kamenných stolů.

Chór: O, patřte, Slunce v hrob hledí.
ke kříži se tlačí žíznící,
ěílenstvím Kříže šílící.

Stařec: Ú. hled'te. On stoií Vfopředí,On přede všemi náro y
On s korouhví v ruce. on zde je. —

Chór: Šílenstvím Kříže šílící.
ke kříži dere se žíznící.
pro smrt si iistou spěie.

Guslar: Ú Slunce. hořící Bože,
zažehneš hvězdy červené
zažehnež ohňů — hvězd záplavu —



Chór: Trnový béře věnec na hlavu;
hleďte, do krve se zranil,
smrtelným velí rytířům.
šílenstvím Kříže šílící
vstříc jisté smrtí spěje.

Guslar: O Slunce, slunce hromové,
zjevíš se ve hvězdách červených,
zjevíš se v blescích zelených
sežehneš Křížem posedlé,
šílenství Kříže oddané,
zavalíš popelu rmutem
kostely. sloupoví Říma.

Světlo, tvůj znak at zrak vnímá,
přijď v červených hvězdách
slovem zakletým vyzvané.

Chór: O Slunce, slunce hromovél
Zjev se v červených hvězdách,
osvět nám hlavy červení,
osvět nám tělo duhsmíl

Gnslar: Ten, jenž byl náš, jenž byl s námi,

jeogříoděn pocely smrti,lunce. necht blesk tvůj ho zdrtíl

Chór: Ú Slunce, Slunce hromové
přicházíš v ohnivých hvězdáchl

(Z protilehlých oken padají široké proudy pramenů zapadajícího slunce.|

Gus/ar: Viňte se, paprsky zlatavé,
kol houslí, lyry se zkrutte,
hrajte & zvučte,
zahrajte na slunečných stranách
ty jeho dumky zpěvavé
litevských chat.
swltežných vod
kdy ještě byl mlád,
kdy vás opustil, zahodil
a vy za ním jste od Switeže sem šli —
i onen smích i slzy ty. ..
i oheň ten, jenž ještě tlí . . .

Chór: Opustila nás a odhodil
a my od Switeže za tebou sem šli,
& my s tebou plakali,



Swílez'anka: l.
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3.

kdy srdce stonalo
& my s tebou jásali,
kdy srdce se usmálo,
a my za tebou od Switeže sem šli.
od Plužyn temného boru.
Ty nás znáš. to jsi náš.
toužíme, bys se vrátil.

. Odhoď kříž, bázně znak ubohý,

ty nás znáš, ty jsi náš,
vzpomeň si Jasné na Bohy.

Jasné Bohy zlatoklasé
v zlatých věncích žit
lánem zlatým zříš ilt bosé.

. A před nimi, a za nimi
idou, hle, divky hnědovlaaé,
každá nese medu džbán.

lánem zlatým, hle, idou bosé
& před nimi. a za nimi:
Jasné Bohy zlatoklasé
zřím v zlatých včncích žit.

Odhod' kříž. vidinu věčné muky;
las zralý vezmi do ruky.

odhod' strach & bázně pluky.
Proč chceš na Kříž vésti lid?
U switežných vod
zázrak budeš žil;
z blankytu jasných tůní,
kdy vody se rozezvoní.
Sám plužanaký bor
zašumi v chór.
hlas třaslavisky honí.

. Vrať se ty náš.
nás. svoie znáš,
my za tebou sem šli.

Vrať se do chat,
do let, kdy byla mlád,
tam oheň ještě tli.

Vzpomeň na šer
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9.

guslarských věr,
vzpomeň šeptu luk. iež voní.
na vlání bříz.
jež šuměly kdys,
na podzemní dupot koní.

Kdy Mendoga nebylo,
cos pod zemí pádilo.
to Mendog král za lání snad honí.

Kdy Mendoga nebylo,
dav pod zemí v roli zvoní:
zda to Mendog král s tisícem kont?

Pomine čas,
pře lyne čas,
přeůlí hlas, jenž zvonil
nebude tě
ni tvoiich krás,
slzy ien vítr zacloni.

Vrať se ty náš,
neb ještě čas,
my za tebou sem šli,
nás, svoje znáš
od let, kdy byla mlád
tam oheň iestě tli.
Vrať se do chat.

. Vrať se do chat
: nich vstane čar
let. kdy byla mlád,
od Switežných, Switetných vodl
kdy voda se rozezvont.

z blankytů juanů"ch tůní.sám plužanský
zašumi v chór.
Král Mendog s tisícem koni.
iskoby vzdálený dupot uprostřed lumu varhan.)

Jede. iede,
dupe. zvoní,
tisíc kont,
tisíc koni,
král Mendoog.
litevský král Mendog od Trokl
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10. Poznáváš Mendoga Krále,
vyšitou oděn je košilí,
vyšilý ii kněžny něžné,
krásné. důstoiné. líbezné.

11. Poznáváš Mendoga Pána.
zbroi ieho zlatem ie kovaná;
kovalí ii kovářové,
knížete sběhli sluhové.

12. Na koní : březiny
kdos dupe. kdos zvoní,
nějací vichří sem rytíři.
Kdos iede, kdos zvoní,
kdos dupe. kdos honí
s tisícem, tisícem koní . ..
Perune, zastav tmy krok.

(Blesk ilebne. ukáže se Mendog. viížděie oknem kopule na bnlustrádu. d(l\'nllř.l

Chór: l. Král Mendogll
litevský kral Mendog od Trokl

!“ Ú Slunce. náš Bože hořící,
vládní, prostory otvíráš mlčící!

Guslar (schýlen dolů do kostela):
patřte, patřte děti,

vzhůru povznesl líce —
patříe. patřte mu v oči;
zadržte blýskavice.
ó nechat v blesku světle
ink hvězdy o krvavé metle
zieví se mu Poslové.

Chór: Hle, oheň stanul a svítí.

Guslar: Ú děti, poslyšte děti,
lní se již předpovědi;
le : kostela hloubi

hlas ieho k nám letí.

Hlas ( tiůený. daleký, : hloubi kostela):
lunce, ohnivý Bože,

v krvavých hvězd lescích
zdrt těla, zdrť kostí
v jasných blescích.
nás uveď do Nesmrtelnosti —



Chór:

Stařec :

Chór:

Guslar:

Chór:

ó Duchu. dei své znamení
s křížem naproti jdoucí,
budiž pozdravený.

Nevidí, nevidí Mendoga.

Zahleděl se v Boha, který hyne.

Ukřižovavého jen zří Boha
zahleděn v kříž.

Šílenstvím kříže šílený,
(zvony zvoní Anděl
zhasni slunce, zhasni Velkoati;
rozlučte se, dozněte iiž
zvony, kostelní zvony.

Nevidí. nevidí Mendoga.
Velkosť hyne. Slunce hyne.
rozlučte se, dozněte již
zvony, kostelní zvony.

ll urpurové paprsky slunce ustupuií. mračí se, a ony ve tmě hnmou. zvony
lVDnÍ stále silněii.

\\WWW
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JAN VINAŘ: TAJEMNÁ ZAHRADA.

1.

aroslav Valerián vykonal závěrečné zkoušky na obchodní
akademii a vracel se radostně do svého rodného městečka.
aby tu se svým otcem prožil své poslední prázdniny. Po
nich začne už totiž Jaroslavovi opravdu samostatný život.

Vlak, ve kterém přijížděl, podiel viaduktem druhé zkřížené trati,
téhle zahvízdl a za malý okamžik se zastavil na poslední stanici
Valeriánovy cesty. Bylo 8 hodin večer. Zapadaiící slunce svítilo
krvavým světlem do tváří lidí, kteří stáli na peroně. Mezi těmito
lidmi byl statný padesátiletý pán s plnovousem trochu prošedivělým.
Jakmile spatřil Jaroslava, chvátal mu naproti. Jaroslav políbil
otce, něco se chvělo v jeho nitru, bylo to něco velmi radostného
a přece se mu zatřásly rty a vytryskla z oka slza. Kráčeli zvolna
alejí kvetoucích lip. Jaroslav vdechovat lačně jejich vůni.

„Už včera jsemtě vlastnětak trochu očekávali" pravils úsměvem
Petr Valerian; „byl jsem se podívat k mamince na hrob, nu a
tak si povídám . .. jestli pak on Slávek dnes třeba nepřijede."

„A s prázdnou isi přišel! Nebylo vskutku dřív možno! Loučení
“s kolegy a tak dále . .. nu, znáš to taky . .. A to všecko bylo
teprve včeral"

Přišli domů. Stará služka, která zde bývala iešlě za života
Jaroslavovy matky, přinesla z protějšího hostince dnes večeři

Eru dvě osoby. Usmívala se laskavě na Jaroslava jako vždy.yla by mu snesla samou ochotou všecko možně.
Jitrem příštího dne začaly Jaroslavovi krasne časy. Byl jemný,

vnímavý člověk, který vycházel časně ráno do polí a luk, který
bloudil s usměvavou tváří polními cestami a pěšinami mezi lány
vlnivěho obilí a vydržel dívat se u stavidel za městečkem velmi
dlouho na iedno místo úzounké říčky, iež běžela oklikami k lesu
a k panskému dvoru Doubravici, obklopeněmu pastvisky. do
nichž často zatoulala se i lesní zvěř.

Otec Jaroslavův byl denně do půl druhé hodiny v úřadě.
potom oba společně ted zasedli k obědu. který stará Markéta
přinesla. Sedali tak o prázdninách už pátý rok.

Někdy zdálo se Jaroslavovi, že otec je něiak nemluvný. ale
nevšímal si toho pozděii, neboť se zdálo. že to nemá žádného
významněišího podkladu. Dopoledne trávil Jaroslav pravidelně
v polích neb v lese a bývalo mu velmi trapno za pošmurného
počasí seděti o samotě v pokoji doma, kde visela na stěně po
dobizna smutně se dívaiící nebožky matky. Vzpomínal si dosud
na tento ieií teskný pohled. kdy sedávala mlčky u okna a četla
v něiaké knize. Finanční tísně doma nikdy nebylo, matka při
nesla věnem značné jmění.

Bylo to před sedmou hodinou z rána iednoho červencového
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dne. Vrata Valeriánova domu, který stál na náměstí, se otevřela
a vyšel jimi Jaroslav v lehoučkých letních šatech a bělostném
slaměném klobouku. Prošel napříč celé náměstí a zamířil nejbližší
uličkou do polí. eka obtékala na této straně půl městečka.

Splav tu byl, zahrada cukrovarní, nad jejiž zeď vyčnívaly
nádherné růže a v dálce les se zámečkem.

Zde za splavem u řeky napájeli se bílí konipasi & chvílemi
prolétly rybářky s černými hlavičkami, Dnes na vše smutné &
nemilé jako by mladý Valerián zapomněl. I na ten podivný před
mět, který ho znepokojoval před několika dny. kdy přišla k nim
za jeho nepřítomnosti jakási osoba do domu, která patrně velmi
něčím otce rozlobila, protože asi tři dny byl hrozně zasmušilý.
Jaroslav se netázal otce na nic, aby mu tuto věc ještě nepřipo
minal, jen se zeptal staré Markéty, zda někdo otce navštívil.
Snad to byla nějaká úřední záležitost, s jakou často otce i doma
lidé obtěžovali. Jaroslav přešel po mostě na druhý břeh řeky,
kde stály tři krásně břízy. Přemýšlel &přemýšlel . . . a o samých

příjemných věcechl A tak mu pojednou napadlo, že jeho život)yl dosud velmi chudý. .. „e jeho přátelé žijí jistě docela jinak
a také ne nějak nesprávně. Že mládí je jenom jednou, jenom
jednou . . .

Na lukách u lesa zphala děvčata při sečení. Jejich zpěv nesl
se zdálky až sem k městečku. Jaroslav pouslouchal tento zpěv
a slyšel vněm najednou Víc než jindy. Víc než, před rokem,
víc než včera . ., Chtěl zde ve stínu bříz usednout do trávy a
poslouchat řeku a zpěv děvčat z luk, chtěl tu uslyšet kouzelné
ozvěny ve svém srdci .. ale tu uslyšel . . jiný bližší zpěv , ..

Chvíli nepolmutě stál . . . potom vykročil, ani nevěda proč, tím
směrem, odkud zpěv se nesl . .. A náhle . .. cosi tu objevil, co
tu ještě nikdy před tím neviděl, čeho si nikdy nevšiml. Podivná
zahrada tu byla, stála tu suma zu městečkem nedaleko hřbitovní
zdi a řeky, Jaroslav Valerián přicházel nyní k této podivné
zahradě, která byla plna zahousllých stromů. Její plot byl ob
rostlý divokým vínem. Bylo dost nesnadné právě pro toto roz
bujelé víno nahlédnout do zahrady. Ale zpěv lákal Jaroslava
Valeriana, aby nyní, kdy je tak blízko onomu podivuhodnému
hrdlu . ,. ženskému hrdlu, nejenom slyšel. ale taky viděl. Ano,
Bože, vidět . . . vidět chce . . . jednou z blízka. . . hrozně z blíz
ka . .. on, který měl přece dosud tak chudý životl A Jaroslav
Valerián rozhrnul divoké víno . . .

V jednom rohu čtvercové zahrady u jakési polorozpadlé budky
z nepálených cihel stála s notami v ruce dívka. Měla tmavé
kaštanové vlasy a černé oči vyhlížely ze sněhově bílé tváře.

Jaroslav naslouchal zpěvu s dechem zatajeným. Jeho ruce se
třásly a měl obavu, že něčím na sebe upozorni, něčím způsobí
hluk. Poslouchal chvíli a díval se na neznámou dívku.

Neviděl nic, neslyšel nic, jen ji . . .
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A tu se najednou divka obrátí . . . noty z ruky na zem jí
vypadnou.. Dívá se na Jaroslava Valeriánal Mlčí oba.

Ale Jaroslav ticho první vyrušil..
„Ani jsem nevěděl slečno, že je tu tahle zahrada! Jsem zdejší

rodák No a. . až teď váš zpěv. .Opravdu nevěděl jsem.
že je tu tahle zahrada,.. A . . . vás taky neznáml"

Dívka přišla zatím zvolna k plotu, kde stál mladý Valerian.
„Hledtel Já vás taky ne ...I A taky jsem tu domal“
„A já jsem teď vlastně naposled tady doma. Několik týdnů

a . . . a pojedu . . . sám nevím kam . . .! Jsem Jaroslav Valerian,
Otce asi budete znát. . . zdejší berní . . ,"

Dívka přikývla svou krásnou hlavou.
„Tak se pojdte vlastně jednou důkladně do té naší zahrady podí

vat . . . třeba s Martou Bohdanovou . . . jsou tu pamětihodné věcil"
Vchod byl na opačné straně, než stál Jaroslav. Radostí poskočil

jako malý chlapec a vešel . .. do zahrady.

ll.

Byl pěkný srpnový večer.
Jaroslav Valerian. který byl poslední dobou všecek vyměněn.

seděl s otcem u otevřeného okna v pokoji. Bydleli sami v celém
rvním poschodí tohoto malého jedno atrověho domu, dole měl

holič byt a holírnu. Petr Valerian kouřifz dlouhé dýmky. Hovořill
chvíli o budoucím místě Jaroslavově, které nastoupí skoro za
měsíc. Na náměstí se lidé 0 denní práci rocházeli, hučely a
hvízdaly ještě teď večer z ali mlátičky. Pod) lípami na lavičkách
seděla děvčata a smála se. Jaroslav zneklidněl. Jeho oči dívaly
se těkavě hned tam, hned onam. Pak vstal. .. zastavil se, jako
by chtěl cosi řící, ale zarazil se a odešel do vedlejšího pokoje.
Otec odioukl několikráte kouř. vzdychl . . . A Jaroslav se vracel.

el jaksi váhavě. jako by nesl zlou nějakou zprávu. V ruce
měl kus popsaného papíru. Došel k oknu & usedl na svou zidli
vedle otce,

„Tatínku . . .“
„No, cos chtěl . . ."

.nebudeš se ale, prosím tě, zlobit. .Trochu jsem zpře
vracel ráno jeden tvůj oddtl psacího stolu.

„Nu & , . .7"

„A . .. 'našel jsem něco krásného . ,. Myslím trochu tvéhomladi.
„Co to 'má být?"
„Je to báseň. .rákte
V obličeji Petra Valeriana bylo viděti zřejmý neklid. Rychle

vtáhl několikráte za sebou 2 dýmky kouř a jeho oči zkrvavěly.

.která byla psána, tatínku, asi v takovém věku, v jakémja jsem nyní.
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„Ukaž to. nemáš se člověkovi míchat. ."
,.Odpust mi už, prosím tě. .a dovol, abych to dnes tady..

je tak krásný večer . . . přečetl..
Otec povstal.
Přešel pokojem.
.. ak. ..dovoltš že ano?

„Budiž tedy, isí arozumný. . a nebudeš o takových věcechnikde roznášet. . .. je to naše. moie.
aroslav vdechl avlažný večerní vzduch, který se sem nesl

otevřeným oknem.
Vzpomněl si na okamžik na něco krásného.
A potom četl:

PlSEN O TAJEMNÉ ZAHRADĚ.

Zahrado taiemná, v stínu tvém šerém
dívám se denně s podvečerem
do očí krásných . . .

Zápasí noc už s pozdním dnem.
v srdci mém radost se žalem
pro oči krásné . . .

Měsíční bledé zázračně světlo,
zahrada tajemná, s nebe sem slétlo
do očí krásných . . .

V pokoji b lo naprosté ticho, Petr Valerian stál zamyšleně
u okna. Když aroslav dočetl, otec se obrátil:

„Měls pravdu . . . trochu mládí . . . nic víc . . .I Naivní dětinské
verše . . . mnoho slov , . . málo myšlenek . . ."

„A řece, tatínku. tu bylo myšlenek iistě velmi mnoho . . .|"
en u se setmělo.

Petr Valerian dokouřil dýmku.
Jaroslav zavřel okno. Ještě se chtěl snad cosi zeptati otce.

jeho ústa se lehce pootevřela. Také otec čekal otázku. Ale ta
otazka nepřišla.

Jaroslav dal otci dobrou noc a odešel do svého vedleištho
pokoje.

Petr Valerián stál chvíli zadumaně. Ještě stále slyšel v duchu
slova řečtené básně; nebylo divu: yo v nich vskutku kus
ieho mádí. A přece byla tato slova psána už za Jaroslavova
života. Pět let . . . ano. opravdu už pět let bylo Slávkovi tehdy.
šestý rok žil Petr Valerian tehdy se svou ženou v manželství bez
lásky, bez radosti . . . Vzal si ii na nátlak rodičů. kteří to vlastně
s ním docela dobře myslili. nebot zemřelá žena učinila navždy
konec ieho finančním nesnazim. Ale . . . právě lásky tu nebylo . . .l
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A Petr Valerian scházel se dále tajně s krásnou Eliškou Bohda
novou, dlouhé chvíle trávil u ní za městečkem v jejich . . . tajemné
zahradě . . .

A ted' nově se mu připomíná tehdejší čas, zvláště doba. kdy
narodilo se Elišce Bohdanové nemanželské dítě. Eliška naléhala
aby skončil život s nemilovanou ženou. a naléhala dvojnásob.
aby si ji vzal, když žena Petra Valeriána náhle skonala srdečním
neduhem. dověděvši se o poměru svého manžela. A nyní pocítil
Petr lítost nad touto ubohou ženou, která bývala za svého života
tak smutná celé dny, která byla na světě tak hrozně oklamána.
Díval se na její obrázek na stěně; a jeho oči ano. Bože.
jeho oči dnes zvlhly. A tu zas si připomněl Elišku, ještě stále
jí tak v duchu řikal jako za mladých let, připomněl si, jak před
několika dny k němu přišla a prosila, aby směla dožít zbytek
života jako jeho zákonitá žena

Petr Valerian usínal toho dne s těžkou hlavou.

Byly poslední dny srpnové
Jednoho slunečného odpoledne vyšel Petr Valerián za městečko.

Na lukách bylo plno kvítí, kudy šel plno vůně.
A tohoto slunečného od oledne setkal se Petr Valerian s ženou.

jejíž jméno tak často tecFV duchu vyslovoval. Šla za ním po
stezce na vysokém břehu řeky. Dohonila jej a připojila se k němu.
Hovor jejich ohíral se nyní znovu tak známými vážnými věcmi.

eka zvolna dole plynula.
„Kam vlastně jdete ?" zeptala se Bohdanová.
„Tak jsem si vyšel. , sám nevím kam. .l"

já. .. nu to víte, kam asi mohu tady jít."
„Do zahrady 7"

do té naší staré zahrady, kde právě rozkvetlo několik
pozdních růží &kde je Marta, která celý rok tráví daleko v Praze,
aby nebyla na očích zdejších lidí. jen dva měsíce v roce je
tady a to tam . .. ve stínu . , . Zpívá . . . je to její radosti Dala
jsem ji vyučit hudbě na klavír i zpěvu . .. nu, přála si to .. ::
prolesor mi psal, že má neobyčejné nadání. Tak málo má radostí
na světě.

Petr naslouchal mlčky její řeči.
Došli pomalu na druhý břeh.
„Nu, pojďte se odívat také na růže . .. a . . ,"
Petr setřel s čel: pot.
„Nevím ani . . . mám-li . . . lidé jsou zlí často . . . mluví polo

vymyšlené věci.
Ale kráčel přece kupředu. sešli se svahu břežního na úzkou

stezku k zahradě
Bohdanová šla první.

252



Tichý hlas iakéhosi hovoru zaslechla. Otevřela zahradní branku
a veš'.

A tu. .užasli poiednou oba a ieiich srdce se bouřlivě rozbu
šila. Byla tu Marta a. . Jaroslav Vale'

Seděli na lavičce pod stromem. Měli zářící oěiaMarta četla:

„Měsíční bledé zázračné světlo,
zahrade taiemná, s nebe sem slétlo
do očí krásných.

Pak hovořili cosi s hlavami k sobě přichýlenými. aniž věděli,
že nedaleko nich stojí dvoiice lidí. iichž osudy byly tak úzce
spoieny s touto zahradou a s těmito starými verši . . .

A Petr Valerian zašeptal poiednou Elišce Bohdanové:
„Tak mi nyní napadá, že by byl možný ted krásný smír.

totiž.. nevím ani. jak to říci, rozumíte snad ,Eliško.
Slávek ie už dospělý. má nastoupit pěkné místo. .A tak by
ten podivný osud. .iaksi uhladil rány. .

Eliška Bohdanová si oběma rukama zakryla obličej
Zaseptala:
„Petře , , . zavoleite ie . , .l"

MlElŘlC H LIPANSKÝ: ADONIS
(KARLU RAŠlNOVI.)

Je sladké dřímat ve větrů obletí,
iež bnuřné přiblíží se a bouřně zase odletí?
Jest asi radostné se zlatými paprsky si hrát
a v iich přízni milostné žít i umírat.
Je krásné asi s takových výšek snít
a prvé sny země diskretně v své nitro skrýtr
kdy krásné azurové nebe bdě é
tvých stvolů líbá květy zrůžovělé.
Bolestné ie iistě hrdým zůstati a řece býti živý,

trpněfoslouchat, co vypraví čme důvěříy nikomu nezievit, () čem tvé hvězdné květy snily,
když na balvany šeré ke spánku se naklonily
a z údolí stesk pastýřské sonaty se chvěl
loučicímu se dni. ienž zticha do snů říše šel.



254

FR. DOHNAL: ÚNAVA.

Tak plují, pluii den co den
v tom nekonečném moři
a hledím, hledím unaven,
iak loď se vlnou noří,
& hledím, hledím v dalavu,
zda neuzřím kdes přístavu,
zda někde maiák hoří.

A tisíckrát isemmyslil už.když řvali bílío
Och. plavce. bloude, tuž se, tuž;
ieí taiemná hloub \! moři
a v tisíc kusů loďku kdes
roztříští zrádné skály tea ——
a bude konec hořil

Však stokrát sklán, vždy zas isem vstal
a dál se plavil v moři —
och, iekem vln & deštěm skal
mne moře nepokoří:
přes bíle vzdmuté peřeje
vždy silou nové naděie
vstříc plul isem nove zoři...

Tak pluii. pluii den co den
v tom nekonečném moři
a za svůi sen a za svůi sen
s bílými rvu se oři. —
Vlak cítím. cítím: přece jen
iserď unaven, isem unaven ———
a daleko ie k zořil

Och, třeba-li — dál budu stát
a rvát se s draky v moři »—
však znaven isem & chce se spát
a oddechnout si v hoří —
a hledím, hledím v dalavu.
zda neuzřím kdes přístavu,
kde plavcůmmaiák hoří



F. s. HORÁK: JAK SE JEvt NÁBOŽENSKA KRISE
ZEYROVAVROMÁNĚ ..DÚM ,U TONOUCl HVĚZDY'.“

e tu jde o krisi, dokazuje básník sám slovy tohoto románu:
„Duch můj prodělával krisi. nebo lépe řečeno, začal ubí
rati se cestou, k té pozdější krisi vedoucí.“

Básník se nám jeví zde jako poutník, který hledá cestu
k pravdě, cestu plnou nebezpečí. A je příznačné. že na počátku
cesty té spatřujeme ho v chrámě sv. Juliana'). který stojt v části
prastaré Paříže blíže sequanského ostrova Cité. Sv. Julian žil
v Asii ve 4. století po Kristu a dal vystavěti dům ro pocestné
u řeky, kde přechod byl nebezpečný. Zde přijímal, poutníky a
pomáhal jim se svou ženou při přeplavbě. Byl proto sv. Julian
uctíván jako patron pocestných a poutníků. A tato volba výcho
diska básníkova na cestu za pravdou je myšlena — podle mého
soudu — symbolicky.

Jda tedy za pravdou ocitne se básník na rozcestí. Čtyři cesty
se tu sbíhají. Kterou se dáti? Cestou vědy, cestou práce, kterou
konáme z uloženi jiných. nepřemýšlejtce o účelu jejím. cestou
vtry či tajných nauk okultismu ? Básník se nam představuje jako
lékař, zaměstnaný v nemocnici pro nervové chorob , které stu
duje. Jde tu tedy () zájem vědecký. Zábavy &poži y umělecké

ho nyut valně nevábt. Je cele oddán studiu „nervovjch předmětů" & zjevů somnambulických & právě z tohoto stu ia rodi se
duševní krise. „Pevná dosud vtra moje v neomylnost moderni
vědy, v sebevědomý positivism, počínala se tenkrát právě viklati,
a novy, netušeny pramen poznání, tementct z vtrných hlubin a
bez den, tekoucí tajúplnými sttny u mlhavými pásmy, ukazoval
se zrakům mým, žasnouctm a neodvažujícím se ještě pevně zt
ratí a bez bázně vnímati."

A jindy básník, přemýšleje o lidstvu a jeho duševntm vývoji,
jat je nesmírnou tesknotou. „A bylo mi tak ltto té lidské myš
lenky & snahy, stín padl na mne, těžký jako olovo, všechna
snaha lidská zdála se mi marností, všechna lidská láska klamem.
všechen lidský ideal snem a všechno lidské vědění nicoíou. Démon

|[:egdaciestál nade mnou a těžký. černý ten sttn padal s jehoří e ."
Básník si uvědomil. že cestou vědy plné pravdy nedojde. Těší

jej aspoň, že se přesvědčil, že duši má. od hmotného těla zcela
rozdtlnou, žijící svým zvláštním životem. „Nadhmotné moje já
bylo se i v mém hmotou omezeném vědomi ozvalo. jako mih
noucí se hvězda tmou." Ano. ale tato duše touží po pravdě. po
plné pravdě! Jak jí uspokojiti? Vždyť té touhy po pravdě

četi nelze.

') „ěglise St. Julien-le-Panore. gothique, du Xlle aiěcle. jadís chapella de
l'ancien Hotel-Diem aHectěe depuis 1889 au culte catholique grec“,pnvíoněm
Quide national et catholique du voyageur en France.
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Básník se vrací z výletu za Paříž, kam jej ne okoj duše vy
cestou s parníku sequanského spatří, jak Jělníci někde na

břehucřeky stavěli dům. „Pracuj" řekl si tiše, „pracuj jako tam
ti dělníci. Konají každý svůj úkol a nerozjimaji o celku, který
nebyli navrhli a za nějž nejsou zodpovědní."

Ale básník cítil hned kulhání svého přirovnání a neuspokojilo
hoto. Z celé té paraboly amatoval si jen slovo .,prscuj"
umínil si dle toho jednati. fště téhož dne, třebas byl večer,
odebral se do nemocnice. Tam ho už očekával „nervový před
mět", který se mu stal víc než objektem studia. Byl to duševně
chorý Slovák Daniel Rojko. Básníkovo přátelství s ním vyplňuje
hlavní část románu, který dostal jméno po bydlišti Slovákově.
Básník odkryl na domě erb hvězdy již již tonoucí ve vlnách a
nazval jej sám domem „U tonoucí hvězdy". Nespadá sem výklad
o symbolickém významu jména domu, jehož všichni obyvatelé
naposled utonuli, třebas ve žlutých vlnách dravého ohně. Možná,
že i touto událostí chtěl básník sám sebe přesvědčiti o bezmoc
nosti člověka, který musí hledati opory v bytosti mocnější sebe,
v Bohu. Ale nechci v rozboru svém přerlhíhati.

Básník se tedy seznámil se Slovákem D. Rojkern, který. byv
pro svůj atheism vypuzen otcem, evangelickým farářem v turč.
stolici, : domova, toulal se světem, až se v Paříži náhodou se
známil s anglickým šlechticem, zasvěceným v tajné nauky. Do
hodli se, že Rojko pojede s ním do Anglie, kde bude vychován
na adepta tajného učení. Rojko upadal často v extasi, kdy byl
si vědom styků s bytostmi mimozemskými. Kdysi zastihl básník
Rojka v takové extasi. Když se z ní probral, pravil příteli: „Tu
promluvili zase jednou oni po dlouhé době se mnou . .. Vy jste
vědec, stojíte na výši moderní vědy. .. a pro tu neslýchané po
kročilou vědu je všechno bláznovstvím, co neví a čemu nero
zumí." Básník odpovídá, že o dokonalosti vědy začíná pochybovat.
Rojko pojme k němu důvěru a vysvětluje dále: „V každém člo
věku jsou zajisté základné zárodky jiných ještě smyslů než těch

Běti nejvyvinutějších, známých a za jedině v nás pokládaných.říliš málo si však lěch zárodků všímáme, obzvláště teď v tom
materialistickém barbarském proudu doby, kterým plujeme, kte
rým, pravda, pluje vždy většina lidí, abych nebyl nespravedlivým
k naší době, a abyste nemyslil, že jsem z těch, kteří pořáde jen
po minulosti touží Přeji si pouze, aby v nás arijský genius, vý
značně spiritualistický, opět nabyl vrchu. Jsou příznaky, že se
tak pomalu stává. Poklady moudrosti indické, tak čistě arijskě
ve svém ideálním altruismu, v nesmírné vznešenosti abstraktního
pojímání. obnoví snad od základu naši kulturu. lndům nezůstala
žádná hlubina ducha tajnou, žádná subtilnost psychická neušla
jejich chápavosti. Avšak vzdalují se svého předmětu. Jedna' se
o moje bláznovství. Nuž, nalezl jsem v sobě jistý skrytý smysl,
jmenuji to tak, poněvadž to jinak jmenovati nedovedu, &tou
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silou. neb chcete-Ii. tím stavem svého ne tělesného, n brž trans
cendentního já. je mi možne přicházeti ve spojení ne do styků
s bytostmi jinými, než jsme na příklad my neb zvířata, neb rost
liny. rozuměti jim, jako bych je viděl & slyšel očima & ušima,
krátce uvědomiti se o bytostech, obyvaiících třeba některé jiné
hvězdy. než naši zem.“

S Rojkem básník rozpráví o všech záhadách. které mučí jeho
duši, rozbtrají otázku bytí; pojem Boha. který Rojkovi stykem
s mimozemskými světy není o nic jasnější, určitější; muka ne
věry; svůj odpor k antropomorfickému pojetí Boha; ráz současné
doby, o níž soudí Rojko. „že to není doba velká. protože je pouze
přechodná. Věda, literatura. umění vůbec. ba i politika & soci
ální naše hnuti — to vše je v stadiu anslysy. Boje národnostní.
spory sociální. skepse v náboženství, naturalism v umění. empirism
ve vědě: tot sama analysa. Velikost je však jedině v synthesi,
která následuje po analyse. Jsou duchové ve všech jmenovaných
oborech, kteří nad svou dobou stoji, ač nedosáhli nikde vrcholku,
tam dospěje svět snad za nějaké století ——pyšný ten strom někdy
vyroste. dnes pouze klíčí"

Doba tedy je přechodná. ale přece zajímavá ..jen už k vůli
tomu smrtelnému zápasu mezi vědou a náboženstvtm". Básník
se táže Rojka, co soudí o možnosti smíru mezi vědou & nábo
ženstvím. Rojko ukazuje na příklad starého Egypta, kde moudří
dospěli „k velkolepé a přece prostě synthese". Ovšem „nejvyšší
pravdy zůstaly u nich tajným, skrytým pokladem, přístupným
jen zasvěcencům".

„Nebylo to nespravedlivé ?“ táže se básník. „Bylo to opatrne,
moudré. Ani věda nezíská popularisovántm. A nevidíte, co se
stáva z každého náboženství během dob, když velká jeho učení
a ryzí jeho pravdy a vznešené jeho symboly jsou zneužívány,
zkomoleny, k nepoznání zkarikoványt Všechny ohavnosti konaly
se ve jménu Božím. Zkáza křesťanství byla, že se stalo oficielním
náboženstvím. Tu bylo po království Božím. Konstantin zvítězil
sit.—ekřížem. ale kříž nezískal Konstantinem. Křesťanství ve své
ryzosti vylučuje koruny __ mimo trnovou.“

„A jak si představujete onen svět?" tázal se básník Rojka.
„Tak asi jako Kant někde o něm mluví,“ odpověděl klidně.

„Odloučení duše od těla neznamená dle něho nic. než změnu
2 nazírání či pojímání prostředkem smyslu, v nazírání či pojímání
duchem. Druhý svět není tedy jiné místo ve světě, nýbrž jiné nazí
rám na svět. Jiný asi stav našeho já. Jiný jeho asi poměr k celku."

Rojko upadal často v blouznění. Kdysi se básníku ve chvíli.
kdy Rojka zmocnila se opět extase, zdálo, že vidí oči lorda An
gusa (anglického šlechtice. u něhož byl Rojko), adepta skrytých
věd, ztratí na sebe. jako by poznávaly v něm jednoho z těch,
kteří po ..zasvěceni“ prahnou. „Dávné moje sny a touhy, seznati
se s někým. kdo by mě vedl přes tajuplný práh, za nímž leží
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nepoznaný svět. rojily se mi v duši. Nebyly to tedy prázdmé sny.
žili tací lidé a bylo lze je potkati v pustých ulicích, uhodnouti
je, spolčiti se s nimil"... Jednou zase básník od Rojka prchl a
umínil si. že ho navštěvovati nebude, obávaje se,že se sám na
kazí duševní chorobou Rojkovou. Když však po několika dnech
řátelská láska ho k opuštěnému Rojkovi zase přivedla, byrl pře
vapen, že přítel ví o myšlenkách. které měl. jsa vzdálen od něho.

Před smrtí Rojko ještě spatří na kterési hvězdě někoho mmírati
i zasměje se hrozným smíchem a zemře.

To jsou tedy poznatky, kterých nabyl básník ze styků s cho
robným Rojkem, mučeným vědomím velke viny. Nepřiblížily ho
pranic plné pravdě. Pohlédl na některé záhady duševního života
z větší blízkosti, ale vysvětlení se mu nedostalo.

Básntkovi zbývá ještě posledni cesta, jež se končí katolickým
chrámem. Prastarý kostel sv. Juliana v Paříži láká ho svými ar
chitektonickými krásami i jímavými obřady řecko-katolickými,
tu se mu zdává, „že vánek dalekého východu" svým „snivým
čarem" na něho působí. Vídalt zde vysoké postavy syrských
křesťanů (v Paříži bydlících), jejich temné oči & snědé tváře.
které „dávaly celému tomu shromáždění tak cizí, nezvyklé vze
zření“. Ale básník o svých návštěvách v tomto chrámě musí,
Bohu žel, na ten čas ještě podotknout, že míval tu pocit. že ne
dovede být pobožným a že na to místo. kam jej dílem zvědavost.
dílem umělecký zájem vábil, vlastně nepatří.

Než i styk s lidmi mu poskytoval krásné příklady života podle
viry. Vzpomeňme jen paní Celestiny z „klece pomatených" v sou
sedství bytu Rojkoval „Trpěla jste sama také mnoho ?" táže se
jí básník. „Kdo netrpěl'l" odvětila tiše. s krásnou resignací v těch
pathetických očích svých " Vy ravovala pak o svém šťastném
manželství. Pocházela z Pikarydle. kde muž její byl rybářem a
zahynul na moři. Potom se vystěhovala do Paříže „Ne řiidu tam
už asi nikdy zpět. Nu, což dělat — kráčíme cestami. teré nám
vykázal Bůh," končí své vypravování s klidným odevzdáním do
vůle Boží. V Paříži ošetřuje s obdivuhodnou trpělivostí dvě starší
dámy, také nešťastné, dohlédne ! do bytu Rojkova, nepotřebuje--li
něčeho, anu ošetřuje i poraněnou nevěstku, která se k stáru
() ravdu zamilovala a za svou lásku jen krvavé rány sklidila.
,.ť'rlídný, resignovaný její (pí Celestiny) úsměv činil na mne bla
hodárný přímo dojem; klid její a čilost při práci ůsobily na mne
konejšivě. Ta žena měla sílu a odvahu !: tomu gbit. který se na
zývá životem."

Shrneme-li na konec vše, co nám román „Dům u tonoucí
hvězdy" pověděl o duši básníkově. vidíme, že básník opravdu
se potácel „na pokraji záhad a pochybnosti", Ani moderní duše—
věda, ani nauky starého Egypta a moudrost staroindická, anl
tajné cesty okultismu nevedly z temných propastí záhad na vý
sluní čisté pravdy. A z díla samého se můžeme dohadovati,
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z které aai doby je nám tu podán obraz duše básníkovy. Na
okně bytu Rojkova čte básník několik slov polského povzdechu
s datem 1832 a zvolá: ..Hled'te, ta tabule je zde nyní už asi
šesta adesát let !" Jde tu tedy o pobyt v Paříži r. 1889. Básník

uví o sobě jako o lékaři U Voborníka (Jul. Zeyer, str. 246)
čteme: „Kdyby se vědělo, co dělal Zeyeu r. 1889 v Paříži, na
šel by se možná původ jeho myšlení na nemocnici." Sám : četby
díla mám dojem, že Zeyer v té době se obíral studien chorob
duševních, doutaje, že mu osvětlí mnohé záhady duševní a že
proto v díle našem mluví o sobě jako o lékaři. Než to je jen
dohad.

Sbrneme-li tedy poznatky z díla Zeyerova. odkryje se nám
pohled do duše. která bledá východiska : pletiva pochybností.
na něž ani věda. ani tajné nauky nedávají jasné odpovědí, po
níž však duše prahne. Ale tato prahnoucí duše tuší už, třebas
ještě zdaleka, pravdu. k níž se blíží,

FR. KAŠPAR: LETNÍ NOC.

Je letní noc. Před okny mými
široká cesta odpočívá
Po ranách obuví a vozů
v měsíční lázní pookfívá.

Jak chladně náplasti se stíny
na jejich bílém těle chvějí.
Bez rostlin je. Tak chudé matce
sny ze srdce se vytráceií.

Hle bíla dívka středem chvála.
jak zjevení se lehce nese.
Rozkoší cesta prohýbá se.
Jak vějíř strom se nad ní třese.

Zavírám očí. když se blíží.
Zřít nechci ii. Snad její líčko
je rozpáleno. tělo hoří,
chvátajíc na dostaveníčko.

Jak zchudla nyní smutná cesta.
mne obohatila ta chvíle:
jak jahoda v krev přejde, v snění
zůstane čistém děvče bílé.
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FRANTIŠEK DOHNAL: TITANI.
(z KNIHY ..FANTOMY".)

l.

Na Olymp vzhůru, titáni mladí,
na Olymp, kdo isi bohů syt.
rozdrtit, zničit plemeno hadí,
rozmetat lstivých bohů kryt.

Dosti už, Die, vládl isi světem,
dosti už blesků ze tvých ksticl
Dost krve těch. iež v rozmaru kletěm
Ares štval do litic.

Pod iměnem lásky opojným iedem
hýřila v lidstvu Afrodys,
hýřilí všichni, každý svým vfedern.
vyssával morek Dionys.

O, iak se chvěli ubozt plavci,
když v hněvu bouřil Poseidón...
A běda těm, iimž Erynyi dravci
schystali štvavý k smrti hon.

Běda, kde vstaly Harpyit stvůry,
běda. kde vstala Nemesis:
Před pomstou bohů, před pomstou shůry
marně ždál člověk spásný mys . . .

A běda, iestli v ělechetné snaze
zlepšiti chtěl kdo lidský los:
zaplatil pokus Hefalstos draze,
z oblaků svržen lkaros.

Za trochu ohně. iiskérku malou.
z Olympu hřelný bílý jas,
Promethei skován s vypráhlou skalou
Diovu supu na pospas . . .

Jaký to život v tom světě malém,
život, ieiž bozi doll kdys?
Je to jen tanec ve strachu stálém
kol Skylly a kol Charybdys.

Je to jen plavba v neznámém moři.
Osudu hříčka, hříčka vln,



tápání trudné v bázni a v hoří —
ie to ien sen, ienž hrůz ie pln.

Je to jen sen. ieiž vzpomínka tíží
na Lethe chmůrnýcb ze hlubin,
na Hades, kde se postavy plíží,
bledé a němé — stín a stín . . .

Jaký to život, kde žíti mohu,
jen jak mi určil iiný kdos?
Jaký to život pod vládou bohů!
Jaký to trudný raba losl . ..

Setřásti, setřást drtící nohu,
od kterou úpí titán kletl

čemu nám bohů, k čemu nám bohů —
bez bohů at je volný svět!

Před bohy všechno dost už se chvělo -—
bledne teď sláva Olympskýchl
Směle ted' titán pozvedě čelo
s praporem vzpoury v rukách svých . ..

Na Olymp tedyI titáni mladí,
na Olymp, kdož isi bohů syt,
rozdrtit. zničit plemeno hadí.
rozmetst lstivých bohů krytl.

ll.

Jak divy ursgan dav titánů se žene
přes strže propastí. přes skály hrůzně zděné
ns Olymp vzhůru -——v čele Gigas mladý...
Jak bezmocny teď bohů skalní hrsdyl
Co platno. Olymp že kdes nad oblaky!
Co platno, cestu dáti hlídat drakyl
Tajemství padlo, pozbylo své hrůzy.
i Věčna děs i sladké kouzlo Musy . . .
Pod kroky obrů otřásá se země,
duní a sténá. z hluboka & temně . ..
Ten útok děsivý už nikdo nezadrží,
ni výše oblaěná, ni bezedné hloub strží.
Vždy výš a výš dav titánů se žene
na Olymp vzhůru . ..

Výše s výše
vzdorně & v pýše
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přes hradby balvanů
vzbouřených títánů
žene se dav.

Výše a výše!
Olympských říše
bortí se. bortí se . ..
A Olymp halí se
v mlčení hávl

Odvěká práva
deptá sběř dravál
Bohové všemocní.
což iste ted bezmocní? —
Kde ie váš lesk?

Veliký Die,
ozemské zmiie

k výstraze, k postrachu
nesrazíš do prachu? ——
Kde máš svůi blesk?

A Olymp mlčíl
Jen v dáli vlčí
hlasy kdes na chvíli
bolestné zavyly
v černavou nocl ...

Olympských sláva,
()lympských práva

Ěohasla do rána . . .lomena, zdeptána
Olympských mocl . . .

llI.

Je Olymp dobyt . .. V bílé zaplavě
den nový právě na východě vzplanul.
když titánů voi na temeni stanul
k novému slunci bouře iásavě.
Mohutná těla v bílém slunci svítí.
kosmaté hrudě jako vlnobití
bouřlivě dmou se, během rozhoupány ...

Je Olymp dobyt.. . V blíž i v dálavě
zrak zrovna klouže kolem na vše strany.
hrdě & vzdorně, spolu zvědavě



po pláních Olympských. jež tajemstvím
dosavad byly oku smrtelníka ..

To tedy sídlo bohů7l — Očím svým
věřiti nelze Vždyť kam oko vniká,
nic nezřít zvláštního: jen skály holé,
balvany, strže srázy sluncem rudé,
lesnaté stráně po úbočí dole —
nic zvláštního -— vše jako jinde všude:
hora jako hora na té zemi kletél . ..

To tedy sídlo bohůl — Kde však. rcete,
kde bozi jsou — ——— A v němém úžase
druh na druha teď titán dívá se
ve zmatku náhlém divným nad objevem . ..

Kam prchli bozi před titánů hněvem?
am ukryli se. skety7. .. Nikde ani

nejmenší stopy po nich . .. V rozechvění
v nejhlubších skrýších marně titán shání. ,.
Kde bozi jsou? —— i vůbec bohů není?
Je lantomem jen bůh. jen fantasie
výtvorem ouhým, jímž se člověk mořll,
bláhový lilllpec, věky v klamu žije.
svá křídlu poutaje & v okov nohy
Och, ne buh člověka -—-však člověk? ho—hastvořill

Ne, není bohů! A., Viděl kdo kdy bohy?
Viděl kdo ty, jimž ve prachu se kořil7..,
Ne, není bohůl Klam to všechno jest,
pohádka ouhá, zašlých věků zvěst,
dětinskýcll duší dětské mátohyl -—
Teď nebude již chvět se před bohy,
pozemčan malý. člměk ubohýl
Nebude bázní poutat llŽ svych křídel,
nebude vláčet pouta otroků!
V nadhvězdných výších, v slunném vysoku
plout bude svobodný. a z čistých zřídel

€*" bude chutě nektar věděnilrpasltk člověk titánem se stane
& titán sám se v boha proměnil...
Ne. není bohůl — Konec zvěsti lhané . ..

Či přece snad jsou bozi? — V temnu noci
snad prchli kams a kouzlem čaromoci
neviditelm', skrytí všemu oku
kdes v novém sídle, v nových věků toku
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smějí se marné vzpouře titánů7. . .

Bezradně znova shlukem balvanů
po lesních stráních, v slunné dálavě
zrak bloudí titánů a v zmatku zcela
druh na druha zří němé, tázavě .. .

A tiše, bez hnutí
jak němé sochy stojí bílá těla.
tajemná iakás iako by je síla
v neživý kámen rázem proměnila.. .
A dusné ticho kol až k zalknutí .. .
Až náhle ticho přerval Gigas rázem:
„Je nutno vrátiti se dolů na zem" . . .

IV.

Titáni. lítání,
bozi ted nebrání ——

a přec váš malatní sborl
Zřírn na vás v úžase:
vše ve vás láme se.

vášeň i síla i vzdorl

Títáni, titáni,
Olympské na stráni

což už vás neláká nic?...
Slábneíe. stal-nete,
umřete. umřete _

nebude titánů vícl

Titáni, titáni,
slyšíte klekání '?

Soumrak už sklání se v zem
a krátko, za chvíh,

jak den se nachýlí,
titán už bude jen sneml

V.

Není bohů, není bohůl
Co svět věřil po staletí,
po staletí, tisíciletí
rozvrátila módní skepse,
Není bohů. není bohůl
Mrtvo. prázdno na Olympu —
mrtvo však i v lidské duši . . .



Není bohů. není bohů —
titánů však také není !

Velkou touhou, velkým vzdorem
vysoko až v nadoblačno.
vysoko až do Olympu,
vysoko až v bohů taie
rostla duše člověkova —
rostla v duši titánovu . . .

Není bohů:
Ke komu ted připiat touhu?
K jakému se vznésti vzoru?
Není bohů:
Proti komu vésti vzpouru?
Proti komu stanout v vzdoru? . . .

Není bohů, není bohů —
titánů však také není.
Neboť tam kde bohů není,
není ani titán možný!

Lidské plémě trpasličí
v nížinách se dole plouží,
hašteří se malicherně,
hašteří „_ & hyne, hyne
lidské plémě bez bohů,
lidské plémě bez titánů,
lidské plémě trpasličí!

Není bohů, není bohůl
Není vzpruhy k velkým činům,
není touhy po Olympu,
není touhy vztýčií čelo,
vyrovnat se velkým vzorům,
vyrovnat se věkožízným '—
není touhy sám být boheml

Neni bohů, není bohů -——
titánů však také není! . ..

Vl.

Na svahu horském, na tea skalní stěny
usedl poutník. stařec nahrbený;
šedivou hlavu podepřel si v dlaně
&:širý kraj zří tiše, zadumaně.
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Je plný měst ten kraj & plný vesnic tichých
& plný snů & plný tužeb lidských
a plný cest — však která vede k cílí7. ..

Je k večeru. Den ke konci se chýlí,
znavené slunce k obzoru se sklání
za věnec hor & věnec lesních strání,
iež temně zrcadlí se modrern boří
v záplavě nachu, kterým západ hoří . ..

V spletiště cest zas poutník hledí chvíli —
och, tolik cest —- jen která vede k cíli?
Což nikdo nikdy odpovědi nedá?
Tak dlouho přec iiž pravou cestu hledá,
on, stařec vetchý teď a zšedivělý —
kdys Gigas titán, bohů biice smělý
Ted bohy hledá. iichž moc kdys bořil,
ted bohy hledá, by se iim zas kořil,
ted' bohy hledá. bez nichž vše se hroutí
a bez nichž cíl i význam zemské pouti
kdes v temnu mizí. v záhadách se ztrácí,
v zápasech marných duše vykrvácí
a ti, kdož myslili, že Olymp zničí,
se zvolna mění v plémě trpasličí...

Rod vymřel titánů & v soumrak šedý
se halí zem :: roztesknělě hledy
upírá v západ za sluncem tam mroucím.
Och, nocí iít tak těžko duším žhoucíml

Rod vymřel litanů ——-že neznal bohůl
Teď bohy hledá ten, ienž umělou nohu
kdys stavil na Olymp, on, Gigas. titán,
kdys světem veleben a hlučně vítán —
teď titán posledni — & stařec pouze . ..
Jak )o bozích teď hárá v žhavé touzel
Jen bohy. bohy uzříí —- a pak tiše
chce odebrat se v stinné Hádu říše.
Jen bohy uzřít... Kde však naiít cestu,
jež vede k íaiemnému bohů městu? . ..

Od chvíle té, co Olymp dobyl v vzdoru
& Olym našel prázdným, v posměch tvorů,
od chvíli: té on stále bohy hledal -—
však nikdo nikdy odpovědi nedal...

A viděl pak. iak vymírá a mizí



rod titánů. jak ve světě vše cizí
& všechno krnl, prázdnotou vše dýše —
a viděl pak, jak malým byl v své pýše...
Tím žhavěji vždy cestu k bohům hledal —
však nikdo nikdy odpovědi nedal . ..

Ted' starcem shrbeným se světem plíží,
den jeho chýlí se a noc se blíží —
než přejde noc, zda dočká odpovědi?

Povzdechl stařec, hlavu dal zas v dlaně
a teskně hledí na protější straně,
kde západ pravě tiše dohořivá. . .

V tom píseň zazněla tak něžně snivá ..

To cestou z lesa jakýs jinoch kráčí.
ide vesele & lehce, tichá zračí
mu radost ve zracích.

„Bud zdráv." teď zdraví,
„ctihodný starčel"

„Zdráv i ty buď, hochul
Pojď, přisedni & odpočiň si trochu.
Je večer už a za den cesta znavl.
„le, slarčc můj —-však na malou jen chvíli
Pak nutno chvátat dál, jak úkol káže.
„A jaký úkol tvůj7" se stařec táže. »—
„Být vůdcem těm, kdož cestou pobloudíll.
& silou těm, kdož evně kráčí k cíli." —
„Ty vůdcem jsi? těm. kdož pobloudili?

am je vedeš? K jakému, rci, cili7“
„Já k bohům vedu . . ." „Jakže ? K bohům synu?
Rci. ty znáš cestu k bohům . .. Mluv, sic zhynu..."

A stařec vyskočil, jak ušknut zmijí,
třesoucl ruce k jinochu se svíjí,
zrak visí na rtu. ve tvář se mu vpíjí,
úzkostí celý chvěje se & zmítá.
„Ú. rci. kdo jsi? Jak zoveš se. ty štastný7"
A jinoch dl mu, v líci usměv slastný:

„Jsem Vira" . . .
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DR.ANTONÍN DOHALSKÝ: ..MAGISTRATHEOLO—
GORUM" — ANGELA DE FOLlGNO.

Il.

dea františkánská: láska a chudoba. Toť základní rys povahy
sv. Františka — základní rys jeho řádu. Zajímavé ve srovnání
s ostatními řády. Láska. která opanovala tovaryše františkánské,
netrpěla, aby se zavřeli do zdi klášterních, pro ně jaksi neplatilo

staré přísloví mnišské: ..Quoties exii, toties peior redii." — Na
opak je ven, mezi lid hnala láska k Bohu a lidem. ..Ite, docete
omnes . . ." to bylo jejich heslo. Hle apoštolát v pravém slova
smyslu. A proto na každém pravém následovateli sv. Františka.
at na muži neb ženě, vidíme snahu tu ——státi se světu apošto
lem. A jako ve sv. Františku a celém jeho způsobu života vidíme

origlinalitu— tak v jeho následovnicích. Překvapující je: Jacoponeda odi: Qui stultus propter Christum nova mundum arte delusit
et coelum rapuit (nápis na jeho hrobce v Todi).

láskou spojena chudoba — věc rovněž zcela nová v životě
řádovém. Věc na pohled neproveditelná —<o níž sám sv. Dominik

ochyboval — a přece skutkem provedena. Jednotlivec i řád
bez majetku. Tedy chudoba ne formální nýbrž skutečná.
Chudoba, která nutila, poroučela jíti dům od domu a prositl.
žebrati pro sebe a pro bratry. Odtud to krásné Františkovo
učení „Paní chudoba" — bylat skutečně aní.

Jak hluboko muselo proniknouti slovo Kristovo do duše křes
ťana, který dovedl v důsledku toho slova vzíti na sebe povinnosti
tak velké lásky a tak bezmezné chudoby.

Takového křesťana 7—7křesíana lrantiškána —- představuje
Angela.

Když duše lidská povolila voláni Božímu & dala se na cestu,
na které ji Bůh chtěl míti, stará se Bůh sám, aby takové duši
cestu tu upravil. Nezhaví ji snad všech nesnází najednou. ale

omalu zbavuje ii všeho, co by ji brzdilo na dráze započaté.
řento božský umělec, vzav jednou dlato do rukou,neustává, dokud
z kamene srdce lidského nesteše sochu krásy, již on jen dáti
dovede. Na duši takové v volené jest jen přijímati, neodporovati,
nebáti se, nekaziti, co Bů tvoří,

Tak bylo také s Angelou.
Vnitřně byla člověkem jiným -»- vnějšek však stál v kontrastu

s tím, co bylo uvnitř. A proto počala práce sochaře. Soulad je
výrazem krásna. Soulad musí býti i v životě světce.

V dějinách cirkve máme tisíce světců — a přec světců. řekl
bych, různých kategorií —- světců imponujících učenosti a spolu
uhlazeností (sv. Frant. Sales). světců, vynikajících ohnivostí a
umrtveností (sv. Bernard) atd,

Typ světce františkánského spatřujeme: v nepochopitelné lásce
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k Bohu, lidem, přírodě, spojené s nenapodobitelnou chudobou.
Takovým světcem mělase státi Angela. Co proto přirozeně násle

dovalo její obrácení? Kde počal božský mistr nasazovat své dláto?
Angela měla býti strávena láskou k Bohu, lidem, přírodě, ne

směla náležeti jednomu kruhu, jedné rodině, jednomu domu.
A proto Bůh odstranil několika ranami svého dláta ——smrtí —
její rodinu. V brzku po obrácení umírá manžel, pak jedno dítko

o druhém odchází na onen svět, aby matce uvolnilo dráhu
k novému životu. Byl to jistě bolestný řez, který proveden byl
božským lékařem na duši Angelině. Milost neničí přirozenost.
Naopak, srdce omilostněné, osuzujíci vše v záři božského světla,
cítí jemněji, opravdověji, hlouběji — nemiluje! tvora pro tvora —-ale
pro Boha. Miluje tedy láskou stálou. Tak tedy asi trpěla Angela.

Ale právě proto, že miluje láskou pravou, láskou nad řirozenou.
vychází z bolesti očištěna, vytříbena, povznešena. (gdtrhuje se
od pozemského, povznáší se k nadhvězdnému.

Tak také Angela. Trpíc, radovala se -— plačic, usmívala se,
< pohřbívajíc, nezakopávala. ale dobývala.
Láska její ohněm bolesti vyčištěna, povznesla se kpočátku a

konci všeho, k Bohu. Zbaveua drahého 7— nalezla nejdražší.
Odloučenu od pozemského přimkla se k nebeakěmu Ztrácelíc
časné věčné v odměnu brala.

()dtud počala zráíi v jejím srdci přehohaía úroda lásky iran
tiškánské.

Celou duší její pronikl oheň lásky Boží, oheň, který nespaloval,
ale osvěcoval. A v jasu světla toho počala chápali nad řirozenou
lásku, počala prožívali duševní rozkoše spojení s Bohem. Boha
podobně sv. Františka viděla všude, a proto samotna » nebyla
nikdy osamocenn. Boha viděla v lidech i v přírodě, Boha v ra
dosti i v žalosti, Boha ve zdraví i nemoci, Buh stal se ji vpravdě
Otcem. člověk bratrem, příroda sestrou.

ím proto byl jí dům, palác, služebnictvo, krása šatů i šperků ?
Nebyla snad dosti bohata? Nač a k čemu byly jí tyto nepatrné
věci? A proto se jich rychle zbavuje „_ jen aby jí nebyly přítěží.

Hle láska s chudobou dle františkánů. Bylo to na zelený čtvrtek,
jak vypráví její životopisec Arnoldi, kdy řekla: „Pojďme a vizme
Krista v jeho chudých nemocných v nemocnici." Bohatá dáma
včerejška ——vchází co chudá služebnice nemocných. Přichází a
vidí bídu. které ještě nepoznala. Není však, čím by ji zmírnila.
Než ano, přece má. Její vlas je zahalen závojem. Se vznešeným
gestem snímá ho shlavy, spěchá ho prodat, a za stržené peníze
nakoupí něco rybiček pro občerstvení chudých, nemocných bratří.
Jde od jednoho ke druhému, umývá nohy všem ženám a ruce

všem mužům, pečluivazejména o jednoho, jehož ruce jsou sežrányhroznou rakovino

Igleýdite zde Krista klečícího před apoštoly a umývajícího jejichno y
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A co zdá se vám zde. slyšíce v moderní době stále se opa
kující slova: humanita, sociální péče? '

Ubohá humanito, kam si to dopracovala, když potřebuješ ku
svému milosrdenství celé aparáty úřednictva, lesklé automobily,
moderně oblečené dámy; jak dlouho chceš pomáhati, když tisíce
potřebuješ, abys haléře rozdávala. Humanito bez Krista. Huma
nito bez lásky.

Bohatá humanito, jak jsi chudá, jak málo můžeš dáti, jak ne
smírně málo.

Stavíš na citu čistě lidském, chceš odstraniti zlo, ne že miluješ,
ale že se ho bojíš, tak bojíš, že ho nechceš viděti. Proto chceš.
aby zmizelo. A při tom nechápeš neb nechceš chápati, že srdce
lidské bez lásky Kristovy se uzavírá v čirý egoismus. Tvůj al
truismus, tvá pomoc, tot čistý rafinovaný egoismus. Tvá pomoc
zůstane vždy jen almužnou, která ponižuje, tvé útulky chudých
zůstanou vždy vězením. vněmž bydleti budou lidé vždy závi
dějící. vždy nespokojení, poněvadž ponížení. K tobě nebudou
hleděti s láskou, ale s bázní, abys jim nevzala, co dáváš, hlavou
jejich honiti se budou myšlenky tobě nikterak přátelské. Jen
láska Kristova je dovede změniti. Láska Kristova, jako síla, která
těch srdce velkým činí, tak velkym, že člověk cítí, že všichni
jsou lásky hodni a proto. že jest naší povinností, všechno snášeti.
všeho se zbaviti a obětovati se na oltáři lidského bratrství,

Hle trantiškánskou lásku __ lásku Angelinu,o níž plstí slova
písma: „Semet ipsum exinanivit, tactus obsediens... usqui
ad modem." Svatí a zejména svatí řádu františkánského jsou
bytostmi eminentně sociálními. Jak Mojžíš sestupuje s hory Sinai,
vyzařoval světlo, tak také oni tím, čím vnitřně žijí. vyzařují
tím působí ve mém okolí. Osobností svou strhují. volky nevolky
působí na své spolubližní -— základají své školy —- získávají
své obdivovatele & následovatele. Tak také Angela.

S počátku nikdo z jejich přátel nemohl chápati nový způsob
jejího života. Jest to také přirozené. Nenadálý obrat vzbuzuje
různé výklady, & vše, co je nepochopitelné, odstrašuje. A proto
nový život Angeli" rozehnal kruh jejích přátel. Nedůvčřivě sle
dovali její počínání, ano nescházel ani smích & posměch, jak
tomu kdysi bylo u sv. Františka. Ponenáhlu však nastalo tříbení
ducha. Dle ovoce jejich poznáte je, to platilo i zde. A vmyslíme-li
se do století Xlll., lehce pochopíme, že v brzku musela Angelu
zvítězili. A také zvítězila. Brzo počala shromažďovati hlouček
svých věrných žen a dívek, toužících po dokonalosti, a jiní počala
apoštolát ve svém rodném městě.

Nedočetl jsem se sice nikde, že by její vliv byl sahal dále než
táhly se hradby Foligna. Než není potřebak činnosti apoštolské
pole širokého, stačí půda příhodná. A ta zde byla jako 1 každém
jiném místě té doby, kdy náboženství sice panovalo, ale dle písma
jen, ne dle ducha. Duch zde scházel a toho vnésti do života
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kléru -—občanů — to bylo úkolem provincielních světců té doby.
Angelíninou zásluhou zůstane, že obrodila své město, že v něm

Františka známého, ale většinou nepřijatého, že v něm Františka
hlásaného, ale nenásledovaného, nepochopeného, vítězně vztýčila
jako jasný maják dokonalosti křesťanské a jako skoro jediný
prostředek vnitřní obrody náboženské.

Pryč se vší povrchností, s každým nátěrem náboženským, pryč
s ohledy lidskými, pryč s pohodlnosti, nebot: Království Boží
násilí trpí & jen ti, kteří násilí trpí, uchvátí je.

Odvrzte všechen ten brak společenského nazírání a sestupte
až do prohlubní svých srdcí, vybudujte nádhernou budovu v srdci
svém Duchu Sv.

Hle středověk a jeho lék — hle novověk a co mu bude lékem?

FRANTIŠEK STŘÍŽOVSKÝ: ŽALM 22.

Pásti se budu na luzích Páně.
Hospodin svaté otevře dlaně,
bude z nich dštíti Rosu a Pyl,
v duši mi vzbudí tajemno Sil.

Podle vod Pravdy kroky mé ztočí,
pokorné zdroje vyleji z očí,
napujim duši v studánce Hor,
ullasím v nitru palčivý spor.

V údolí Smrti zbloudím-li třeba „_
v poušti, kde není Vody, ni Chleba —
bez újmy půjdu nocí & tmou,
za ruce veden pravicí Tvou

Budeš mi Bertou, Světlem & Cílem.
Na stole Darů shněhově bílém
Hody mi schystáš na vzdory všem,
kteří se smáli posupným rtem.

Oději duši do Tvého šatu,
do vlasů snitku zelenou vmatu.
z poháru bez dna budu ples pít,
rozjásán Kvasem zpívat & bdít.

Ve stínu blahém Milostí Tvojí
po žití dlouhém spočinu boji,
dítětem Božím stanu se rád,
u nohou Tvých bych mohl si hrát.
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FRANTIŠEK STŘÍŽOVSKÝ: ZÁZRAK.
GOTICKA HRA z DOBY LOUPEŽNÝCH RYTlŘÚ

o 4 DĚJSTVlCH.

&JEDNÁNL
(Žalář. Noc. Měsíční svit)

Výstup 1.

Zdeněk (sedí na lávce a ruce má spoutány dlouhým řetězem. Dumá):
Je lidský život šňůra na perly
a klenotník dá konce na sebe,
když skvostný náhrdelník dokončil.
I život počátek & konec má:
dva konce, které spolu spoií se,
když ukončen byl předurčeny kruh,
ienž z kolébky ide přímo do rakve. ——
Má dobru sloužit člověk ze všech sil
& perlu k perle v šňůru navlékat.
by hrdlo lidstva skvostné ozdobil. —
Mé žití bylo za rozkoší hon
a prázdný teď ie pohár duše mé.
Je vina moie těžší nad balvan
a slza hořká smáčí lože mé.
Zda vidíš. Bože, moie pokání? ——
Kat čeká už. Krev smíří vinu mou. --
Je lepší smrt, než muka života,
než umírání představ uštknutím.

V ý s t u p 2
Zdeněk. Chór duchů.

Chór duchů (vchází a zpíval:
y ——duše umrlých ——klneme vrahům svým. „

Dlaň ieiich krvavá zlý schystala los nám.
Ted“ světem konáme pout krokem truchlivým.
& v plen se dáváme všem smrtí nehodám.
Ú běda, běda, běda!

Zdeněk. Moc taiemná mne k zemi poráží
a duše iihne slzou lítosti. —
Jak trouby zvuk v den poslední
zní hlasy vaše, druzi umrlí —»—
ó ustrňtež se, klidu popřeitel ——

Chór duchů.
My v hrobě nemáme ní pokoi ani mír,
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neb není dosud života hřích odpykán,
my tebe vrháme v bezedný hrůzy vír,
tvým pokáním až smířen bude věčný Pán. —
() běda, běda, bědal

Duch mlynářův (předstoupía vztáhne proti Zdeňkovi ruku).

Zdeněk.
Znám tebe, mlynář-il — Nuž. tresci ienl —
Tvář tvoii zkrvavenou ve snách zřím. —
Den za dnem míjí -—kdy se vykoupím? -—

Duch mlynář-úv.
Den za dnem míií — každý novou ránu dá. ——
Tvou rukou zhynul isem ——ó běda vrahovíl —
Den za dnem míjí ——věčně trvei muka tvá
a slzám tvým krev prolité vždy odpoví:
o běda. běda. běda!

Chór duchů [opakuielz
Den za dnem míií - každ' novou ránu dá
tvou muku věčně obnovni Krev prolílá ——

běda, běda, běda!
(Vlíchni vztlhnou hrozivě své ruce protí němu.)

Zdeněk ( aúpí.)
& věčný Sliíuvníku na nebil

[()mdlí. Duchové zmizí.)

V ý st 11p 3.
Zdeněk. Žalůl'ník.

Žala'řnik Kalivoda-Dábel) (Veideu vida Zdeňka na zemi, budí iei.)
aa vidiny vas mámí děsivé

a plaší spánek : víček znavených. —
Jen probuďte se, příteli, nu -— tak!

Zdeněk Be posadí).! odešli? »—-Jsou pryč? -——Co chcete vy?

Žalářník.
Já přicházím vás těšit právě včas.
neb pod balvanem hrůzy hynete.

Zdeněk.
Mne potěšit? — Ú nelze smazati

ev minulosti v knize života. —
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Žalár'm'k.

Zdeněk.

Žalářník.

Zdeněk.

Žala'r'ník.

Zdeněk.

Žalářník.

Však za přátelskou snahu svou
dík odsouzence mějte upřímný. —
Snad vaše útěcha je poslední. -—
Kéž dveře zítra za mnou zavřete
& propustíte tam, kde čeká hrob
a zapomění viny krvavé. — —

Je líto mi těch mladých vašich let —

Bles života je teprv před vámi. —roč duše touží v tůň se ponořit
všech záhad dlouhé. krušné věčnosti?

Nač připomínat život před smrtí?

Já v moci mám vám dáti svobodu. —
A neien to ——i bohatým vás učinit
a šíastným tak, jak nikdy nebyl iste.

Je ovšem svoboda květ neisladší,
ienž kvete v širé světa zahradě. —

eč pro mne zbyla už jen myšlenka.
že nutno iít. -- A nehrozím se jí.

Nač umírati, můžeme-Ii žíti
& opáiet se štěstí malvazem?

Dar takový ie hříchem nepřiiat,
leč ia jsem víru v lidi zatratil.

Vy myslíte, že neupřímný jsem
a touhu vaši chci ien mučíti?
Vždyť znáte přec mne : dřívěiška, ——
nuž, pohleďte. zda mluvím od srdce.

(Strhne lkrabošku a pod ní objeví se tvář KnlivodovaJ

Zdeněk.

Kalivoda.
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Zdeněk.

Kalivoda.

Zdeněk.

Kalivoda.

Zdeněk

Kalivoda

Zdenek

Da'bel.

Zdeněk.

Dábel.

Zdeněk.

Nuž, věříš ted', že pevnou vůli mám
ti vrátit s životem i sladkou svobodu?

Ted věřím to — leč. co je z života?

Což, na Zdislavu už jsi zapomněl?

Och. šetří rány. která krváctl

Já zhoiim ii & třídám bohatství,iež cestu k roz ošem ti vyzlatt. ——

Což poklad máš, či hojný přál ti lup?
Já cizím statkem dlaň svou nezhaním.

(slavně : sebevědomě)
Mně lupu netřeba. ——Mým všechen kov,
ienž pod zemí ie ukryt v žilách hor.
Vše sily podsvětné mně k službám isou.

(Strhne ist & ohievl se ďábel.)

[couvne ulehnutl
Je sen, či skutečnost to děsivá?
Ú hrůzu pekel, tobě náležíml —

Proč lekáš se? Jsem mocný přítel tvůj. ——
Měi svobodu i světa poklady
a k slávy vrcholům buď povznesen ——
ien jednu podmínku-Ii vyplníš.

Pud žití ozývá se v nitru mem ——
žltl — žíti chci. neb hrozno po smrti!

Já život dám ti s velkým bohatstvím
jen za splnění iedné podminky.

Ji vvslov tedy. at se rozhodnu.
Dar žití hoden každé obětí.
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Dábel.

Zdeněk.

Dábel.

Zdeněk.

Dábel.

Nuž, slavně slib, že Krista zříkáš se
a jméno to že nikdy přes rty tvé
ni v životě, ni v smrti nepřeide. — — ——

Zdeňek hledí naň užasle.)

Je podmínka ta věru lehká dost.
Ji dobrovolně jiní konají
& žijí rozkošem, co druzi strádají,
kdož podle toho hesla nežijí. ——

Nel — Dáble pryč! Je bídna léčka tvá
& nezláká mne k zradě takové
Já spásy duše své se nezřeknul
Chci Krista vyznat dechem posledníml —

Chal Chal — Což nebyl celý život tvůi
jen zradou na Kristovu zákonu?
Coz tak isi žil. iak hlásal On? ——
Rci. která vášeň je ti neznáma
a který z hříchů byl isi nespáchal? ——

To mrtvo iižl ——Já lítostí jsem smyl
svých břímě vin & tuhým pokáním.

Krev prolité & kletba vyřknutá
na hlavu tvou -— věz, věčně rozdělí
tvou duši od Boha. __ Je ztracena
a věčně věkův bude pouze mál

Zdeněk (zdrceně.l

Dábel.

Och. šílím vědomím, že pravdu díš.
Má šíie cítí strašnou kletby tíž. —
Mě nespasí už ani Kristův kříž. ——
Já nehoden isem Boží Milosti. —

Je na věky ti zavřen nebes rái ——
& zbývá jenom toho žití kus
zde na zemi. — Proč po něm nesáhneš?
Proč nechceš si iei v blaho proměnit?

Zdeněk Gernat)
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Dábel.

Zdeněk.

Dábel.

Zdeněk.

Da'bel.

Zdeněk

Dábel.

Zdeněk.

(něžuělz

a na věky pak ztratím nebes ráj —
proč měl bych číši blaha odhodit? —
O vidiny! — 0 rozkoše! — — — Chci žitl

Nuž. přísahei I —

Nač váhat? — Přísaháml —
(Zahřml.)

A druhá podmínka. —

To není vše? —
Pak zrádně jsi mne. ďáble, oklamall

Jen kliden buďl Ta : první souvisí.
Je pouze ieil část. Leč nulna ie,
zvlášť u tebe. ——Když první iai
tak lehce vyplnil, ta druhá lehčí ie:
nuž, Hsahei. že Boží Máteře
už nikdy v životě ctít nebudeš
ni jedním Zdrávaseml

[vzrušeněJ
() nemohu!

Co dlš?

Proč na tom lpíš. co svato mi?
-— Zřím matku svou, lu sladkou světici,
iež každý krok mé lásce světila. ——
ii na smrtelné vidím posteli.
Mou hlavu chápe v dlaně průhledné
a še tá tiše hlasem zmíravým:
„Bu hodný, hochul Matku Boží cti
a vždy se Zdrávas zbožně pomodlí.
když zvonku v kraj se snese klekání.
To matce svoii přísahei, at ví,
že umřít smí. Neb iinou Matku pak
máš na nebi, iež mocněiši ie mne. —
Já přísahal & věrně plnil vždy
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Dábel.

Zdeněk.

Dábel.

Zdeněk

Kapucín

278

svou přísahu. — Zda rušit mohu ii?
Zda mužem čestným bych se nazýval? —

Svůj život dáváš v sázku. pamatuil

Ú zouláníl Ú těžká hodinol —
To slůvko: Anol život vrátí mi
a světa rozkoš složí k nohám mým.
To slůvko „Ne" mne v žalář vrhne zpět
& předčasný hrob kat mi ustele.
Má Zdislavol Svou vnukni odpověd! —
Och, cítím ii & budu zahanben:
že těla svobodu jsem vážil víc.
než věčnou spásu duše nesmrtné.
než rodné matky odkaz poslední.
Mnou pohrdali musíš bídníkem.
& lásku ke mně z hrudi vytrhneš.
neb ani není hoden důvěry,
kdo zapřel mrzce dvojí matku svoul ——

Je toto slovo tvoie poslední? —
Já nežebrám — chci iasnnu odpověď!

[Chvíli ticho. Náhle zavzní zvonek ku klekúníJ

(jenž chvíli uvnitř zápasil, vyskočí. pouta zalinčí & on padne nn
alena s modlí se:l

Svatá Maria, Matko Boží,
pros za nás hříšně nyní
i v hodinu smrtí naší. Amen.

lichlýskne se. Zahřmí silně. Úábel zmizí.)

V ý s í u p 4.
Zdeněk. Kapucín.

(veide. Zdeněk dosud klečí).

Bůh sil tě, synu můj. a požehneil
Je chabá každá lidská útěcha.
když nastává nám cesta poslední.
Jen vroucí modlitba dá posilu.
Kdo Boha v mysli má, tak iako tý,
zas život nalezne a už ho neztratí.
Krok z časností ide k světlu věčnosti.
Bůh dobrý ie & zapomene rá ,
čím vyzval člověk přísný ieho hněv. —



Zdeněk

Kapucin.

Zdeněk.

Kapucin.

Zdeněk.

Kapucín.

Zdeněk

(zaúpíl.
Jen u mně nutna bude výiimka
neb Krista za řel |sem rtem roubavým,
Ho navždy odpřeknuv se před chvílí. —

To mámení & dílo ďábelské
ti iistě zmátlo rozum, hochu můi. —

Petr. zapřev Pána třikráte.
přec odpuštění nabyl pokáním. —

Ú pykám, pykám velké viny své —
ien. zda Bůh přiime moie pokání? —

On řekl: „Nechci smrti hříšníka,
leč aby obrátě se. ožil zas," —

Já po životě hříšně zatoužil
& po náručí pro mne vychladlém
Já po číši iaem dlaně vztahoval
& nedbal krve. která na nlch lpí
a k nebi věčně volá o pomstu. „

Jen modlitbou se. synu. obestři.
když pokušení v duši zabuší
a důvěrou zas naplní ii Pán. »—
Jen Matce Boží svěř svých obav tíž
& ieií přímluvou bol pomine.

[vroucně]
Och, jí jen — Svaté -— děkovatí chci,
ie přemohl jsem pekla nástrahy:

Zpívá :

0 Marie. ly dobrá. na nebi.
ret rozechvělý tebe velebí.
Tys v boji našem pavéza & štít.
ty v každém bolu umíš potěšit. —
Já k tobě zvedám slzavý zrak avůi
6 u Syna ty za mne oroduil

Je země tato smutné údolí.
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Žalářnik.

Kapucin.

Zdeněk.

Zdislava

Kapucin.

Zdeněk.

Zdislava.
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kde zklamání a žel se střídaií.
O lidské srdce touhou zabolí
po nivách tvých, kde Svatí zpívají. —
Já k tobě zvedám slzavý zrak svůi
6. u Syna ty za mne oroduil

Dei vytrvati v lásce, naději.
& unavenou duši věrou sil —
necht slzy bolu skráň mou skrápěil, —
v ples promění se každý země kvil.
když k tobě zvednu slzavý zrak svůi
a zalkám: Svatá. za mne oroduil —

V ý s t u p 5.
Předellí. Žalúřník.

Je dívka tu a o vstup žadoní.
Jí nelze ničím vůli vymluvit. -——

Nuž. vpustte ii. * (K Zdeňkovi.]Snad sestra tvá.

0 více nežli sestra. srdce di.

V ý st u p 6,
Pledellí. Zdislava.

(Zastaví se na okamžik na prahu, tělce oddychujíc. P-k se roz
hěhne a !tksiíc. padne Zdeňkovi na prsa.)

Jak smutné shledání to srdcí dvou,
jež brzy tak se spolu rozejdou!
Leč věřím v jedno velké Shledání,
kde nad hvězdami trůní velký Bůhl
Tam k svému Srdci naše přivine.

Ú blaho okamžiku, ne rcheíl
Teď. ráno má, se nik y nezscell
Já tolik lásky neznal. netušil!
Čím. anděle můj. dluh svůi oplatím?

Lze lásku platit? — Tam je odměna! (Ukáže !: nebi.)



Tam. v říši míru, nad vířením hvězd.
kde není bolu, není loučení,
kde srdce spolu budou spojena
a věčná blaženost je naplní. —

kráso žití v ráji bez konce.
6 lásky věčné svatý pocite,
jak toužím po tvém čistém objetí! —
(Oba klelmou. Kapucín vloží jim ruce své na hlavy.)

Kapucin.
O Bože, mocný, Jenž jsi lásky žár
v tu srdce vložil. čistší nad křištál, —
své moci ukuž zázrak veliký —
tu lásku velkou odměn na zemil — —

(Vzdálená hudba sladce zní.)
Opona.

JETŘICH LlPANSKÝ: PLÁNĚ TRUCHLIVÉ.

Je mi líto těch, kdož zemi věrní
plíží se jak matné stíny navečerní
cestami chmurných bezradosíných měst,
kde lze jen bolesti & smutku kvést.

Až překročí své rozcestí,
za nímž život nic už nevěsíí.
nikdy se již nevrátí.

Uprostřed pouti zachvátí je tma
nekonečná, hluchá, hluboká,

Na rtech jim zemrou slova poslední
i naděje, o nichž poutníci jen sní,
a myšlenky nezrozené zaniknou
& jejich zraků zář utlumí se tmou
tak jako slunce plání mdlé
neproniká v lady podzimní mhou zastřené.

Samota obestře je tesklivá
a v svou náruč sevře chlad,
v mlčení nekonečných, pustých lad.
kde zvuk dálkami umírá
ponořen v ticha Okeán.
půjde každý sám
cestou dalekou, nesmírně dalekou.
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SESTRA BEATRICE.
BRABANTSKÁ LEGENDA.

ZE STAROHOLANDŠTINY PŘELOŽIL OTTO F. BABLER.

yla jednou řeholnice, zvaná Beatrice, která velmi zbožně
sloužila Marii, Matce Božt. To však mrzelo ďábla i po
koušel ji dlouho jinochem, jenž byl bohat & jejž znala
z mládí. Jeptiška odolala dlouhou dobu pokušení; ale ko

nečně přemohl ji ďábel a povaha těla, takže ozvala jinocha taj
nými dopisy. — On tedy přišel k nt; i jeho dá el pokoušel, takže
se domluvili. že ona s ním z kláštera uprchne do cizích zemí.
Ustanovila mu den a dobu, kdy měl opět přijíti &řekla mu, aby
přinesl s sebou šaty, jež by jí slušely.

Jinoch odešel a dal ušlt šaty a jinou ženskou ozdobu ze zlata
& drahokamů a podobné věci, jež se ženám libí. Pak prodal
svoji zem a svůj majetek a vzal si peníze a jednoho koně.

A v noci, kterou mu určila, přišel zase se šactvem &s draho
kamy a se svym koněm.

Sestra Beatrice bděla a přišla k jinochovi. Neboť byla vratnou
takže měla všechny klíče. Rozmlouvali spolu a ďábel pokoušel
je stále. ] řekla jeptiška k jinochovi:

„Jdi z kláštera. já přijdu za tebou."
Otevřela všechny dveře a šla do kaple před svatostánek; tam

žalovala Bohu. v jakém velikém pokušení byla, a prosila o milost,
aby odolala pokušení. Ale v srdci svém nemohla se uspokojit;
a bylo ji. jako by musila shořet ve své kutně. l šla před oltář
Naši Pant Matky Boží & vzdychala & plakala &prosila o milost,

abybji Panna Maria uchránila před velikým hříchem a před velikousn ou.
Ale ďábel neustále vzbuzoval jeji tělesnou lásku, takže vysvlěkla

svojl kutnu a položila ji na oltář před obraz Matky Boží. A
kllče pověsila též před tento obraz, aby je sestry lehce našly.
Poručila Panně Marii svoji službu a vyšla z kláštera.

la k jinochovi a našla tam šaty a drahokamy, jež vzala na
sebe. Pak odešli spolu a jeli koňmo celou noc.

Když se počalo rozedntvat, tu pravila jeptiška:
„O kéž bych byla v klášteře, teď bych tam zvonila k ranni

mši. Ted však jsem na cestě, jež mě bude. myslim, brzy želet,
nebot svět je klamný."

u pravil mladík:
„Drahá přítelkyně, neboj se, že bych tě mohl někdy opustit,

nebot vzal jsem sebou pět liber peněz pro živobitl; proto neroz
loučtm se od tebe, pokud nás nerozloučí smrt."

Tak jeli z jedné země do druhé, až přijeli do městečka, jež
se oběma libilo.

Tam zůstali, & bydleli tam sedm let a měli dvě děti.
A za těch sedm let projedli peníze a prodali drahokamy.
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Přišly do země drahé časy, takže si nemohli nikde nic vypůjčit
i trpěli velkou bídu.

Tu opustil muž ji a její děti ve veliké nouzi a vrátil se do
své země. Beatrice plakala a bědovala řkouc:

„Teď se mi stalo tak, jak jsem se toho obávalal"
A nevěděla, co by měla dělat, aby vydělala chléb pro své

děti. Tu pokoušel ji ďábel, sváděje ji k ještě větším hříchům a
přivedl ji tak daleko, že svým tělem vydělávala peníze, jimiž
živila sebe i své děti. A v tomto hříchu, že náležela všem mužům,
žila ještě sedm let. Ale jakkoli hříšně žila, vždycky sloužila
Matce Boží a modlíc se každý den nábožně sedm Zdrávas, prosíc
Jii Otce Nebeského o to, aby se nad ní smilovali, aby se
osvobodila od hříchů.

Po čtrnácti letech dostalo se ji milosti a poznání, takže by
se byla raději dala zabít, než aby svým tělem ještě hřešila.
|.itovala svých hříchů velice a lakala dnem i nocí, takže měla
in.-i'm)kdy suché oči. Rozmýšlefa, jak mnoho a těžce hřešila, a
doufala v milosrdenství Boží a Panny Marie, Matky Jeho, že
se jí prominou ieií viny.

[ šla zpět do své rodné země, aby vyhledala o ět onen
klášter, z něhož odešla. Konečně přišla tam, kde dříve ydlívala.
Večer tam prosila o nocleh blízko kláštera v domě jakési
vdovy. 'l'a vyzvala ji, aby vstoupila, dala jménem Páně nocleh
il i jejím dětem a pohostilu je jídlem i pittm, jak ji tím Bůh obdařil.

Beatrice tázala se jí po stavu kláštera. Vdova odpověděla, že
je to ctný klášter, bohatý majetkem & úctyhodný životem. Tu
pravila Beatrice:

„Slyšela isem ondy o vrátné tohoto kláštera, že před několika
lety uprchla z něho, a že se o ni neví kde je."

lu rozhněvala se vdova .: pravila:
.,Mlčte & nemluvte tak o vrátné, sice vám nedám noclehu;

nebot vrátná je nejlepší ze všech sester a slouží už po dvacet
let poctivě a její život je čestný a vzorný"

Tu ptala se Beatrice, kdo byli otcem a matkou vrátné. Vdova
jí jmenovala její vlastní rodiče, ] podivila se Beatrice velice
a nevěděla, co na to říci, Šla a uložila své děti na lože, klesla
před ně a hořce plakala. Prosita Pána Boha a Matku Jeho
o milost a za odpuštění svých hříchů. Jsouc tak pohroužena
v modlitbu. usnula. A měla zjevení a zdálo se jí, že k ní kdosi
takto mluvil:

,. ženo, mnoho jsi už litovala, plakala a o. milost prosila.
Bůh milostivý smiloval se nad tebou, nebot Matka Jeho přimlou—
vala se za tebe. Nuže vstaň a jdi do kláštera, najdeš tam všechny
dveře otevřené; šaty, jež si svékla, když jsis mladíkem uprchla
z kláštera, leží před oltářem Matky Boží a klíče visí před Jejím
obrazem. Maria, Královna Nebeská konala za tebe službu vrátné
po celých těch čtrnácte let a nikdo tě v klášteře nepostrádal.
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Proto jdi rychle do kláštera, nenajdeš nikoho na svém loži, a
počni zase konat svojí službu."

Tu zmizelo zjevení, a Beatrice rozmýšlela, zda to byl hlas
Boží, co slyšela, anebo lákání d'áblovo. Neboť myslela si, kdyby
přišla do kláštera a tam ji chytili co zlodějku, že by z toho
měla ještě větší hanbu; &k tomu že ji ďábel chce svésti, nechtěje
dopustit, aby se opět dostala do své někdejší služby. Ale Beatrice
modlila se k Bohu a Panně Marii, aby se, byl-li to hlas Boží,
ozval po druhé a po třetí, by nebyla klamána ďáblem.

Druhé noci ozval se hlas opět a pravil, aby šla do kláštera
a konala opět svojí službu, nebot jí to přikázal Bůh sám &
Matka Jeho.

Beatrice ještě pochybovala, myslíc, že je to lákání ďáblovo, a
modlila se, aby se jí hlas, pocháze -li od Pána, ozval ještě po třetí.

Třetí noci ozval se hlas s velkou jasností a pravil jí:
„Bůh a Panna Marie rozkazují tobě, abys beze všeho strachu

šla do kláštera."
Tu hlas umlkl, a ona uvěřila, že to byl hlas Boží. Svlékla

všechny své šaty, pokryla jimi děti své, políbila je na čelo,
poručila je Pánu Bohu & plačíc, odcházela do kláštera.

Když přišla před klášter, našla dveře otevřené. Vstoupila,
zavřela je za sebou a šla dále do kláštera; našla tam všechny
dveře otevřené. Vešla do kaple & uzřela tam svojí kutnu ležící
před oltářem Matky Boží. Oblékla se do ní. Tu uzřela před
obrazem Matky Boží viseti klíče kláštera i vzala je k sobě,
poklekla před oltář & odříkávala zbožně svojí modlibu. Pak šla
do sakristie, vzala knihu & odnesla ji na hlavní oltář, jak bylo
třeba. V tom zaslechla s orloje, že je čas, aby zvonila k ranní
mši. Šla tedy k zvonu, zvonila a prosila při tom Pána Boha &
Matko Jeho 0 milost.

[ přišly je tišky :: zpívaly při mši, jako obvykle; & Beatrice
r ěla se hanbou. Ale nikdo o ni ničeho něvěděl, nebot Matka
Boží Marie vykonávala její službu & zastávala ji svědomitě.

Beatrice ted zase věrně konala svojí službu jako i dříve a
a sloužila Bohu a Matce Jeho nábožně.

Ráno, když se rozednilo & vdova vstala, tu našla děti, ležící
na posteli, pokryté matčinými šaty, ale matky tu nebylo a nikdo
nevěděl, kam se poděla. Měla soucit s dětmi a nevěděla, co
s nimi počít. Konečně usmyslela si, že půjde s nimi do kláštera
k abatyši Vypravovala jí, jak dala nocleh jakési ženě, a jak
ta žena utekla, zanechavši svoje děti. Abatyše viděla, že děti
jsou hezké a pěkně ustrojené. ] pravila vdově:

„Chovej děti u sebe & posílej je každý den do kláštera,
budeme jim dávat jídlo a pití & čehokoli jim bude třeba; starej
se o ně, a dobře se ti za to odměníme."

Tu vzala vdova dětissebou a starala se o ně; a jejich matka
byla ráda, když věděla, že je o její děti postaráno.
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[ žila tam a plakala dnem i nocí pro veliké hříchy, jež byla
učinila. Ale styděla se vyzpovídat je.

Brzy nato přišel opat na prohlídku, zda se nic nepřihodilo.
co by měl zase napravit.

Když přišel, byla Beatrice ve velkých rozpacích. Neboť d'ábel
jí vzal stud, když hřešila; ale ted' dal jí ho opět, aby hříchy
své nevyzpovídala.

Když tak dlela se svými pochybnostmi v kapli, modlíc se, tu
viděla bíle oblečeného mladíka jdoucího mimo; v náručí měl
mrtvé dítě a hrál pro toto dítě červeným jablkem, jež házel do
výšky a zase chytal.

Tu pravila Beatrice mladíkovx
„Proč hraješ pro toto mrtvé dítě, když ono se z toho nemůže

radovat7"
Mladík odvětil:
„ eno, máš pravdu; dítě neví o mojí hře. Tak neví ani Pán

o tvých modlitbách, o tvém postu a o tvých slzách, pokud jsi
se nevyzpovídala. Ale říkám tobě: Jdi k opatovi a vyzpovídej
se mu ze svých hříchů, jakkoli jsou veliké a hanebné; a řekni
mu i o milosti, jaké se ti dostalo & on tí dá rozhřešení."

Tu zmizel mladík.
Ráno šla Beatrice k opatovi, zda by nechtěl vyslechnouti její

zpověď. On svolil. Ona poklekla před něho a vyzpovídala svoje
hříchy plačíc a s hořkou lítostí v srdci od začátku až ku konci.
Jak hříšně žila, že měla dvě děti bydlíc mimo klášter. Pak v po
věděla i milost, jaké se jí dostalo tím, že Marie, Matka oží
čtrnáct let za ní konala službu, itn, jak se jí zjevil (men mladík.

Tn pravil () at'
„Chválen a blahoslaven budiž Pán a Marie, leho drahá Matka.

že tě tak dobrotivě opatrovali. ak tě osvobozují od všech
hříchů, ze kterých jsi se vyzpovídallď

A řekl jí, že udělá z její zpovědi kázání; nikdo nebude vědět.
která jeptiška to byla, ale ten krásný zázrak, jejž Matka Boží
udělala, ten nesmí být zatajen.

Tu měl opat v klášteře kázání, a řekl, jak se vše sběhlo, aby
i ostatní hříšníci důvěřivě sloužili Marii, Matce Boží, a aby neu
padli do zoufalství.

l vrátil se pak zase do svého kláštera a vzal obě dětí jeptiščiny
ssebou; ustrolll oběma mnišské roucho, a zůstali tam. sloužíce Bohu.

A sestra Beatrice děkovala Pánu a Matce Jeho, &chválila Je
za to, že to s ní k dobrému konci přivedli; byla Jim oddána
po celý svůj života zemřela blaženě.



Fr. Gótz: Anarchie v nejmladší české poesii. 1922.— Autor
s velkou erudicí literární roztřídil si látku velmi pěkně. Vývoj
mladé české poesie vidí kotviti v St. K. Neumannovi, jehož po
esii nazývá civilisační. Poněvadž tato upřela pohled jen na jednu
stránku civilisace, a to na tu nepodstatnou, poněvadž nepřispěla
ničím ku sjednocení roztříštěného lidského kosmu. naopak pro
pasti mezi třídami & národy jen prohloubila, bylo nutno vrátiti
se ke člověku. Kubismem literárním nazývá povídky Weinera R.
a br. apků. Ten přistupuje naze a odvážně k nihilismu, anebo
snaží se z něho oprostiti. Básník vezme určité životní dějství,
oprostí je ode všech dřívějších prvků a co nejzevrubněji je ana
lysuje s nesmírným napětím mozku, aby pochopil jeho vědomé
iirracionální složky, jeho plán a řád. jeho smysl a cíl. Dílo
však mrzne v mozkovou abstrakci nejsouc propleteno životním
proudem. Reakcí proti tvořivému intelektualismu jest poesie m'
talisíní (Fr. Šrámek, M. Rutte. V. Mixa. Fr. Němec, Lad. Vladyka,
SukI Schmoranz, Broj a Mirko). Tito reagují proti všemu inte—
lektualismu uvolňují pudový život, zbavují ho všech zákonů
mravních. Člověk není jen mozek, ale i žaludek. pud, pohlaví,
srdce. Vitalism chce kulturní dekadenci překonali příklonem
k prostému vegetativnímu bytí, vězí však v měštáckém pocitu
světovém. llznávají se obzory měštáctví. hledí se jeho očima,
myslí se jeho metodou a cítí se jeho srdcem. Nejpříznačnějštm
zjevem doby poválečné jest básnický ex resionism, jenž je dik
taturou lásky a humanity, clitěje natiktovati zákony lásky.
V člověku, jenž stojí v jeku světové nenávisti, v chrapotu umí
rajícich bratří 3 v dunění bubnové palby, ozývá se strašný, zdě
šený křik srdce po lásce, družnosti, míru, bratrství a dobrotě
člověka, Východisko z nihilismu dává teprve nová poesie sociální
a proletářské, neboť nevychází už ze starého měštáckélio, de
kadentního světa. Nová tato poesie věří, že jenom revoluce u
volní tvořivé síly duše lidské, popírá radikálním socialismem re
nesanční princip naprosté svobody individua, dívá se na svět
perspektivou naprosté rovnosti lidí, věříc, že proměnou soukro
mokapitalistického hospodářství v řády kolektivistické, zlepší se
celý život a zrodí se nový člověk. Podivno, že všímá si Gótz
pouze jistých přátelských skupin. Vyšel-li z Neumanna, nespra
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vedlivo je přejití přes Sovu a Dyka, zmiňuje-li se. ba staví-li
své ex erimenty ne na lidech. již vydali jednu. dvě sblrečky,
nevho no je mlčeti o Durychovi, Reynkovi, Kašparovi, Odvalilovi.

kděl á kniha ——i přes její značnou cenu — dojem kamarádské
kraitiky. B. Halen.

Corbiére: Armor. Přel.Boh. Reynek.Poesie sešit třetí. Petrkov.
l inolea vyryl Josef Čapek. Vydáno 120 exemplářů. — Několik bre
toňských motivů, bažina guérandeská. příšerně zátiší se sovami
a sýci, žebráček bretaňský, jejž oslavuje básnik jako největšího
bohatce, svatý Tupetu, uctívaný fatalistickým lidemv kraji león
ském, rapsodka z pouti svatoanenské ——nejrozkošnějši vzývání
sv. Anny. jaké jsem dosud četl — skuhravá píseň slepcova a
posléze pastorála Conlieská. v níž bretaňský vojáček hodně ne
vraživě pěje o Francouzích, házejících Bretaňce před Prusy jako
prsšivá dobytčata. Poesie zatrpklá, bez ltbeznosti, ale silná a
živná jako chléb. B. Halen.

Vo těch Mixa: Na řelomu. Povídky. Medvědi a tanečnice.
Poví ky, -V knize, edvědi a tanečnice“ je tím medvědem muž.
jako projev dravé sily. a tanečnici je žena, bytost sobecká, hra
jící jen o svůj prospěch a štěstí, vypočítavá, kočkovitě chytrá.
Názor na muže i ženu většinou pesimistický, ironický, Dojem
: četby nechutný, bezútěšný. Kniha „Na přelomu“ už neobírá
se tak pudy pohlavními, už se obrací více k člověku myslivému
a tvořivěmu, .leště tuk „Relormátor" jest ozvukem .,Medvědů &
tanečnic“ ostatní však už ukazují přesvědčení autorovo, že
cílem člověka není jen rozkoš a pod, ale i touha po prácin
nových oblastech. Už jsou tu i jisté náběhy do etického živlu,
takže se možno těšili na Mixův vývoj. B. Halen.

Josel Till: Rasa. Drama o třech jedLnáních.1922 __ Hra jestvzataze ....................... ovzdušípo převratu.
Autor snaží se v ní -- s velkou znalostí poměrů místních & ča
sových ——odvrátiti mysle od rasové nenavisti. Nad plemena,
nad rozdily náboženské a národnostní »—dražším nám má býti
člověk, čisté, opravdově lidství. Svoji ideu ztělesňuje v llonku,
polskou židovku, provdanou za maďarského statkáře. Kus je
realisticky stavěný, a i když nedosahuje kvalit potřebných k do
brému dramatu, přece jen svým etickým jádrem nezaslouží za
pomenutí. B. Halen.

R.Ludvík Fory: Osudnájitra. Básně.1922.— Přís ěvekknaší
válečné poesii, tentokrát slibný. Odpustíte' 1zřetelný v 'v Březinův
a Bezručův, básnik se pomalu, ale úsilně propracovává k vlastní

notě. Nejlépe viděnou jest báseň „Studně" a „Poraněný důrln'ťB. Ha en.
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Jerome Klapka Jerome: Tři muži ve člunu. Přeložil L.
Vojtig. 1922. — Autor prohlašuje v úvodu (kniha napsána r. 1889)
o své knize. že její krása nezáleží v jejím literárním slohu. ani
v rozsahu a užitečnosti informací, které podává. jako spíše v její
prosté pravdivosti. Její stránky vytvořeny jsou ze vzpomínek na
příhody. které se skutečně udály. Je to historie čtrnáctidenního
výletu. jež podnikli s autorem dva jeho přátelé ve člunu po řece
Temži až po Oxiord. Milá některá místa přírodní lícně & vtip
ných historických vzpomínek nevyváží celkovou tadessu knihy.
Situační humor chvílemi až trapně nepůvodní, vtipy místy hodně
násilně. Kniha celkem nudná, srovnáme-Ii ji třeba jen s Bellocouou
„Cestou do Říma", jež jen srší geniálním humorem. B. Halen.

René Bazin: Bez matky. Přel. J. K. 1922. — Velmi mistrný
románek u nás zdomácnělého autora. Krásná bretoňka odchází
do Paříže jako kojná. zapomene na muže a tři děti a hledá je,
teprve když se odstěhovala celá rodina neznámo kam. Po 8
letech odluky štastně se všichni sejdou. Román, jímž opěvována
je láska mateřská, román sociální. hluboce založený, (proto asi
vydaný ústředním dělnickým knihkupectvím v Praze) vyzname
nává se všemi přednostmi pera Bazinova.

Kunt Hamsun: Blouznivci. Přel. lvan Schulz. 1922. — K celé
řadě řekladů velkého Nora přibyli jeho Blouznivci, z nejkrás—
nějších jeho knih. Historie () nevypočítatelných. záhadných OSOlJ
nostech, v jakých si všichni severští autoři libují, () pijácíví
nakloněném telegrafním zřízenci Rolandsenovi, blouznivém a
romantickém, o jeho snoubence, iarské hospodyni, kterou si
však nevzal, poněvadž na konec si ho dobyla dceruška továrníka.
Celá řada osob. zvláště faráře a jeho ženy, vylíčena mistrně.
Hamsun neplýtvá slovy, vše jest “ něho hospodárně, ale touto
prostotou a jednoduchostí prostředků dosahuje větších eiektů,
než který hovorný irancouz. Román není moralistní, a přece
není bez etického jádra. Také se mnoho neobírá nitrem svých
hrdinů, nějaký náznak mu stačí. sem tam neúmyslný itonický
rys, a postava stojí před námi v celé své životnosti, třeba do
poslední chvíle nelze nám odhadnouti jejích úmyslů. Právě vtěto
nezbadatelnosti tkví největší půvab Hamsunův. B. Halen.



Neradostné umění. Materialismus devatenáctého století do
dýchává. Deíinice hmoty moderními výzkumy vědy nahrazena
teorií takořka spiritualistickou & celé to náboženství osvíceného
positivismu, spočívající na kultu hmoty — tohoto boha Já — ztra
tilo věcný podklad a stalo se pověrou. Lidstvo stojí bezradně
před záhadou života a vesmíru. Válka rozrazila modly minula &
podemlela staleté pilíře společnosti, takže se káceji a starý svět
rozpadá se v trosky. Rodí se nový svět, nový člověk, nový bůh:
nový svět, který rve zlaté prsteny se sádeluých prstů darmojedů,
& trhá diaděmy s prázdných hlav, nový člověk, který proráží
bašty hmoty a odhodlanou nohou vstupuje v říši tajemna, nový
bůh, který sestu uje s nepřístupných nebes a rozdává se v čistá,
ujasněná srdce. % celém světě jest zmatek, boj, vřava. llmění
jest zrcadlem doby. Také v něm se obráží vášnivý zápas zásad
včerejška a dneška, bezdogmatic'nost, zoufalé tápání, rozbíjení,
beznaděj. Umělci vycifuj'i pudovó, že zevní svět jest pouze zdání
a lesklý klam smyslů a snaží se proniknou" k podstatě, abs/rabína,
obsoíuínu, vnitřnímu božstvu. Ale jsou mah-rialismem doby pro
nikli & zasle ení, čímž jejich snaha vyzuíui v hořký pesimismus,
hrubou urážku přírody neb cynický pošklehek. To strohé, drsné,
hranaté, co příroda zakryla krásnou vlnou svalu &()lmlllů jemnou
koží, odkrývají nediskrétnt rukou:.cndtrliávajíce kůži &přiřezujtce
sval a kost v krychle, hrunole, jehlance, a kužele, Místo solidní
konstrukce, o níž se pokoušejí. dostavaji zrůdnosti, jimiž pomlou
vají & hanobí přírodu. Chtějí do nitra a myslí, že tam pronikli,
když vykuchali člověka & namalovali jeho osrdi. Jeden z nej
význačnějších, Picasso, chtěje dostati syntesu houslí, trhá vrchní
(lesku od spodní, nanáší na spojky hrubý klíh, odkrývá jejich
dutinu, rozřezává hmatník se strunami, podstrkává materiál. z ně
hož se housle robí a přimalovává krček s hlavou. Nebo, aby
potlačil konkrétno &dostal zvolené předměty v harmonický vztah,
rozřeže jejich obrazce v kousky a sestaví v jakýsi rebus dle
jisté osy irradisace. Efekty jsou sice zajimavy tvarově i barevně -—
ale málo platno. marna jest jeho snaha o abstrakci. Celek &vý
sledek všeho: chaos začasté nesrozumitelný, jakýsi hlavolam,
k jehož výkladu třeba slov. O takových obrazech dá se sice
mnoho mluviti & psáti, ale divák odchází zneklidněn, zmaten;
toto umění nemluví k jeho srdci. Podobně ztroskotávají i jiné
pokusy o absolutne & podstatu potlačováním tvaru, barvy i po
vrchu. Marně uchylují se noví mistři ke studiu starých primitivů —
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hlavně gotiky. Neboť schází jim základ náboženský, okkultní, na
němž budovalo staré umění, najmě gotika. Každé vážné dílo gotiky
vyvažuje se v tajemných a harmonických poměrech linii a barev.
Každý pilíř, každý oblouk, každá lilijice — rozměr i detail — vše
má symbolický význam až k děsům a drakům, kteří chrlí deštovou
vodu s hřebenů střechy. Toto vnitřní, toto duchovní schází no
vodobému člověku a schází i novému umění; proto není v něm
tepla, není v něm ani pravdy. Jest cosi společného mezi moder
nisty a bolševiky — ona osudná tragika dneška, ležící v nesmi
řitelné předpojatosti proti starým řádům a ideové nesnášenlivosti,
přezirajtcí celý dosavadní vývoj Proto modernisté — aniž
tomu snad chtěji — rozbíjejíce tradicionelní zásady tvorby, pod
ceňují požadavek řemeslného ovládnutí materiálu a tím snižují
úroveň svých výtvorů až k dětinským pokusům, jež, nemajíce
svaté naivity dětské, stávají se nechutnými banalitami. Následek
toho jest. že výtvarnictví přestává lidem imponovati a ochladlá
veřejnost ztrácí zájem na jeho vývoji. Srovnejme jen rozsáhlé
rubriky deníků, věnované sportu, s chudičkými zmínkami o u
mění, jež tu a tam zabloudí do novin a časopisů! Jaký to roz
dil proti letům devadesátým, kdy každá výtvarnická výstava
znamenala událost a kdy práce umělcova byla sledována i ve
svatyni jeho atelieru. Jest pravda: poklesla celková duševní uro
veň a vkus obecenstva, ale ta nynější nevšímavost, ba nevážnost
i u těch vrstev. jež jindy celým srdcem lnuly k umění, příliš ná
padně bije v oči, než aby mohla býti vysvětlena pouze poklesem
obecného kulturního cítění. Valnou část viny jest přičísti umělcům
sam m. Výkony, s nimiž může s úspěchem konkurovati žák mě
stan y neb nižší reálky, nelze získati úcty veřejnosti, která si
představuje umění jako cosi. před čím se tají dech a ve zbož
ném údivu smeká. Není k tomu třeba právě celého barokního
aparátu neb barevné techniky, neb sensační myšlenky, stačí vise,
co nejjednodušími prostředky vyjádřená. zcela skromničká, ale
musí býti prodchnuta duchem, proniklá dechem Boží poesie &
pravdy. Proti prostotě výrazu, dobrovolné umělecké askesi a kultu
chudoby, je-li počestná a pracovitá, nelze ničeho namítati, ale
nesmí to býti nadutá nemohoucnost, lakirství a žebrota. A toho
jest pohříchu v tomto směru velmi mnoho. Na poctivé hledatele,
proroky a mučedníky nového umění navěšují se kopisté, kteří
svou bezduchost a malomoc nahrazují hlučnou frází. Nepravím,
že by ono hledání nemělo smyslu a že by z něho ničeho ne
hledělo. Ale dosavadní studená negace musí býti prohřáta ra
dostným kladem, který jest organisační silou, dušičkou každého
atomu, stejně jako všeduší vesmíru. To právě schází celému
hnutí ono posvěcení, blaživá víra, svatá inspirace, kterou ne
dovede nahraditi ani sebe zručnější technika, sebe dům slnější
konstrukce. Umělec musí věřiti, byť by jen v božstvo asna,
jinak jest prázdna jeho paleta jako jeho srdce. Nestačí pouhá
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askese. Ta nesmí býti metou, nýbrž jen prostředkem k dosažení
cíle duchovního ukáznění &dozrání. Nestačí pouhé reprodukování
doby. Umělec má býti předbojovníkem, průbojcem nových ideí,
jasnovidcem, prorokem. Geniové tvoří nové duchovní epochy,
budují nový svět. Nová epocha se rodí. Živelné hnutí náboženské,
jehož vlnu možno pocítiti i u nás. nese nám novou íysiku, nový
výklad. Kult Ducha jest heslem budoucna, kult síly organisující,
jejímž produktem jest hmota, síla organisovaná. Zápas Ducha
s hmotou, úporné její zpracovávání až k jejímu zduchovnění, které
zharmonisuje celý hmotný vesmír — tento vzlet k nebi, útok
na ně a jeho dobytí ——to vše dlužno zachytiti v umění, ve vý
razu umělecké myšlenky. To jest poslání nového umění. Jem
nému nervu vyspělého člověka možno všeliké vjemy prožívati
všemi smysly: hudbu, obraz, báseň viděti, slyšeti, chutnati, hma
tati. Tím nastává ohromné obohacení uměleckých možností. Při
stoupí-li pak k tomu ještě ona víra v konečné vítězství Ducha,
rozšíří se okruh těchto možností v nekonečno. Kult hmoty stal
se dnes pověrou, anachronismem. To cítí celý svět. Žíznivá srdce
lidská hledají nové studnice víry, jako houby po dešti rostou
nové církve & církvičky. náboženské společnosti a sedánkové
kroužky. [ umění dneška prožívá tento neklid. bloudění. přerod.
l zde se tvoří vedle starých olicielních církví nové církve a cír
kvičky pod rozličnémi hesly. A není to namnoze než umělecký
spiritismus, materialisování neklidných duchů pochybených kvalit,
není to namnoze než umělecká pověra, náhražka za umírající
víru v dogmata dosavadních uměleckých církví, Je to přechodný
kvas, doba burčáku a řezáku, Dogmata umění dneška zajdou
jsou pouze mostem, po němž umění samo přejde nové přerodě
v ústrety ——-přerodě tak radostné jako jest radostná touha ko
nečného uííézsíví Ducha, iei vyvrcholí v naprosíě zharmonisoudní
vesmíru. A. Kodýíek.

Arcibiskup Jan z Jenštejna podle Jiráska a podle historie.
Loňské jubileum Jiráskovo dalo odněí k mnoha studiím jeho
díla a významu, jež shrnul jednak Sborník studií a vz omínek
(vydaný v Praze u Otty), jednak byly vydány zvláště. těmto
patří také Zdenka Nejedlého „Alois Jirásek, studie historická“
(v Praze u ,.Melentricha"). V osledním čísle loňského ročníku
.,Archy" reíeroval jsem o Kahelíkově článku ze jmenovaného
Sborníku „AL Jirásek a Morava", kde Kabelík vytýká katolickému
historiku A. Neumannovi, že nedává historickému romano isci
ani trochu práva volně nakládati s událostmi dějinnými. šim
něme si nyní, jak důležitou úlohu přisuzuje Zd. Nejedlý v Ji
ráskově trilogii „Mezi proudy" (I. díl) záletnictví arcibiskupa Jana
z Jenštejna: „ . .. nastává rozklad, s uštění světa starého. Tento
zvláštní stav společnosti znázorňuje irásek po mnoha stránkách,
aby vyznačil jeho dosah. U jedněch jeví se až upřílišněnou lehko
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mysInosíi, s níž se žije. Tak žijí kněží na pražských farách. tak
i studenti, tak však se žije na dvoře královském &arcibiskupském,
a jinde a jinde. Tu však jest bujnosti a veselosti dost a dost,
ano až příliš, a právě proto cítíme, že není to radost zdravá,
nýbrž lehkomyslné zakrývání čehosi vážného, co se hýbe pod
tím v hloubi lidských duší. Jiní zase cítí vážnost doby a pečlivě
se starají, aby lidé se obrátili k těmto vážným otázkám života.
To jest na př. měštan Kříž, malíř Chval, mistr Jan a jiní a jiní,
ale i na nich vidíme, že nemají určité ještě myšlenky neb ur
čitého cile, nýbrž mají jen vědomí, že chvile jest vážná. Tím
ovšem. v kontrastu k oněm lehkomyslným. kritičnost doby vy
svítá ještě jasněji. Nejhloub však se jeví tato krise doby v samém
lidu,') jehož typem jest tu králův ohnivec, starý Šíp. Tady na
sadil Jirásek až u samých kořenů a ukázal tak nejrozjitřenější
rány v duši tehdejšího lidu. Šíp jest ryzí člověk z lidu, vyrostlý

o zákonu božím v kázni. jak si ji vytvořila doba minulá.
á hlubokou zbožnost v srdci a vysoký mravní názor na život.

Proto stál vždy pevně, uvnitř uspokojen, ve smíru se svým bohem
i lidmi. Ale tu přišel náraz a rozvrátil i jemu to, v co dosud
tak pevné věřil. a vnesl tak těžkou bouři do jeho duše, ne lehko
poddajně, ale tím mocněji pak uchvácené. Arcibiskup mu zmámil
ženu, ale to není to nejhorší; horší bylo, že mu tím vzal víru
v to, v co dosud věřil. Jak si měl uchovati svou dosavadní víru
v mravní autoritu kněží. kteří byli až dosud jejími nositeli, když
ten, jenž byl mezi nimi nejvyšší. ji pro chvíli zábavy pošlapával?
Jak si měl uchovati svou vroucí zbožnost, tryskající z láskyplného
srdce, když se v něm vše bouřilo svat rn hněvem proti s uštění
celého světa? To byla krise těžší všec jiných, nebot hra a duši
vše, čím dosud žila, A čím tíže právě lidová duše nese takovou
nejistotu, tím prudší byla pak její touha o novém světle, po
nové víře, nové autoritě. nové zbožnosti. „ ouze spasení" hnala
tehdy lid z dosavadního světa mravního kamsi ven. ab tam
našel nové spasení, bez něhož nemohl žiti. To byl vlastní ořen
husitského hnutí. Ale byl v něm i zárodek bouří, za nichž se
potom hnutí provalilo. Lidový člověk, zbavený životní opory, ne
zapomněl toho těm, kteří ho připravili o klid jeho života. lv í ově
duši s touhou po lepším rodí se i touha po odplatě, Místo řes
tanské pokory, kterou mu vzali, živí v duši tvrdou, svatou ne
návist, jež se jistě jednou vybije, & až se bude vybíjeti, bude
jistě hrozná. tak hrozná, jak hroznou ve své strašlivé opravdo
vosti dovede zase býti jen duše lidu." (Str. l22—124.l Tak to
tedy vypadá v duši lidu. jehož zástupcem je králův ohnivec,
starý Šíp. A vinu tohoto rozvratu duše lidové nese hlavně zá

') Nejedlý. vykládaje v jmenované ltudiiJiráskovu lilosoiiičeských dějin, tvrdí,
že pro Jiráska „české dějiny začínají vlastně teprve tam, kde se stávají dějinami
lidového hnutí, a to je teprve husitství (str. 114).
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letnictví arcibisku ovo ——podle Jiráskovy trilogie „Mezi proudy".
Týmž románem iráskovým obíral se odrobně už Aug. Vrzal
před 30 lety v ,.Hlídce literární“. roč. %III. Tam žádá, aby his
torický romanopisec přední osoby historické kreslil docela věrně
a neměnil také na historických faktech. všeobecně známých. A.
Vrzal pátrá v dějinách Palackého a v Tomkově „Dějepisu města
Prahy"') a nic se tam nedovídá o záletnictví arcibiskupové. To
mek i Palacký zmiňují se sice (podle „Vita Joannis de Jencenstein"
od nejmenovaného autora] 0 lehkomyslném životě mladého Jana
z Jenštejna, také o změně. která prý se s ním stala r. 1380.')
ale určitého mravního poklesku (takového. jaký mu připisuje Ji
rásek) neuvádějí, oněvadž ani prameny jejich o něčem podob
ném nemluví. J. oserth. badatel o hnutí husitském, vydal r.
1877 v „Archiv fiir osten. Geschichte" listy arcibiskupa J. z Jen
štejna a opatřil je poznámkami i úvodem. V úvodě tvrdí, že se
arcibiskup již v mládí obíral asketickými myšlenkami, již jako
student na zahraničních universitách napomíná v dopise mladšího
bratra, aby svůj život zasvětil ctnosti. Jako biskup míšenský
staral se o přísnou církevní kázeň; kde si stýská na pošetilosti
svého mládí, hledí na ně se stanoviska pozdějšího smýšlení ještě
více asketického. Prameny tedy nevědí nic o záletnictví Jenštej
nově. které v Jiráskově románě není podružnou episodou. nýbrž
důležitým motivem, hybnou silou děje. Zato za omněl romano
pisec, „kolik synod s duchovenstvem svým (arcibiskup) slavil na
opravu kázně církevní.... kterak kázával za týmž účelem
(zachovalt se silný svazek jeho kázání v universitní knihovně
vratislavské) a jinak také zásluhy arcibiskupov zmenšuje.“ (Hlídka
lit.. Vlll. roč., str. 175.j V 2. díle trilogie (ičí se pokus krále
Václava lV. otrávili. O tom praví Nejedlý: „Aby ho (Jirásek
Václava) pak zbavil výtky pijáctví. jinak ovšem nepopíratelného.
užije staré pověsti ()pokusu krále otráviti, po němž králi zůstává
neuhasitelná žízeň, takže král jest to pak obráceně obětí zločinu
a nikoli sám pachatelem nepravosti " (Str. 126.l Do tohoto po

kusu travičskěho zaplete Jirásek i arcibisku &Jana zŽJenštejna.K tomu podotýkáA Vrzal (Hlídka lit., VIB, 226j: „Že by oné
doby byl někdo chtěl krále otráviti &učinil skutečně pokus. toho
jsme se nedočetli nikde. Jíráskovi také to jednalo se o to. aby

pošpinil duchovenstvo, zvláště nejvyšší hlavu jeho v echách.“3 díle trilogie románové tvrdí Jirásek, že „arcibiskup se smluvíl
s pány. že pány podpaloval proti králi. rvní se proti králi bouřil,
že byl zrádcem a pod. Tomek přece i alacký tvrdí pravý opak,
že totiž arcibiskup Jan neúčasth se. okud známo, bouře panské
proti králi Václavovi (Tomek 111.390, že choval se tiše, neú

') Dílo toto označuje i Nejedlý za důležitý pramen pro Jiráskovo dílo „Mezi

proudů . Str. 39 .') ěj tráskova románu se začíná až r. 1381.
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častniv se jednoty panské (Pal. 2. 313). Ale proti těmto jasným
výrokům Jirásek staví svoji fantasií, která mu představuje arci
biskupa v jiné podobě, na níž není místečka čistého, světlého.
Vylíěiv jej dříve záletníkem, cizoložntkem, travičem krále, kreslí
jej Jirásek nyni jako zrádce, buřiče proti vlastnímu panovníkovi."F(Hlídka lit., VIII, 406.)

Památce 'ř Vojtěcha Pakosty. Ke
dni 11. července 1922 napsal do „Li
dových listů“ pěknou stat o Pakostovi
Vilém Bitnar a do „Čecha“ přítel jeho
katecheta Košnář. Článek tento otisku
jeme: Jak ve včerejším čísle našeho
listu jsme se zmínili. jest tomu právě
třicet let. co dokonal v Pánu Vojtěch
Pakosta, netoliko horlivý kněz, nýbrž
i nadaný básník český a katolický spi
sovatel — bohužel, tak přiliš zapomí
naný, že málo kdo si vzpomene jeho
památky. Viděli jsme to o minulé slavno
sti vzkřišeni na vyšehradském hřbitově.
kde na hrobě jeho b la ozdobou toliko
malá hrstka uschlýcš květů, položená
tam rukou jediného dobrého a vděčné
ho ctitele A přece Pakosta. ač krátce
šil, napsal mnoho zdařilých básniipo
videli, jejichž cena nepoklesla ani dnes
— po třiceti letech Ani životni úděl
tohoto kněze-spisovatele nebyl nejšťast
ně'ši. Narodil se dne 11. dubna 1846

eštně u Soběslavi, kde otec jeho
byl mlynářem. Vojtěch byl z pěti ditek
nejmladší. ale ve svém rodišti nepobyl
dlouho. Otec jeho, domnivaje se, že si
polepší a snáze uživi četnou rodinu.
mlýn prodal, zakoupiv iiiný v Beěi
cích poblíž Vltavoiýna. e v osadě ne
bylo školy. a zvláště za zimni doby do
vzdálené vesnice byla cesta neschůdné,
učila Vojtěcha doma matka člsti a psáti.
Teprve když po třech letech otec jeho
znovu se řestěhoval do Světic “ Dešt
né, měl ojtěch příležitost choditi do
školy, jež byla v mlatě a vynikl záhy
nad všechny své spolužáky. Ale sotva
dospěl jedenácti let, ztratil svého dob
rého otce a četná rodina svého živitele.
Veškerá starost o ni připadla těžce
zkoušené matce, která mlýn prodala a
odstěhovala se do Jindřichova Hradce,
aby tam mohli její synové František
(pozdějli profesor) a Vojtěch dostudo
vati na tamním gymnasiu, kde náleželi
k nejlepším a nejpilnějším studentům.
A 0 letech odebrala se s nimi opět
do rahy, kde nnzně žila na Vyšehradě.
aby František mohl vystudovati filosofii.
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$ Vojtěchemneměla tolik starostí, proto
že roku 1 7 vstoupil do semináře,
kde byl dobrým přítelem o čtyři léta
mladšímu konviktistovi -—Václavu Be
nešovi — pozdějšímu Beneši Třebízské
mu, kteréžto přátelství řerušila teprve
smrt mladšího : druhů. Vojtěch Pakosta
byl vysvěcen na kněze roku 1871 a
primici měl na Vyšehradě. kde dosud
žiji pamětníci, kteří vypravují, jak se
slzou v očích žehnal své dobré starostli

vé matce a svý-nčsourozencům. Zprvubyl ka lanem v emošíně a roku 1874
u Mat y Boží před Týnem v Praze.
kde pobyl pět let. Roku 1879 stal se
katechetou novoměstských škol a roku
1885 prolesorem náboženství na vyšší
dívčí škole, kde setrval až do své smrti,
byv velice obliben svými žákyněmi ro
svou milou a rozvážnou povahu a las a
vé jednáni. Své síly věnoval iliteratuře
a to již jako bohoslovec, kdy odepi
sovai se pseudn mem „Deštná ". dle
rodné vísky. Později redigoval „Večer
ní zábavy“, kalendář „Poutník" a „Ka

leěndařSvatováclavský“ ato velice obraletné časopisy přinášely též jeho
básně a některé i povídky. Samostatně
vydal Pakosta dvě sbirky svých ůvod
nich básni „listy a květy“ ůže a
ostny“. 'lřetí svazek básni |.tvořil vý
borný překlad veršů slovinského básnika
a kněze imona Gregorčiče. Několik

delších epických básni uveřejnilPakostave „Vlasti" aké povldek napsal celou
řadu. Jmenujeme jen některé sbírky:
„Z českých dědin" , „Ze statků a cha
loupek“, „Na březích Baltu", které jsou
vlastně více črtaml z cest. Velice pěkná
jest jeho povídka „Dolorosa'h která
vyšla ve „Večerních zábavách", kdežto
ostatní menší jeho povidk jsou roz
troušeny po různých kalen ářích ača
sopisech, a věru, těžko bude je shledá
vati dnes po letech, když' jsme soubor
ného vydání spisů Pakostovýcb tak
dlouho zanedbávali. Pakoata byl sku
tečný. veliký básník. velice jemného
citu, ušlechtilého vzletu a ideálálního
směru, kdysi napsal o něm nemlmý



dnes kritik v „Národních listech". a
my ta slova podepisujeme. Co jen hlu
bokého citu vložil do svých „Znělek
ze Šumavy“, jež patří k nejle ším českým
básním, opěvujícím příro ní krásy a
velikost Tvůvcovul Pakosta ovládal už
několik slovanských jazyků, a zvláště
miloval polštinu. Chystal se zajeti i do
Polska, jako b | dříve cestoval po Švéd
sku, Dánsku. el ii. Nizozemsku, Italii,
ale choroba zdr že a jej od tohoto úmyslu,
avšak jen na čas. Sotva se zotavil. vydal
se na cestu, přece ale vrátil se churav,
že byl nucen vzíti si dovolenou, kterou
ztrávil u svého bratra profesora v Písku.
Sám však uzdravil se jen na krátko

*dne 11. července na večer dotlouklo
navěd jeho šlechetně srdce. K svému
přání yl převezen do Prahy, a pohřeb
jeho se konal za čestného účastenství
na vyšehradský hřbitov. kde ustlali mu

lavou k hlavě nezapomenutelněho bás
níka akněze-buditele Boleslava Jablon
ského. Hrob Pakostův není sice u cesty

málo kdo v ty končiny zavítá, ale zato
ptačího zpěvu "est tam zvláště za jara
plno. Skrovnlč ý pomník pořídily mu.
tuším, dobré iačky jeho na podnět Pa
kostova nástupce, proíesora Xav. Dvo
řáka, našeho v bornéllo básníka a upřím
nělm ctitele je o. Kdybych chtěl zakon
čiti obvyklým závěrem, mohl bych na
psati, že ten nejkránější pomník si posta
vil I'akosta sám svými spisy. Ale nikoliv!
Ten teprve naše doba musípostaviti jemu
souhorným vydáním jeho básní a zvláště
povídek, z nich! jsou mnohé úplně ne
známy dnešnímu kruhu čtenářů. Třicet
let minulo od smrti kněze a spisovatele
tak dobráho. a nám. kteří tehdy 'sme stáli
u hrobu jeho, zdá se, jakobyto ylo vče
ra. Jak rychle ten čas plyne, přinášeje
sebou tisíceré změny i boje. Jen tam v říši
vyvolených vládne svatý klid a štastný ú
děl nebeštanů zůstává jimsladkou a trva
lou odměnou. Tam blaze šij. duše drahál

Prailkó výlta . Myslbakouyportre
ty v síni Mánesa. etrospektiva 50 et,
v voi mistrů od první podobizny Anny

dprsfkově z r. 1813 až po pomník bisku
kupa Jirsíka pro České Budějovice
1 r. 1921. V celé portretní činnosti Mysl
bekově stále zlatým středem je kardinál
Schwarcenberg. Sneseny na výstavu
i podobizny, širšímu publiku neznámé,
nijak v ke rakteristice mistrově
nopřispívající. — Kolonie malířů : Bí
tova (v Gribrovce. Havlíčkovy sady)

Karel Bořík, Otakar Průcha a Hav
ránek-Zimmerhansel ukázali tu kořist
uměleckou z Bítovska v jižní Mora
vě. Zimmerhansl zbytečně vy lýtval
mnoho energie na obrovské esbý
tužkou. materiálem to příliš nevhodným
a nevděčným pro větu plochy. Průchový
oleje snaží se o zjednodušení, slunnou
náladu, Bořík je pevnější, siláčtější, jde
mu o vztah vnitřní k malovanému. —
Vojtěch H. Po elka u Topiče vystavil
27 olejů a 10 kreseb. Ustrnul ve své
zvířeně v čirém realismu. Zbytečně
obrovská látna — voli v přírozené vell
kosti. Kac ny přebílené, kozy nemožné,
nejlepší jsou skupiny králičích rodin

v šerosvitech. — Sinfer v domě umělců vystevil slabá ex ibris. diletantské
krajiny. slabé pohledy na Prahu, zato
výborné šantánově scény. Malíř polo
světa, — Hilda Poláková měla v domě
umělců ukázky antroposolického umě
ní (symbolickě kruhy, astrální, éte
rická těla, hlavičky andělů, mediiní

květly a t. d.) Umění pro zasvěcenco.ilger [poutníci] v domě umělců
Řada německých umělců. Nejlepší Au
gusí Brňmse a M. Kopf (oba nádherná
náboženská čísla.) Zdravá germánská
síla vane z olejů Emanuela Hegenbartlla.
Ostatní jsou většinou příznačné pro
válečnou a poválečnou mentalitu ně
mectva ., rev, krev a pohlavní kře
če. — Druhá výslaua uinohradských vý
tvarníků v Havlíčkových sadech. Spous
ta starých i nových jmen. Nejlepší

anuš a se synem. Mnoho diletantů
(Štolevský, Štaíl etc.) Mnoho líbezného
umění, kterému se říká „kýč,"— Haus
mannouá a Pikharloua' v sále Klemen
tina. Výstava sester jichž lndividuallta
není dosti vyhraněna. Pohledy na Prahu,
Benátské studie, pěkně obrazy jezer
a monastýru ruských. Pastely většlnou.
Melancholické nálady ve staré tradici
technické. —- Jarní výstava v Kraso
umně jednotě. Nejmladší: Feuersteín.
Hollmeister. Musika, Jiříkovský, Stefan,
Piskáč, Sjíss. íma. Teige, Vaněk, Wachs
mann. Ut d kubismu, přilnutí a
návrat k dětskému, barevnému rimi
tivismu. Tušení jara českého nového
umění. — Frant. Soukup v krasoumné
jednotě vystavil přes sto obrazů ma
lovaných jeho v álezem íenellou (ty
činky, naplněné arvami, opatřené me
c smem.) Technika housenkovitá's
tečkovaná. — Ob dělají dojem go
belínů nebo vyšívanýc pláten hedvábím.
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Něco nového, leč v této podobě ne
moho dlouho a mnoho tenellou ma
lovat. A zbytečně lehkostí uvede mnoho
diletantů k „malování“. kteří by jinak
ltětcem těžko zápasili. — Manželé Mel
boví u Topiče vystavovali řadu dobrých
olejů. Těžiltě Melkové je však více
vdrobném uměleckém rům.yslu —No!l
Gom" un u Topiče. Francouzský vý
tvarní Zbytečnná výstava. Takových
kumátýřů máme u nás na sta. Poměěrně
nejleplí jsou dřevoryty, ač ani tu není
moc nového oproti našemu dřevorytec
kěmu umění. —- Ferd. Eckardi v domě
umělců. Německý grafik. Veliké lepty
: přístavů. : Vídně, Amsterodamu, Rot
terdamu, Norimberku. Nic nového. ale
přece jen kus poctivé práce. — Výsíaua
cizich plakátů v uměleckém průmyslo
věm paláci by mohla býti výborným
ukazatelem nalím plakatograiům. co je
plakát. jak má volat, jak má býti kre
sebně i barevně řeáen. —- Ed. Munch
v slni Maneta. Výstava Munchovy gra
iiky, jež jest obměnou a výtvarn
doplňkem Munchovy malby. Portrety
neobyčejné vervy a vystižení karakteru.

Věiěina „liiolrraiii" jsou pouze kresbypřenesené na ámen cestou litograiickou.
——Výstava soutěže E.:-libris v techno
logickém museu ukázala. jak málo se
chápe u nás význam a účel ex-libria.
Soutěž obesiáua četně. leč kvalita obe
sianých slabá. Někteří se neoatýchali
zaslali nkrealené věci z německých pu
llkaci. Odměněnl Sollnaký. Dillin cr.
Solar. -' Výstava výtvarných urně cou
Slovenska v Obecním domě. lio n.osná
nám cizí jményiduchem. Umění. u nás
už větlinou překonané. Akty. tvrdé
porirety. ku podlvu málo kra'lnářstvi.
a o nějakém vytěženi krás Sovenaka
a jeho lldu ani řeči. Jména maďarská.
Jádrem výstavy obrazy loni zesnulého
Domeníko Skufezkěho — jenž je kla
sikem slovenského uměni,

Přehled revui, Realistické dráž č. 13.
Dr. Lány uvažuje celkem klidně o roz
luce státu a církve. Zvlážtě klade důraz
na to, že církve nemají nároku na stát
ní vydržování a podpory, nýbrž že samy
nesou nákla svého kultu. „Námitku,
že některé církve beze státní podpory
nebudou moci eaistovati, mám za na

Hosta bezpodstatnou a za pouhý doad u adku náboženakého života v do
tyčnýc církvích. Budou-li českým lidem
v kterékoli církvi jejich duše a jejich
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náboženatvíaspoě jen tak důležité a
cenné jako biografy. laikohol a kouření.

pak budou jim zcela jistě pokladnycírkevní bez jakýchkoli pod

třímo přetékat penězi a cír ve jicudou zřizovat milionové ústavy pro
chudé. vdovy a si.r.otk jako to je
v Americe, Anglii, Skot. u a Německu.
a uvažování o státních podporách bude
jim prostě směšné. ne-li přímo urážlivé;
a neni-li v nich pro náboženské věci
ani tolik zájmu a obětavosti jako pro
zmíněné pochybné požitky — pak neni
to skutečný náboženský život a nejsou
to náboženěti lidé. nýbrž jen obileně
hroby a stát věru nemá na tom zájmu,
ab se jich bílenídálo na státní útrat .“

lieulisíická stráž č. 14. Dr. Lány o
končuje svoji přednááku „Rozluka stá
tu a církve" a K. Krcha uveřeinil k této
přednážce svoje ozuámky „Odluka
církve od státu". ento autor staví se
na kompromisní stanovisko jako pravý
realiata. „Náboženství pojato jako dů
ležitý duchovní a mravní činitel. rov
nocenný vědě a uměnl má zajisté nea
mirný význam veřejný a stát má tedy
eminentní zájem na tom. aby i nábo
ženský život jeho občanů se co nejvice
rozvíjel a prohluboval. ale naprosto
nemá a nesmi míti zájem na tom aby
se lířila zrovna jen iedna určitá církev.
nebot náboženskoat může býti ibez

církevní a občané vlech různých Etesvědčeni a vyznání v demokraiic ěm
státě musejí si býti rovni. Stát má a
muni se rolo aiarati i o to aby byl
tu ústav E náboženskému badání jako
takovému, tedy na př. i universitni ato
lice i iaiiultav theologická- -—ale ne
výslovně katolická nabo evan elická
nebo židovská a pod. aby tu b i lidé
kteří by se náboženským ro lémům
mohli věnovati. aby tu b yhudovy,
v nichž byl idé nábožens y založení
mohli svým náboženským potřebám za
dost učiniti, ale naprosto neni jeho
úkolem zakládati a ze státních peněz
vydržovati. případně vůbec trpěli kon
iesijní ákoly. platiti duchovní určité
cirkve, vyučovati mládež na veřejn ch
ákolácb určitému vyznání nábožens é
mu a poskytovati jedné neb druhé náb.

oiečnosii nějaké výhody & výsady.
\reřejného zájmu se ováem dotýká a
snim i souvisí organisace jednotlivých
církví. způaob jejich veřejných plrojevů.
správa jmění jim náležejícího, ale to
věe již jen potud. pokud jsou dotčeny



vieobecné zákony ve ltátě platné a
pokud spolkový život ve státě vůbec
podléhá úřednímu dozoru a úřednímu
vlivu. Nejpalěivějlí bude jistě otáz
ka dosavadního církevního jmění. lkdyž
teoreticky lze správně poukazovati na
to, že dneění mnietek t. zv. mrtvé ru
ky není možno beze vleho pokládati
za soukromé vlastnictví církve kntolic
ká, už vzhledem na jehop úvod a
způsob nabytí a že ponecháni jeho
v neztenčené míře římsko-katol. církvi
znamenalo by neoprávněný náskok téže
před církvemi ostatními v předpokladu
volné ideové jich konkurenci a ev.
i nespravedlnost vzhledem k velkému
počtu dříve nebo později vystouplých
snad členů, přece právni základ dle
dnes platných norem zákonných a vedle
toho silná dnes politická i mravnl vět
linová ještě cirkve katolické sotva do
voli rozřeásni radikálnčiři. Za cenu brzké
odlu aspoň principielni, bude myslim
nutna koncese v tomto směru a ne
může býti proto opravdovému realistovi.
počttaiícimu s daným om
no má- li dopomoci k vitězství řlence,
třebas to cenu včtáí, nei půvo ně oče
kával. Takový kompromis nehanobt, po
něvadi to není kompromis zásad, nýbrž

Ienďrostředkůf'ar &. 12. Zdeněk Nejedlý ve studii
Basilej-Janov srovnává revoluci husit
skou a rusk u. koncllvBasilejiakongres
v Janově. eli ptiáli do Basileje hráč
a s jistou nádherou ff hollevici do
Janova rovněi. Husité se nevyhýbsll
v Basileji s olečenským st kům s ka»
tolíky. ano rokop Holý sl aska ě po
hovořil s kardinálem » jako ičerin
s ianovským arcibiskupem. Husité ne»
chtěli privilegia. ale uznáni kalicha, co
symbolu revoluce ——bollevicl ——bol
řevici nechtějí milosti, ale právo. Kdy!
husité konali v Basileji své bohoslužby,
sběhlo se celé město se podívat na
ně -— vJanově kde kdo zajímal se jen
o Čičerina a boláeviky. V Basileji se
jednalo o nacionalisacl církevního --'
tehdy největlího jmění kapitalistického
— v Janově ovlem cíle bolševiků jdou
dále a t. cl. J. Hála v článku Malý
řkolský zákon zle se katí na reakci.

asopi: matice moravské. Roč. 45.
E. Dostál a St. Sochor mají tu důklad

na studii o kostele sv. Petra a Pavlaeznovicích. Dle váech známek ide
tu o velice důležitou, možno říci kla
sickou památku románského stavitelství

yenkovských kostelů na Moravě. Mohlo

typem a nemáme v nejbližším okolí
románsképam átky takové dokonalosti.
Mistr dila byl člověk odjinud přiřlý a
dokonale lkolený. ílo jeho nenese
žádných in ividuálních známek ani pro
vinciálných ani tvůrcových. Stavbu samu
lze položiti do prvá polovice XII. století.

Jaroslav Prokeá co tu přís ěvekvodkugenesitřetíhoartikulepralskalskéJCť
libet Šimona : Tišnova r. “16.0“
M. Haškovec studii „Dante a Viktorin
Kornel ze Váehrd". Vlehrd jistě znal
některá latinská díla Dantova. možná
„De monarchia" neispíle i „De vulgar-t
eloquentia." jehož váánivá obrana mlu
vy lidové, přirozeného jazyka. tak
depřela český program humanistic ý.

v o „ ožs komedii“ věděl jen
: doslechu asi od dlouholetého přítele
Bohuslava z Lobkovic, jenž dlouho ro
cllel v městech Dantova kultu. . .

Pokorn' uv ře'ůuje dva lisutyFr. Cyr.i(ampeííka Ře hoři Volném
Socialistická revue Akademie č. l.

Vo'ta Bend studii Bollevism a kultura.

Ja o hollevismus stíhá iinl politickýnázor, tak nenávidí vědec é badání.
Pravda vědecká nemůže se stotoiniti
s tímto dogmatem slepé nenávisti. So
cialistický světový řád musi. přesto,
že iest založen na určité iilosolické
koncepci. za aldou cenu zachovati
svobodu vědeckého badání pro svá ln—
telektuály, nemá-Il jinak býti ohrožen
svobodný vývoj a sociální i duchovní
vývoj s oleěnosti. Vlichnl soc.-demokr.
myslite é dokazují. že jakákoli duchovní
nesvoboda. potlačení duchovní, intelek
tuální iniciativy. způsobila by mravní
i duáevni stagnaci v social. státě. zne
možnila zdravé duchovní zápolení a
tříbení idei a že by otom konec konců
znamenala mnohem orli nebez ečí pro
demokracii, socialism'! socialist cký stát
sám nelli svobodná věda, iež by snad
tomuto social. státu mohla působiti ur
čitě principielni nesnáze. Socialism ne
chce ustrnout. nechce být dogmatem.
věří ve vývoj. který je a musí býti
demokracií podmíněn. A musí také býti
podmíněn svobodou dulevního života.
A tak postavil se socialism na stanovisko
naprostého vědeckého badání právě
tak, j o se postavil na stanovisko
polit. demokracie v otázkách správy
státu. Jedno jemi jasno: tak, jako
ustupuje bolievism v otázkách politic
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kých, a hlavně hospodářských, tak
prohraje konec konců svůj nesmyslný
zápas proti ruské ěd.ě

Časopis katolického d chovanstva č.
3. a 4. ano fra'nka: ivotopis Karla
Aloisa Vinařického. Dr. Al Sol a'ta:
Nový Codex iuris canonici. .
Sýkory: Pravost a neporušenost listu
sv. Pavlak Římanům. Dr. os. Hanuu:
0 historii university lovaňské. P. Klem.
Minařika: Provinciál P. Bernard Sannig,
Dr. Karla Koš ra: Právo řeholní a
dr. Aloisa Ku mayského: Einsteinova
teorie relativity a apologetické otázky.

Kultura lidství č. 4-5. rofesor Dr.
O. Chlup.- „Biologický základ výchovy".
Octli jsme se na nové cestě. na reální
základně výchovy a touto základnou
jest nám zdravý biologický vývoj, který
jedině může zaručiti také zdravý vývoj
duševní a mravní. mravnosti člově
ka náleží přesnost v úkonech tělesných
a duševních, odhodlanost k činu, ener
gie tělesná i duševní, vytrvalost v práci
všestranné. schopnost překonávati pře
kážky. úzkostlivost a ostýchavost. sta
tečnost v dobrém podnikání. to všech
no jsou vlastnosti, jimiž s hlediska
mravního hodnocení přejeme si vy
zbrojiti každého dorůstajícího člověka.
Ale jak často setkáváme se právě
v mravní výchově s neúspěchy. o jíchž
příčinách nedovedeme si učiniti jasný
ohraz. jestliže jsme nepronikli k jejich
pravému zdroji. kterým jest zdravé
tělesné ústrojí. odpovídající svým vý
vojem stupni věku jak v jednotlivých
částech. tak i v celkovém vzrůstu. Staří
dobře vycítili význam zdraví člověka
pro život duševní, když pronášeli zá
sadu: zdravý duch ve zdravém těle.
My dnes při pokusném pozorování
všech tělesných i duševních stránek
dětského ústrojí a jeho vývoje máme
větší možnost uváděti v souvislost jevy
a jejich příčiny a poznávati, že i mrav
nost konec konců tkví svými kořeny
ve správné výchově tělesného ústrojí
člověkova. Paula Buzková ve článku
K reformě manželstul horlí pro styky
mimomanželské v zájmu etiky a este
tikyl „Teprve : volnosti, ve které pro
jeví se pokud možno nejupřímnější
erotické sklony a schopností součas
ného lidstva, zrodí se soužití. jež nás
k němu přiblíží." Dr. O. nstourry' ve

článku Svobodnénbratrstvl horlí pro náboženské svobod ébra
Světozor č. 36.|lNal'ílrá se na zavádě
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ní podivných zkratek (Čedok, eser,
ymca) Složení počátečních slabik ba
i písmem dostáváme jména. kterým
nikdo nezasvěcený nemůže rozumětí.

e to násilí činěné jazyku českému.
teme dnes čím dále častěji zkráceni

ny obyčejných slov. které snad nejsou
nesrozumitelny a snadno si je čtenář
doplní, které však přece jen kazí do
jem četby ——působíce neslušně. — Zííl
mování celé bible ujal se italský režisér
Gariazzo. Film je z nejdelších seriálů:
má 18 epoch a je 10.000 rn dlouhý.
— Bibliolilské vydání francouzkého
překladu Kvítek sv. Františka vydalo
„Katolické umění" v Paříži. llustrace

aurice Denise. dřevoryty Jacqua Bel
tranda. Cena 35 íran ů.

Deutsche Kunst und Dekoration č. 7.
Vedle ukázek z polského moderního
Evžena Žáka velká studie o Giottouýcll
lreskách v Padově (se lJ olo- a celo
stránkovými ukázkami) ., ednoduchost
a úcta před tajemnem svaté le endy ožl
vuje Giottova treska jako zá ladní cit.
Obličej jednajících osob vyzařuje zá
rmutek. radost. nenávist v individu
elním pojetí . .. Mystické pozlacené
pozadí ustoupilo skutečné místnosti.
Giotto svatou historii nezlidštoval. Tvá
ti Kristově ropůjčil slavnostně prozá
řené rysy, )al lidem účastnili se hož
ského tajemství a jejích lidskými klopota
mi. Bolest proudí tváří matky. sklánějící
sek mrtvému synu. V lidášových rysech
zrcadlí se zavrženost nízkého zrádce.
ve tvářích apoštolů u poslední večeře
vzrušený úžas nad slovem Pána: Jeden
z vás mne zradí . . Záhyby rouch
mají přirozenou tíži. krajina je živá.
A při tom zůstávají jednotlivosti jen
jako složka a řadí se účelně a oddaně
do kruhu zhožných tváří."

Služba č. 5. Cyr. uhrála: Cenová

stabllisace. Dr. ltřovak: Finanrční problémy ozemkové relorm. Po r:
Masary apositivlam. O. dslrdil. lrlské
dělnictva v boji o svobodu. Ve článku
o židovské otázce v česko-slovanské rs
publlcs po světové válce poukazuje se
na to, že po světové válce připojením
Slovenska a Podkarptské Rusi k naši
republice přibylo k židům v Čechách
a na Moravě tolik nových židů, že se
stala naše republika jednim : tis/žido
vítěiších států. Německo má 540 tisíc
žídů, naše republika řibližně 450 tisíc.
přibližuje se tedy a solutním počtem
židů téměř Německu. relativně má židů



čtyřikráte tolik jako Německo. Sama
Podkarpatská Rus. která se celkovým

čtem svých obyvatel rovná téměř
alestiné. má absolutněirelativné více

než celá Palestina, nebot z 610.000oby
vatel má 125. židů. Uvážíme-li
dále při statistickém srovnání, že má
nale republika áte více židů než
Francie, a že náleží židé u nás k oby
vatelstvu ekonomicky velmi vyspělému,
vysvitne z toho důležitost a význam.
jaký bude míti za nových poměrů ži
dovská otázka pro čsl. republiku.

eskci mysl, časopisíilos. se!. 2. Em.
Rddl: Úkol filosofie v československém
sldíě. Autor staví se proti heslu, že
český národ filosofie nepotřebuje. a že
stačí s Husem řisáhnouti na evange
lium. My liloso ové nemůžeme uznati.
že český národ nepotřebuju filosofie
t. j. uvědomělého. soustavného přemý
ilení & uvědomělé vlády rozumu na
životem; my filosofové máme úkol bo
jovati proti onomu sousedskému spolé
hání na t. zv. čisté srdce. čímž se ro
zumí rakticky rousseauovská nechut
k důs edkům civilisace. a poučovati
spoluobčany o tom. že jediné chladný
rozum. filosofické hloubání, důsledná
skepse :: teoretlsování po znesou náš
stát na úroveň světovostl. efilosofické
hloubání mohlo býti nebezpečno ra
kouskému státu, dobře rozpoznal jeden
panovník. že teoretisování jest jedem
pro malomělťácké předsudky. jest stará
pravda; svobodnému občanu svobo
ného státu slulí vlak uvědomélost t.
právé teorie metoda. prlncipiálnost.
vědomi toho, co chci a co nechci. Fi
losofové, jdouce za příkladem Platona
vým, rádi mluvívali o králích filosofech;
my v naáí demokratické dobé jen trochu
poopravíme formulaci tohoto ideálu a
chceme mluviti o politicích filosofech;
jinak však také pro slovanský stát
chceme trvati na požadavku Platonovy
ústavy, že olitická moc a filosofie

mají spoluspý vati. Takový |est progralmfilosofie v českém národě —
r. Vl. Hoppe začíná studii, Problélm

intelektuálního názoru a intuice u Kanta.
r. V. Forster pokračuje v teorii o vní

mání prostoru. Josef Tvrdý: Problém
metafysik. Dr. Jan Uher studii 0 dr.
Bř. Foust ovi: „[ Foustka jako Drtina
vychází z positivistického základu, hledá
světový názor vědecky o řený. ale ne
bojí se k jeho dovrlení oky do me
talysiky. Podobný je poměr i obou fi

losofů k náboženství.
náboženskou třebu, oba dos ívají
svého pojmu ha. Poustka pro ásil
v sociologickém semináři. že potřebuje
náboženství pro do lnéní svého svě
tového názoru. V je o pojmu Boha se
stýká postulát vědeckého jeho myšlení
i potřeba člověka nábožensk citícího.
Pro osobního Boha se rozho outi ne
mohl —-jeho Bůh je pouze jednotící
princip. Je vžak možno čekati v tomto
směru ještě dalčí vývoj ——prof. Foustka
aspoň možnost takového vývoje nazna
čil. Sám charakterisuje Foustkn svoje
filosofické a náboženské stanovisko je
jich vzájemný poměr už dříve takto:
Co jsem. odkud jsem. proč' jsem a kam
spéii ——to jsou ty otázky. A pokud
positivní věda nemůže dáti k nim včem
uspokojivého rozřelení. člověk si hledá
odpověď na ně ve vědecké hypotesi a
na jejím základě v náboženském názoru.
přesvědčení a víře. Aspoň ten člověk.
jenž cítí potřebu doplnit si empirii.

Vychovaíelskó listy č. 5. V. Za
lefal: Moderní Mala. Moderní člověk.

který prošel touto cestou výchovy in
dividuelní. jak se nám jeví v celé ko»
lísavosti a chaotickém zmatku různých
názorů, žádostí a náklonností jest
obétl této moderní výchovy. Výchova
taková tvoří opravdu jen individua, ale
žádné karaktery. Moderní výchova trpí,
bohužel. velikou neujasnénostl v tom,
co má v člověku býti pěstěno. Zapo
míná se. že hýčkání dítěte. t. zv. volný
vývoj. znamená neivětlí nebezpečí pro
vypésténí karakteru. Kázeň lkolní není
nikdy překážkou, ale nutným prostřed
kem výchovy karakteru. Kázeň školní
překáží pouze jednomu: ruzbujnění dét
ského individua se vlemi jeho slabostmi.
kdežto koryfeové volné výchovy hlásají:
jenom žádný nátlak. tím ničíte kaž
dou originalitu u dítěte. činíte ze
žáků pouhé stroje a od. Vzrůstající
nekázeň. neposlulnost. rehkomyslnost a
nechuí ku práci u mládeže lkolní nutí
nás. abychom postavili uvolněnou lkolu
do pravého světla! Právě přemáhání a
potlačování libůstek dítěte — jest nej
lapčí výchovou jeho osobností. Dr. Jos.
! 'raíochvil. Počátky scholastické syn
tmes. uís Silvai De l'education.
B. imonides: Dětská duše v
!
ř

Oba mají živou

kolním roce. A. Jadrníček: žívánmí
oerstrových spisů. Dr. Kubíček: Od
rník v ějinách hnutí husitského.

Ad. Špaldák: 'Studie o opravcícb našeho
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jazyka. Ad. Voleb v hlídce katechetické
až na zastaralé tvrzení „že není možno
steině íntensivně sloužiti vyěčímsnahám
sebevzdělání a sebe zdokonalení a apo
átolské činnosti a rodině" a na po
divné nápovědi o nedostatku karakterů
neimenovaných osobností uvažuie cel
kem správně. že autorita biskupů církve.
ie nedotknutelna. ustanovení iich' |e věc

apoltolské stolice. lr'nuseiívšak míti testimoniurndůvěěary ky duchovenstvaa
věřícího lidu. „Rellonnovati musí napřed
každý sám sebe. Duchovní cvičení,
modlitba. askese isou neilepčí prostředky
k tomu. Třeba vlak přímo říci, že pře
hřátá asketická atmosféra neziedná ná
pravy. Je zaiímavo. že právě 1 ročníků
a ústavů, v nichž až úzkostlivě se pě
stoval duchovní život. vyskytlo se nei
více odpadů. Nadpřirozené prostředky
duchovního života museií se zživotáo
vatt. podložiti plánovitým. soustavným
a metodicky sychologickým vedením
a znalostí sebe a skutečného života,
jeho skutečných poměrů a skutečných
potřeb. Mechanismus a šablona nesmí
míti při vzdělávání a výchově boho
slovců místa. Uvědomiti si třeba, že ča
sová délka, trvání nebo rozsah. roz—
měry obsahu studií nerozhodnií. Ne
kvantita. ale kvalitni“

Lumír č. 5 přináší povídku O. Therm.
nalezenou v pozůstalosti básníkově „Tu
áen Arne Novák má tu hluboce za
loženou studii o lbsenově Peeru Gyn—
tovi. ieižsrovnává a Goethovým Fausíem.
Je to zvláátě dvoiice Markétky a Sol
veily, iež Nováka povzbuzuie k paralele.
A sice iest oběma ženám závěreb
ný úkol s.asitelsk kdežto v o
zemakém ko otání lás ya vážně nado ro
se lilí cudná a čistá posvátnost nepo
skvrněné panny světice od horkého pn
dového ženství svedené milenky. a
Solveize pro racoval Ibsen věrnost a
moc s asitelkou, rysy mravně citové.
ne od éhaiící v ničem vlivu sm slné
po avnoetl. V Solveize spojil miene
ctví s mateřstvím. Jako doktor Mari
anus ve Faustu vzývá vm stickém vy
tržení na závěr pannu, ma u. královnu,

prose ií za milost. tak Peer, tnníraie
modlí se „má matko. má chotiI bez
hříchů. vin, ty ženol" A nale srdce
ve sborummu odpovídají: Ave, Mater
Gloriosal Ve článku Vdžčmaslksfarým

oukazuie ar. c na krásu ně
kterýchbásnickýchvýtvorůz dobyypro
buzenské (Erben Macháček. Jablonský).
Zásluhou starých ásnlků ylo. že se
odvážili statečně prolomit schema slok
volným rytmem. že se pokoušeli. a že
se iim i skvěle podařilo vy'tvořiti hu
dební konturu veršů. „Jest jistě zaií
mavo, že právě někteří méně vážení
básníci. iako na př. Bol. Jablonský,
maií místy celé sloky jedinečné hudební
krásy. které má jen málo protěiáků

v básnické tvorbě dnešní. Tito bágnícluž cosi tuáili o vnitřním rýmu a po
lohách souhlásek a zvláště samohlásek
a ke studiu hudebních zákonů česká
řeči nelze dosti dobře doporučiti Bo
leslava Jablonského. " Neivětlí váak zá

sluhou starých bylo, že uměli v£vořitlněkolik málo děl nesporně a je nečně
českých. česky krásných odposloucha
ných přímo ze srdce země a z hlubin
staletí.

Var č. 13. Jar. Fišer ve článku
Strach 1 reakce v umění polemisuie
s Mir. Rnttem a horuie pro volnost
umění mladých. Připouátí ováem. že
mladé generace dommvaií se přicházeli
s novými hesly, ni dy však nedobyly
půdy pro sebe. A tak ií nedobude anl
neimladlí generace. 2 iednoduchého
důvodu: nezbude ií k tomu kdy. ] rotl

ní vyvstane opusíce ieátě mladlí s healxieltě nověillmi. aby zahájila tažení pn
prapory ieltě barvitčiáími. Tím vla
se nic nemění. Nové heslo má novou
mlzn a proto novou sílu. A této mízy
ie neivýle potřebí. Má-li ! dosti síly,
ukáže budoucnost. Jedno vlak ie listéi
Dílo tvořené : neivnitřněiáí nutností

pro potřebu autorovu. pro ťeho růst avnltřní dění. tvořené pod t kem, kte
rému nelze odolat, ie dílem skutečně
uměleckým. A takovým neodolatelným
tlakem ro nejmladlí generací ieet tříd
nost a omunísmua

Nákladem Družiny literární a umělecké.
Tískne Arcíblaknpeká kníh- a

- Odpovědný redaktor Lad. Zam'ykal.
kamenotiskárna v Olomouci.



mnoho zarmucujícího. V debatě po jeho zprávě ujali se slova p. dr.
Bartoš, taj. B. Stašek a jiní. První dva dokazovali především. že
je nutna změna v redakci „Archy". Taj. Stašek doporučoval, aby
redakce ,.Archy" přenesena byla do Prahy a řízením listu aby
byl pověřen inž. V. Bitnar. Něco odhlasováno býti ovšem nemohlo.
poněvadž přítomní hosté nebyli k tomu kompetentní. Uloženo
bylo však novému výboru, aby co nejdříve těmito náměty se
zabýval. Věc ovšem není tak jednoduchá. jak by si mnohý před
stavoval, zvláště když i skupina mladých literátů měla by ráda
nějaké slovo a trochu vlivu v „Arše“. Pražská valná hromada
však měla přes to dobrý účinek. O práci a činnosti Družiny
zvěděl širší kruh lidí. kteří se přesvědčili, že v těch několika
letech, bylo vykonáno ve prospěch katolického písemnictví hodně
mnoho a to positivního. kladného.

S radostí oznamujeme, že se nám podařilo získati dobrodince.
který v dohledné době umožní Družině literární a umělecké, aby
vypsala konkurs buď na nejlepší krátkou povídku nebo epickou
báseň, u nás v poslední době tolik pomíjenou. Příšttm rokem, až
vyprší běžící konkurs na román, vypíše Družina nové ceny a to
na nejlepší dramatické hry.

Péči mladého básníka Fr. Hanzelky v'yšlaRodinná katolická
čítanka. Na dílo upozorňujeme a doporučujeme je k šíření.

Sborník „Dante a Češi“ vyšel a byl všem subskribentům
rozeslán. Subskribenti dostanou jej za 30 Kč (s poštovným 32 Kč),
jinak stojí kniha nevázaná 40 Kč; exemplar na dřevaprostěm

feapířev pěkné vazbě s 2 lepty Konůpkovými stojí 100 Kč. Těchtopších exemplařů je však poměrně malý počet.

V knihovně Družiny vyšla sensační práce Bělohlávkova
„Oheň Eliášův".Objednejte sil

Nová sbírka básní Fr. Kaš ara je už dotištěna. Ted' pro ni
maluje výzdobu akad. malíř áchal. Knížka vyjde ještě před
Vánocemi.

V nakladatelství „Evy“ vyšel román Konaříkův„Hospicu Zlaté
hvězdy“. Román svého času vycházel pod čarou v „Našinci",
ale pro knižní vydání jej autor silně přepracoval. V tomtéž na
kladatelství vyjde III. vydání vzácného románu olského spiso
vatele Kozakiewícze „Návrat" v překladu Rud. orce. .



KNIHYDRUŽSTVAPŘÁTEL STUDIA
Pořádá a vydává L. Kuncíř v Praze VII., Ovenecká 4.
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Nha—honn— com—roxy

N ...

22.
23.

Lang. Jacopone da Todi. V tisku.
d'Aurevilly: Ryti!- des Tonches V tisku.

Belloc:CestadoŘíma.......... Kč2420
Quincey.Johannaz Arca ........ „ '—
Sv. Bonaventura: Život sv. Františka. (Rozebránolo.
Blah. Maurus: Život sv. Maří Magdaleny. Kč 26670Edschmid:Šesteroústí.......... 19'80
Claudel:Sedmýden odpočinkem..... „ 15'40
Fulcher:Historie Jerusalemská ..... ,. 33“—
Claudel:Paterovelkýchód ....... „ 27'50
Hello:Divnépříběhy........... ,. 39'60
Jammes:Růženecve slunci ....... „ 16'50
Zievení přiesv. Panny na hoře La Saletské „ 10“—Reynek:zně.............. ., 22'—
Claudel:Třibásněz války........ ,. 2'20Konečný:Sv.DDominik.......... . 33'

111.řádu sv. Františka . . . . .. 15'40
. Křištan:Živo_tsv. Václav ........ „ 19'80
. d'Aurevilly:Ženatýknězva......... .. 37'40
. Kvitkysv.Františka.......... „ 30'80
. Karásek. Legenda o ctihodné M. Elektě . „ 18'
. Sv. Terezie: Meditace duše o Bohu. . . 8'80
. Grigniar z Montfortu. O pravé pobožnostiPanněMarii............ „ 18'

Členský příspěvek 60 Kč ročně. — Členové dostávali knihy se slevou
aroční bezplatnou prémii zdarma.

KNIHOVNA
Družiny literární a umělecké
Svazek
Svazek
Svazek
Svazek
Svazek
Svazek
Svazek
Svazek
Svazek
Svazek 10.
Svazek 11.
Svazek 12.

. Jan Vyhlídal:Znáš ten kraj, kde hanácké palmy kvetou? (Rozebr.)

. K. Dostál-Lutinov: Šlehy & něhy. Cena Kč 1'80. (Rozebráno.]

. J. Hofer: Povídky : Kopanic. (Rozebráno.)

. Fr. Dohnal: Zklamané touhy. Básně. Cena Kč 210. (Rozebráno.l

. Em. Masák: K branám věčnosti. Literární studie. Cena Kč 5'20.

. Jaroslav Řehulka: Ministranti. Humoresky. (RozebránoJ

1

2
3
4

5. Gabriel Ronai: Ve městě. Hra. Cena Kč 1'70.
6

7

8. B. Konařík-Bečvan; Nedobrý. Kresby : Valašska. Cena Kč 3'40.
9. Fr. Zýbal: Pěl ptáček. Básně. Cena 5'20.

Cena Kč 15'50i s pošt.

Knihy, iakož i ukázková čísla „ARCHY“ a „OBZORU“zasílá

Družina literární aumělecká
v Olomouci, Wilsonova náměstí číslo 17.

Fr; Odvalil: Co v duši zaléhalo. Básně 1914—1919.Cena Kč 8'50.
Alois Lang: Otec pouště sv. Jeroným. Jeho um.profil. Cena Kč 17'—.
Jar. Hruban: Pout do Ravenny. Zápisy o vzestupu duše. Román.
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„ARCHIV LITERÁRNÍ“
VYCHÁZÍ MĚSÍČNĚ'VŽDY 15.DNE.
„Archu“ řídt redakční rada: K. Dostál-Lutinov, Dr. Fr. Hrachov
ský, Fr. Střížovský a Ladislav Zamykal. Redakce je v Olomouci
na Wilsonově nám. čís. 16. — „Archiv literární“ rediguje Vilém
Bitnar v Brně, Biskupská ulice č. l. - Na "Archu" s „Archivem"
předplácí se ročně Kč 36'-—, půlletně Kč 18'—, čtvrtletně Kč 9'.—.
Jednotlivá čísla jsou po Kč 350. - Administrace a expedice "Archy“
je v Olomouci na Wils. nám. č. 16. - Nepřijatě rukopisy vracíme
tehdy, byly-li přiloženy známky. - Za vydání odpovídá L. Zamykal.

ČÍSLO 10-11VYŠLO v LISTOPADU.

Obsah „ARCHY“ čis. 10-11: Fr. Boh. Děrda: Z mých básní. 
Jan Vyhlídal: Z mě korespondence s Fr. Kotten. - Bedřich
Konařik-Bečvan: Mlčící. - Stanislav Wyspiaňski, řdl. F. Duša:
Legion. - Jos. Hanák: Paul Thureau-Dangin. - rantišek Stři—
žovský: Zázrak. - Posudky knih. - Okna.

Obsah „Archivu literárního" čis. 19: Otakar Vojtěch Charváti
První ročník Literárních Listů. - ?. Aug. Neuman, O. S. A.:
Výbor z předhusitských postil.

LISTÁRNA REDAKCE..
Družina literární a umělecká konala po valné hromaděprvou

svoji výborovou schůzivredakci „Našince'fv Olomouci za pěkně
účasti. Byl doplněn & ustaven výbor. Předsedou zůstal K. Dostál
Lutinov, místopředsedou zvolen Ing. V. Bitnar, jednatelem místo
dra Hrachovského, jenž z technických příčin na tuto funkci re
signoval, Fr. Večeřa-Slřižovský, pokladníkem red. L. Zamykal,
jenž je spolu i referentem pro vydavatelskou činnost. B. Konařik
Bečvan stal se referentem pro činnost podpůrnou. K členům vý
boru v Praze na valné hromadě řádně zvoleným kooptováno
ještě těchto 5: B. Konařík, B. Kyselý, Fr. Zýbal, E. Masák, a Fr.
Světlík. Revisory ustanoveni A. Hrůza a A. Zamazal. Ve schůzi
projednáno množství důležitých věci pro Družinu iveřejnost.—
P. Zamykal slibuje. že po odstranění technických překážek v tis
kárně půjde vydávání "Archy" i „Obzoru rodinného" pravidel
ným tempem. Také ostatní vydavatelská činnost bude čilejší.—
Redaktorem kalendářů Matice C.-M. ustanoven pro příští rok P.
Zýbal s příslušným honorářem. — Aby známost o katolických
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l):mu, kdyby lmníc životu
v duši Inc) ss) ješte více rozpoutala.
a děje ožebly ji rudými plameny
jako blesky řitín se na zemi,
kdybych znlámen v životě svém zukolísal
inlm l(l(llll(í! Thi n:| mori
k lvbycb snad onoho dne zlého
iakn apnšlnle [\,-„ji »- bázni vstal
na rameno ll mklepul
u leskne řrkl v těžkou hodinu,
Pane mnoz, Pane, zahynul,
m)Lavrllni chlupu— svého
pro slnbon viru \. duši.

ly spal jsn spanku" Holm
& kdyby z.líhilo sc li,
božská lvuia noha
po vlnách
jako po neikrásněiším dláždění
by vykročila,
jediným pokynem Tvým
bouře se utišila
a mír zavládl na nebi i na zemi.

Ale chlapce. člověka
v bouři tesknota vždy poleká — — —.
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Pane, viď, že bude mi odpuštěno.
když ve chvíli zlé
tiše zaklepúm Ti na rameno . . .

Z T R A C E N Í.

Pozdě v noci, Ale marně, marně
v těle přehluboké rány, hlava tuhé stěny drtí.
úpěnlivě tloukli jejich bludné kroky
na zamčené brány. vedli k branám smrti.

Pozdě v noci. Před branami ztuhli,
smutní, k smrti znavení. čerstvě rány na těle — —
trpělivě čekali duše ieiich odnesli iiž
na radostně znamení přímo v nebe andělé . . .

TOK BlLÝCH HVĚZD...

Tok bílých hvězd,
tot onen bílý pergamen,
v něiž první světa den
vkouzleny byly řádky
víry. naděie & lásky.

Tok bílých hvězd,
tot onen bílý pergamen.
iemuž srdce lidské
otevřít se mělo.
by z něj lásku četlo
jako Moižíě desatero
na hoře Sinali — — —.

Rei. Pane,
proč oči lidí
písma Tvého už neuvidí,
proč marně k nebi ruce vzpínnií . ..

ŠlROŠlRÉ NEBE...

Široěiré nebe,
ienom tebe,
tebe široěiré nebe
před všemi
neivíc cením na zemi. — — —

Když země stmí se,
ztemní, zeěeří.



když zradí ,
duši uštve,
že v nic už nevěří,
hle, jaká krásná záře
z tebe
široširé nebe
v smutné rysy mojí tváře
pa á,
víra v duši opět zazáří,
láska v srdci vzklíčí
& věru právem zdá se mi.
že neidřív v nebi byla láska
a potom teprv na zemi .

MODLITBA.

Vše. co na té zemi
nejvyšší krásou zpívá,
v Tobě, Pane.
Tvůrce svého vzývá.

Po kráse, iei se nebe doteků,
co krásného iešté zbývá
k vytvoření rukou člověka . . .?

Přec doufám.
že v prosbě mé neshledáš nic zlého,

rosIm-li
ya požehnal rukoum mým.

jimž se zalíbilo
vytvořit aspoň dílo
hodné člověka,
stvořeného
dle obrazu Tvého . . .
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JAN VYHLÍDAL:
Z MÉ KORESPONDENCE S FR. KOTTEM.

nejpřednějším českým lexikogratům patří František Kott
(' 26. prosince 1825, '( 9. srpna 1915), který znal ještě
Jungmanna &za života ataříkova dávno byl profesorem.

Veliké filologické dílo Kottovo podobá se obrovskému
obrazu mosaikovému, složenému z tisíců & tisíců drobných ka
mínků v umělecký celek, jehož pracnou stavbu dovede oceniti
pouze znalec. Kolik píle. kolik trpělivosti, kolik důmyslu bylo
vynaložili původci, než dílo vykona

Abychom si učinili ponětí o velikosti dila Kottova, podotýkáme,
že materiál k jeho Česko-německému slovníku, zvláště grama
ticko-fraselogickěmu (1876-1893) mohl vážiti na centy; v doslovu
přirovnává se Kott ke Xerxovi, který ..četl" své voje od jitra
do noci. Armádou Kottovi byly lístky, kterých použil na dva
miliony. Rozsahem Kott předstihl Jungmanna víc než dvakrát,
obsahuje! Kottův Slovnik s trojími Příspěvky (1896, 1901, 1902)
10.192 stran kromě předmluvy a doslovu a výčtu pramenů.
kdežto .lungmannův Slovník má sotva na 5000 stran.

Vytýká se Slovníku Kottovu nesoustavnost pro ramu & práce,
nepruktičnost pro stálé dodatky; Fr. Kott se om ouvá, že déle
žil než očekával. že od 27. sešitu oslepl na pravé oko a odka
zán byl na pomoc trpělivé choti . . . O užitku díla Kottova významný
úsudek pronesl prot. V. Jagič. pravě, že spisovatel po stránce
syntaktické vykonal znamenitou práci. že materiál příslušnýpilně
sebral a dobře uspořádal & že získal si o obohacení zásoby
slovní podstatné zásluhy. Dnes jest podle slov Jagičových Kottův
Slovník po Jungmannovi první významná práce v oboru české
lexikogralie, kterou teprve na prahu XX. století zastínil Gebauer
Slovníkem Staročeským.

S Kottem jsme si dopisovali od r. 1908 až do jeho smrti; pro
tože tato korespondence obsahuje některé zajímavosti. davající
nahlédnouti do jeho dílny, otiskuji ji.

Frant. Bartoš upozornil Kolta, že bych mohl býti jeho pomoc
níkem; seznámily nás však blíže „Malůvky z Haně" (1905), jež
jsem mu poslal na ukázku.

Kott o tom píše v .,Dodatcích k Bartošova dinlektickému slov
níku moravskému": „Na doplnění Bartošova Slovníku moravského
nikdy jsem nepomýšlel, ale stalo se to přece ——náhodou...
Přečetl jsem Vyhlídalovy „Malůvky z Hané" (1908) a později
„Popis a rozbor nářečí středobečevského", jež vydal Dr Ant.
Kašík v Praze r. 1908..., z obou knih vybral moravská slova,
srovnal s Bartošovým Slovníkem a shledal. že asi 450 : nich
Bartoš nemá. Odevzdal jsem je panu prof. Jar. Vlčkovi,redtktoru
Filologických listů, a ten je dal otisknouti v roč. 1909 na štraně
261—266 a 364—368. Oběma nahoře jmenovaným pánůn po
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slal jsem po výtisku. Pan Vyhlídal odpovídaje poznamenal .. . . .škoda.
že neměl jste mé Obrázky z mého hanáckého alba. které vyšly
v politickém listu Našinci (v jeho Íeuilletonech) v nichž jest ulo
žena celá řada nových slov a úsloví. jež na Hané jsem nasbíral."
Zároveň mi poslal deset čisel Našince. vydávaného čtyřikrát týdně
v Olomouci. Ziednal jsem si ještě čtyřicet čísel ze čtyř posledních
ročníků. Prvních deset obrázků jsem nedostal, těch v administraci
již neměli Přečetl jsem je a zpozoroval, že i v nich jest sku
tečně dosti slov, jež do Bartošova Slovníku zařaděna nebyla. To
mne přimělo k dalšímu sbírání slov moravských..

Aby literární historik věděl, které spisy Kott ke svým Do
datkům... vyčerpal. vypisuji je z jeho listu. Uvádí síce Kott
prameny v Dodatcích. ale v listech je blíže vysvětluje.

Na mou radu excerptoval Kott tyto spisovatele: Bystřinu. Fol
prechtaďllavinku, Hocha. Horenského. Kaldu. Kaldunova. (Vaška),
Kramoliše. Křena, Přikryla. Spáčila, Vyhlídala (cedulky. Hanácké
děti, Kresby ze Slezska, Naše Slezsko, echy v pruském Slezsku. Pod
jařmem, Příhody z Vysoudilova, Rok na Hané). Z mých Hanáckých
dědin a měst a Našeho Slezska čerpal Fr. Bartoš, psal mi Kott. ..ale
z našeho Slezska nevyčerpal všeho, proto jsem prozkoumal ještě
jednou aspoň slova pod čarou zaznamenaná. Sebral jsem těmito vý
pisky slov v Bartošové Slovníku nejsoucích 2485sjiž v listech lilolo
gických vytištěnými asi 3000... a tu pohromu způsobily Vaše
Malůvky." (List ze dne 7. listopadu 1909).

Dne 9. září 1909 Kott mi oznámil, že ze zaslaných Kaldových
„Ogaru'“ vybral 82 nových slov a z Vaškova „()tcova hříchu"
také lolik . . . ,. ,cň byla nad očekávání hojná. V „Otcově hříchu"
scházely stránky 145-—-—152.kodal Mohlo býti více slov."

„Záhorskou kroniku jsem si zjednal“ (Kott 7. února 1910),
Psal jsem o ni nakladatelstvu, myslil jsem nějakému velikému a
zatím, vyklubal se jako nakladatel jen pan farář Přikryl, kterému
jeho kronika nadělá mnoho starostí. ] & ll ročníku již neměl,

„Zvláště vzrostl počet slov, když jsem se odhodlal převzíti
také slova ze svého slovníku. Ale vybrakuji jen část ho. Celého
Slovníku vyčerpati nemohu pro jeho rozsáhlost (mát 10.000 slov).
pro svůj špatný zrak (zrak pravého okn jsem pozbyl usi r. 1890
hlavně obtížnými korrekturami a na levé vidím dosti špatně) a
iprosvéstář184; již mne to unavujel." (List ze dne 7. února 1910.)

„V mém Slovníku jsou slova vypsaná z knih i z Bartošových.
kterých ve Slovníku nemá [zdá se, že z knih nevybíral sám,
nýbrž že mu to činil někdo jiný) a potom mně zaslaná od kněží,
profesorů, učitelů tedy asi dobrá. To ještě jednou zreviduji při
korrektuře a v rukopise. pokud jej mám ještě doma. Myslím. že
bude Slovník obsahovati asi 7 archů a že bychom mohli býti
hotovi koncem dubna. " (List ze dne 6 března 1910.)

Dodatky ve skutečnosti mají přes 10 archů (166 stran); vydala je
Akademie česká r. 1910. Kott mi o vydání jich napsal:
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„Alea iacta est. Slovník iest vytištěn. Jak s ním pochodím,
nevím. Ale lidé spíše něco pokaraií, než ochválí. Vašnosti však
děkuji za pomoc mi poskytnutou, jíž mi by bylo potřebí nero
zenému Moravanu. .. Jako původci Dodatků dovoluji si přiložiti
také svou podobiznu. Býval prý isem hezčí, ale na ní vypadám
jak starý morous, ač jím nejsem." — (List ze dne 9. června 1910).

Sotva Dodatky k Bartošovu dialektickému slovníku moravskému
uzřely světlo světa, neúnavný & velepilný Kott počal zháněti
příspěvky k druhým Dodatkům, napsal mi o tom 20. prosince
1910: „Za zaslanou knihu a cedulky mnohokráte děkuií. .. Do
většího díla se iiž nepustim. sotva bych ie dokončil. Ale mo
ravská slova a fraze budu ještě pořád sbírati a seženu-li toho
větší část, uveřejním ii snad v Listech filologických. Jak byly mé
Dodatky přijaty, nevím, dosud isem žádné kritiky nečetl."

oku 1912 5. května oznámil mi, že změnil svůi úmysl o vy
dání nových slov &frazí: ...„Před dvěma lety ukončil isem sbí
rání moravských slov a lrazí, poněvadž mi bylo již 84 leta proto
jsem myslil, že tu na povrchu |iž dlouho nepobudu. Ale kdy jsem

po vydání sbírky ieště žil a další práce poněkud ieětděscho en,zabral jsem se ještě do nového sbírání Váš, Had v (8 L.
r. XXl. oskytl mi 7 slov a prvních deset archů (kartáčového
otisku) hanáckého kraie — 53 slov... A sebral isem toho
posud tolik, že by to vyplnilo 8—9 tištěných archů. Vybral isem
látku také z té části mého slovníku, kterou vyčerpati tehdy isem
se neodvážil, zl. all. dílu Příspěvků. A v té ie také mnoho
Vušnostiny práce. A poněvadž neisa Moravan a proto snad bych
mohl leckde pochybiti, obracim se opět k Vašnosti s prosbou,
byste mi můi elaborát laskavě opět ráčil prohlédnouti. Předložím
iei snad iíž v květnu k vydání Akademii. Kdy iei počnou tisk
nonti, nevím, ale snad iiž během tohoto léta . .. Máte-li něiakou
zásobu slov a lrazí, račte mi ie askavě zaslati, abych ii mohl
do rukopisu ještě včas zařaditi . . ."

Přání isem vyhověl.
V listu ze dne 20. listopadu 1912 Kott íše: „Vydání druhého do

datku se opozdilo. Není dosti peněz. ;emský výbor dával nám
dříve ročně 40.000 korun (jedna třída dostávala 10.000 komn).
Tuto podporu výbor lastavil. poněvadž sněm nezasedá & proto
žádných peněz nepovoluje. Doufám, že se koncem budoucího
ledna dá spis do tisku."

Dne 2. března 1913 dostal jsem od Kotta tuto zprávu: „Chtěl
jsem vydati, jak ráčíte věděti, druhý Dodatek k Bartošovu Dia
lektickému slovníku moravskému, ale nedoide k tomu. V červnu
v loni jsem jej třídě předložil. Navrhovalo se mi, abych iei dal
do Slovníku Českého, který chce vydati třída sama. Nechtěl
isem. poněvadž bych byl jako badatel v Slovníku zmizel. Vy
jednávalo se. Konečně bylo 26. února 1913 rozhodnuto. Já jako
řádný člen Akademie mohl jsem dle 10. S jednacího řádu žádati,

306



by má sbirka byla dána do tisku. Ale třida má dle 12. 5 moc
něiši právo, může dle něho předložený spis dáti do tisku, kdy
se ji zlibi. A napovědělo se mi. že práva tohu užiie. Rozuměl
isem tomu. Odvolání neni. Proto jsem vzal svou tříletou práci

ě.t Je tedy po vydání ii. Dodatek byl by vyplnil asi 13 archů.
obsahuje asi 7000—8000 slov a irazi. Odkazů k mému Slovníku
v něm neni mimo 8—12 pří adů. U všech slov isou prameny
samy. Oznamuii to Vašnosti 'tuie, že plán se nezdařil, a děkuii
Vašnosti upřimě za nevšední ochotu, s kterou iste mi nabízel
svou pomoc i při této práci."

0 velikém Českém slovniku, ieiž Akademie chce vydati, Kott
poznamenal 15. června 1909: „Jak známo, eská Akademie
sbírá příspěvky a plati za ně. Ale ty se asi tak brzo ve slov
niku neobievi, proto se iich mnoho neschází &práce bude zvolna
pokračovati. "

Dne 20. záři 1909 psal mi: „Česká akademie chce vydati po
kud možná úplný, obširný slovnik český i pramenů znova čer
pany. Ale půide to zdlouha. Já isem měl k svému Slovníku asi
2000000 cedulek Bude iich tedy potřebi neiméně 3000000 A
přispěvků iest posud málo, ač provolání ku sbírání přts ěvků
stalo se iiž před 3 roky Já iich odvedu koncem roku asi 000."

Kott přece ještě za života chtěl viděti vytištěné druhé Do
datky, proto je poslal Matlci Moravské, nechtěla-li by ie vy
tisknouti. e prý ano, ale za iistých odminek. Uznali-li ho dva re
ierenti za dobrý, a uznaií-li, bude-li dosti peněz. Druhá podminka
ie zlá. peněz bývá všude málo. Poslal isem do Brna v první
polovici řijna. Posud nevim nic , .Abych Matici vydáni usnadnil,
zřekl isem se honoráře 7-Co pak řika'1pp. Hanáci Vašnostiným
chvalozpěvům. které na ně skladate? .ledni snad se zlobi, jiní
se smčii (] ist ze dne 20. ledna 1914).

Co se s druhými Dodatky stalo, neni mi povédomo, snad je
uschovává rodina.

Rok před smrti (20. ledna 1914) mi napsal: „Včera jsem do
končil poslední svou práci: Překlad latinského autora Valeria
Maxima. Výbor. Jsou to samé krátké chvály a nechvály imanů
a Neřlmanů. Myslim, že to bude dobré čteni, jako Vašnostiny
kapitoly. Kdy to bude vydano, nevim.
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BEDŘICHKONAŘÍK-BEČVAN: MLČÍCÍ.
VALAŠSKÝ OBRÁZEK.

jizbě bylo horko, až mdlo. Strašná zima, spojená s lu
javicí, nutila obyvatele pasek topit bez ustání. Ptactvo
přilétalo až do síní, lišky obcházely za dlouhých nocí
kolem statků

Bylo ráno s povánoční náladou. Michal se sestrou vázali na
hůře seno do otýpek. Hevka prosívala na oběd pohančenou kaši
a starala se o oheň. ekala každé chvíle otce, jenž ji měl od
vésti domů. Matka ochuravěla. Hevky bylo třeba doma.

U dveří už chvíli přešlapoval nepokojně Martin. Beranici na
uších, v sivém burnuse, a na rukou vlněné rukavice. Odkašlal
si už po kolikáté & opakoval úpěnlivou rosbu minulých dnů.

„Hevko, nemosela bys nás opúščat . . . led', gdybys mia chcela
za muža, hneď budu žádat svoju polovičku. Tak jak to tatíček
dali zanést u gruntovního. A nebudeš-li chceť bývat pohromadě,
šak možeme sa odlúčit. Postavíme si u hory (lesa) svoje bydlisko.
A lepší nám tam bude . . . Nebude nás nigdo následovat aspoň. . ."

Hevka nic.
Prosívala kaši, kterou před chvílí na domácím mlýnku sama

aemlela. Bílá moučka napřed zhusta, pak jemně sypala se z ře
šeta na stůl. Nejjemnější prach nesl se vzhůru a usedal na růžové
ruce a líce dívčiny. Všecko tu vonělo pohankou.

„Šak si snáď dobrú vůlu u mia viděla, či ne? Třikrát sem
s tebú v noci k muzice utékl. Už sa v dědině smíli, ie mlčící
musela katolička naučit mluvit a tančit... A první sem z celej
rodiny mlčení porušil - —enom k vůli tobě. Dobře s tebú smýšlám.
Nic po straně a po tajmu Tatíčkovi o tebe řeknu. móže-i7"

Hevka horlivě prosívala. Už toho nebylo ani třeba, v řešetě
už se černaly jenom slupky, ale Hevka práce nekončila,

Martin prosil dále.
„Uvidíš, že ta budu na rukách nosit. Hvezdičky ti s nebe

snesu Móžeme měl zdávky v mojém aj ve vašém kostele.
Každý si ostanem ve svej. Nebudu ta nikdy na svoju stránku
avád'at Dá-li nám Pán Bůh děti, ogaři možu byt křtění po
mém, a cérk

Od řešeta se ozvalo vážné a zlostné Hevčino: Mamost nad
marnost . , . První slovo, jež Martin od děvčete od vánoc uslyšel . . .

Martin se zlobil.
„Ja, pro Boha svatého, šak bys ani nemosela bláznit se svoju

márnostú . Napřed sestra, a včil zasej ty. . Dyt sa z teho
všeckého zblázním. .První měsíce taková veselá, dryčná,samý
smích, samý kundrtál, & do zimy jak by ta cosi posedlo. Né &
né z tebe slova dostat.. . Kdyby sas vysmívala & mně přezdí
vala — všecko bych spěšej snés. Edem to mlčéní né Už vi
dím, jak ti moselo byt strašně u nás první měsíce, gdyž si chtěla
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mluvit & sa veselit, & my sa enom kňuřili, hlavu pohazovali a
písmem sa obán

Hevka doosívala. Stébla husí křídlo s povslu. kdež bylo upev
něno na dlouhém provázku. smetla pohančenou moučku se stolu
do hliněné mísy & černé šupky z řešeta vysypala do škopku.

Ženich se 8 místa nehýbal.
„Do sametu ta budu oblékat. A nebudeš děvečkú, enom dřít

a dřít. bospodyňú budeš. Dohlédat. porúčat budeš. Uvaříš. po
kludíš, na pole nemosíš. . ."

Hevka se rozběhla pro teplou vodu. Nalila ií na pohančenou
mouku & inla se mísit nazlatovělé těsto. Prosebníka iako by ani
nebylo.

Ten sepial ruce naposledy.
..Hevuško zlatá, malovaná. si jako kvíteček-rozmarýneček, mám

ta rád,že si tak hodná & pěkná.
„Jako kroužek zlatý na pysku svině iest žena pěkná. . ." hodila

Hevka po žebráčkovi u dveří.
..Nemluv. neopakui tých slov. Vracáš mně už po kolikátéi tú

balamutinu... Dyt sem ani nevěděl, co pletu. když sem to po
vídál... To mě tak bratr celého pomiátl... Už sem tu ai od
prášál za ten „zlatý kroužek". a ty ně a né zapomenút..."

Zcela tiše otevřely se dveře od síně,
Hospodář Michal vcházel vsecek zachmuřen.
„A gdo bude ten bnůi nakládaU“ , zahučel zle. „Den ie

krátký a ty sa osúšáš edem kolem pece &sukní. ty neznahaňbo|e na
Martin si dodal odvahy.
„Tak su hospodář, ink ty. Jeden deň ty naložíš hnůj, druhý

zas ia.. Co su tady pacholek?"
„Moslm do hory stat borovicu.
„Borovice neuteče . .. Nebo iá iu možu stat . . ."
..Uteče, neuteče... .lá porúčám, abys nakládal hnůj..."
Hevka mísila těsto, jako by si bratří nevšímala. Ale byla plna

zvědavosti, jak zápas dopadne.
Martin 0 rozhodném bratrově rozkazu zaváhal, ale ieště se

pokusil od)por.
„Nemáš mně co porúčat. Zme tu obá steinl páni. Tutíček nám

odkázali grunt na polovic. Tys porúčal toli roků, včil budu po
rúčat iá. . . a ty budeš poslúchať . . . Dnes naložíš &odvezeš hnůi.

& iáDogůidu do hory stat borovicu... A už hybail"re to měl Martin vymyšleno, ale třesavý, rozechvělý tón
hlaDsupovídal, že už ie ubožák se svou duševní silou v koncích.
Slova byla velitelská. ale přednes byl ubohý & směšný.

Hospodář se zasmál suchým zlým smíchem. Založil ruce &
vztyčil se před bratrem. Zelenavé oči mu zasvítily. Stál tu iako
vtělené vladařstvo. Beze slova. Bez posunu rukou. Jenom ty zelené
oči pichaly do ubohých těkavých &mžouravých oček Martinových.
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Hevka, sotva dýchaiic. sledovala zápas obou bratři. Líbil se".
Nebylo ran, ani pasování. Nebylo sipěni, nadávek, kleteb. Rvali
se tu dva duchové, & žena ne vždy má soucit s poraženým.

V Martinově tváři to zacukalo, spodni ret se začil litostivě
chvět. Už beze slova jal se popravovati hrubé rukavice, a
s hlavou skloněnou odcházel ven.

Michal se díval za ním. i když už se zavřely dvéře. Teprve
když ozval se pleskot nakládaného hnoje, zasvitil mu úsměv
vitězství.

Vladařským pohledem obrátil se na Hevku.
Ani ii nenapadlo vystavovat se panovačným, zeleným tůnlm

Michalova zraku. Nachýlila se k mise a horlivě misila.. .
„Hevkol Co chcél na tobě bratr? .."
Hevka nic. Jako by se ji to ani netýkalo.
„To uz' ie po kolikáté, co sem vás přistihl samy. .Povidai,

co na tobě žáá"dal7
Hevka se vztyčila. Ale ne k odpovědi. Vzpomněla si, že těsta

dosud nesolila. Rozběhla se pro dřevěnou solnici a, nabravši ro
zemleté soli, sypala ii do mísy. ádně těsto promlsila, a schylivši
se k němu, okusila ie iazykem

„Hevko. Bůh ta chraň, neco si začínat s bratreml Dyt by sa
to nehodilo .Nigdy bych k temu nesvolil.

Zelenavě oči hospodařovy marně hledaly zraku Hevčina, mu
sely ienom bloudit po teplé dlvčině postavě.

„Hevko, slyšelás?"
Hevka nic.
„A nemysli si. že půideš dom. .Je iich tam elče tolik. že

zaslanú uemocnú matku! Šak si byla enom takový otluk dycky,
a naiednúc by nemohli bez Hevky ubyt.. Pěkně otca zaprosiě,
aby ta tu nechali, a . ..

„Požehnání otcovo stavi dětem domy. .." zacitovala Hevka.
oc nepochytila za těch několik měsíců, ale vracela to vše velmi

vděč ně Mnohdy popletla biblické citáty, málokdy iich užila při
lehavě, kombinovala je dle potřeby, ale dobrá vůle byla vždy
zřeima. Michal snažil se vysvětlovat Hevce, že nesprávně cituie
nebo usuzuje, a ledy mlčení, iednou nalomeně, čím dále tím více
se drobily & rozplývaly.

„ o, šak fa nenavádám proti otcovi, že mně vystrkuje! písmo.
Nepravim, abys vzdorovala. chcu, abys zaprosila..

Hevka se podívala pohrdavě na hoso
Pochopil a zastyděl se. Zašel v selbkééřepýše daleko. dostal

strach, že divčinu hrdost urazil.
áš pravdu co bys ty prosila.. .'To |e moiastarost. .Mně

mosi na tom záležet, abys ostala. ne tobě.
Na podsinl ozvalo se otřípání sněhu s papučl. Přicházela Verunka.
Michal sháněl práci. Zapomněl, že chce stiti borovici v lese.

Uminil si, že vyčká příchodu Hodulákova. V rozmluvě nepokra
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čoval. Aspoň před sestrou se styděl, že on, vůdce mlčicich, tak
často porušil v poslední době mlčení. Tu jej přistihla Verunka
při vadě s bratrem, tu v důvěrném hovoru s Hevkou. Byla
všecka zmatena a rozbolestněna. Tolik se ji líbila „víra mlčení",
a najednou vše se bortilo. Tušila zápas bratří 0 Hevku, třeba
se ji nikdo nesvěřil. Pokoušela se utvrzovat bratry bibli, ale její
zásoby a znalosti byly chudičké! Nestačila svými slabými silami
přemoci "marnost" sourozenců a musela rozumovými důvody
odvrátiti neštěstí a hanbu. Těšila se, že Michal i Martin se
umoudří a že svaté mlčení vrátí se do jejich domu. Porušovala
je tedy zatim sama v naději, že tuhou kázni nahradi se později
všecko. Za jiných okolností by ji Hevka nebyla proti mysli, třeba
byla „8 jiné stránky", vždyť byla pilná, už i mlčení se podro
bila, jen ti chlapi zase kdyby měli rozum a vrátili se k poznané
pravdě.

Věděla dobře, že ji bude za děvčetem teskno. Ale tušila též,
že po jejím odchodu se poměry doma uklidní, že bratří na Hevku
zapomenou a zamilují si svaté mlčení.

Sužovala se už velice poslední dobu představami, jak to
všecko skonči.

Zaradovala se, když, vcházejíc do jizby, zahledla Michala za
branéhu do bible a llevku nad těstem.

Blížilo se poledne, když docházel strýc Hodulák ke Goláňovu
gruntu.

Dobře si to, sibal, vypočítal.
„Nebudú přecai takovi, aby mňa nepřizvali ke stolu. Dyt sa

jim Hevka dost nadřela. Možná, že budú měl uzené. a gdož ví,
nebude-i dnes aj zabijačka . . . To sa vi, mosim sa divit, že už je

Eoledně. Vymluvim sa, že nemám sebú hodinek, šak ani nemám,de bych jich ukrad, a podla slunce sem su nemohl vyznat, dyž
je pod mrakem . . ."

Vlekl za sebou lehké přiručni saňky, na které chtěl naložit
llevčiny peřiny & šaty.

Celá věc s dcerou ho mrzela. Vzkázal sice před týdnem. že
l'levka musí domů. Je ji třeba. matka dostala „suché lámáni".

Allfl zatim se žena zbrchala s lůžka a dnes mu na rozloučenouře a:
„No, gdyby ti Hevku nechceli pustiť, aj ju tam nech, až nech!

Móžeš dělat chvilu drahotu, gdyby cérce přidali nejaký rýnský
nebo loket plátna — bylo by dobré. Šak si dost chytrý. Uvidiš,
co sa dá dělat.“

Hodulák si vzpomínal na slova ženina.
„Ono sa řekne, nech tam cérkul Ale bude-i ta cérka chíeí?

Dyt gdo ví, jak jí tam mezi divúrama je? Nevím, esli bych sám
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nedostal vředa (křečí) z toho jejich mlčení, a su starý chlap. Co
potom mladá děvčical"

hledl se na svoje saňky.
„Nevím šak na mú milu — pojedem s prázdnú nebo povezem

PCHRY ll
Už se blížil ke dvoru statku.
Viděl vyběhnout z chléva mladšího Goláně. Tento se vrátil

právě s pole, kamž zavezl na saních dvakráte hnůj. Uvázal krávy.
dal jim sena, a šel k obědu.

Hodulák za ním. Ale musel ho Goláň nevidět, když mu zavřel

gvéře před nosem. Nechal saňky před chalupou a bral se tišeo síně.
Překračuje práh, smál se v duchu:
„To sa zasej pobavím . .. Z nikoho nevytáhnu ani slova, leda

nejaké nábožná; abych já mluvil sám celé odpoledňa. Ale šak sa
nezdržím dlúho, co s takovýma bláznama. . ."

Nedomyslel.
Z iizby se ozvalo hrubé:
„Jářku, gde je ta borovica ?“
To je ten mladší -—-pomyslel si Hodulák.
„Jaká borovica? Co miateš7“... odpovídal druhý. v němž

poznal příchozí Michala.
,.Ešče sa ptaj. .Prý, nakládaj a odvez hnůj, já zetnu boro

vicu. Ohlédám sajá všade po dvoře, ale borovice nigde.
cesta do hory zametená, ani micak ju nepřeběh. Ne tak slavný
hos odář s borovicú.

.. ic ti o borovicí nění. Včil se půjde jest, a né súdit. Nemáš
mia co vo aí před súdnú stolicu. .." odpovídal hrdě Michal.

Ale mladší se nedal.
„Ráno's mně vyčítal, že sa omelám enom kole pece a okolo

sukní, to' s mia chtěl dostat z domu, aby sa's mohl do vůle sám
ole sukní pometaí, pravda- i7"
Předhůzka byla roslovena žalostným, skoro plačtivym hlasem.
.,Ešče to opakujlř' — zařval Michal. „Esče jednúc to řeknil

Aj gdybych sa ometál, nic ti po tom néní ..."
Vtom vpadl do toho naříkavý. vyčítavý hlas Verunčin.
„Ale bratrově drazíl Po kolikátéj vas budu rozhaňat & smi

řovaí. Dyt to u nás nigdy nebývalo... ili zme v lásce a svor
nosti, slova zme si zlého nepověděli, a toto včil co chvíla vrčíte
na sebe, jak nepřimířaja, psíci..."

„Ja pro Boha, co sa to enom stalo tady? V létě nigdo ani
slova, a najednúc plno řeči, až řeči. Zázraky se dějů, zázraky . . ."

„A abys věděl, já si o Hevku řeknu... Až příde jeji tata,
hned 0 ňu řeknu. Tak su sedlák, jak ty... Polovička mně patří
a živit sestru až do smrti budú oba bratři. Tak to stójí v testa
mentě . . . Dostanu, co mně patří. . . hneď zutra půjdu k notárovi. . ."

Martinovi docházely síly. Když byl ráno bratrem takřka vy

312



hozen z chalupy. zastyděl se až na čerstvém vzduchu. Co si
o mně Hevka pomyslí — že jsem slabochl . . . Ne, ukáží it, ukáží
i bratrovi. že se mýlí... Tak si umiňoval celé dopoledne. Ale
stoie před bratrem, zase ztrácel odvahu. Jen pohled na Hevku,
sedící skoro nečinně za stolem, iei posiloval ve vzdoru.

„Ty a ženit sa ?" . . . rozesmál se bratr. „A Hevku? Hoho, bra
tříčku, marno sa rozháňášl Tá vyróstla pro iiného.. . Z toho
sobášu nebudeme vdolků oiídat, ani si nemyslil“..

To už byl v iizbě Hodullik. Hleděl všecek vyieven na rodinný
výstup. První věc. která mu napadla, byla vůně ko rové omáčky.
„Och, tady není dnes zabíiačky — ani uzenéhol trela do vás!
Tolik chutí sem si dělal. & tu máš — šišky s koprovú."

Leč daleko silněiší doiem byl z poznání, že mlčící už neisou
mlčící. Pudem bystrěho Valacha vycitoval i příčinu a všecek se
podivil. Jako by ho ani neviděli u dveří přešlspovat. A Hevka
u stola také jako by otce ani neviděla.

Nastslé pausy použil, aby na sebe upozornil.
„Vinšuiu vám všeckým vespolek šťastný nový rok. Aby sa vám

urodilo na polách a zahradách. Aby červený kohút ai tá s kosú
vás obešli hodně daleko. Aby vám Pán Bůh uamnožil toho sta
tečku ve chlévě. aby vám žádná ovca neskapsla . . . A chtěl sem
vám ai vinšovat, aby sa vám rozvázal iszyk iak Zachariášovi,
ale už vidím, že sa si bez mého vinšu rozvázal . ..

Michal zahanbeně vítal hosta
.,Vitaite, Hoduláku. . Vyzlečte sa z huně & poďte s nama
obědu.
„Naspoř Pán Bůhl Je vás ke stolu dost..."
„(ide sa nelliá čtyřé, nail sa ai pátý.., Už se moc nevymlú

vaite & poďte. . .“
e dyt sem nepřišel vás vyiídat... Ai sem cosi pohodil

cestu a u žida sem sa stavil na bělku . . . Sednu si tady u pece , . ."
Do věci se vložila Verunka.

„Nic ss nevymlúvaite.. .Méme dnes enom máčku. ale" hnedhodím do hrnca klobásu. Dnes zme sa vás nenadáli.
„Dajte si pokoi s klobású. Snáď byste sa skrze mia neutrácali.

Dyt neisu malý ogara . . .“ řekl Hodulák, ale v duchu si řekl při
zmínce o klobáse: „No. leda tak."

Verunka šla na půdu pro klobásu a llodulák se pomalu svlékal.
Odložil huni. čagan i beranici na lavu u kamen, dívaie se na
llevku.

„Ná, co ty sedíš, iak bys laty ani neviděla...?" obořil se
na dceru.

Hevka vstala, políbila otci ruku. a beze slova šla k ohništi.
„A nevíš, co sa patří?. . . Obtúlit ruku umí ai malý usmrkanec...

Neřekneš ani, čerte nebo ďáblel Vidí tatíka iednou za čtvrt roku.
& iakby šla okolo ostrévky. Ahal Myslím sa ti nechce odsáď?
Zpomeň si enom. co mně to dalo práce. než sem ta tu ukovall

;.
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gořád Tatulko. já tu neostanul A včil sa škňúříš, dyž máš jítoml
Michal přerušil trapné rozpaky.
„Hevko, dávaj zatým polévku.. . Martine, zavolaj ogara

z c
Po chvíli seděla celá rodina za stolem. Klobása už voněla od

ohniště & Hodulák roztahoval chřípí blaženosti. Pojídali kyselicí
se zemáky ze společné mísy & každý se zabýval svymi myšlen
kami. Nejvíce chutnalo hostovi. Čelo se mu zaperlilo potem.
Nejméně si podával kyselé polévky ubožák Martin. Strach 2 od
chodu Hevčina & pevné odhodlání k vážnému rozhodnutí byly
příliš patrny v jeho tváři, jenže si jich nikdo nevšímal. Naprosto
netečné se chovala Hevka. Jako by neměla nejmenšího zájmu pro
celý svět.

To znovu popudilo Hoduláka, když pojedli polévku.
„A ty, nezdaro. ani slovem sa na matku neoptáš? Jakbys ani

dcérú nebyla.. Matka skomírá, už ani bílého chleba nemože.
& ty, nezvedenče. ani špásem se neoptáš . . .“

Verunka snažila se zažehnat bouři. jak to jen bylo možno.
Rychle vytáhla z hrnce ještě natvrdlou klobásu, položila ji na
stůl před hospodáře. Ten vytáhl křivák. & každému ukrojil kou
sek. Hostovi ovšem neivétší.

Hodulákova tvář se rozesmála, ale Hevky s očí nepustil.
„Doma klobás moc neužiješ, ani si nemyslí,“ a obraceje se

k hospodářovi. vyprávěl obšírně.
sme měli neštěstí letos s mašíkem Takového zaškud

léllo škrčka sme kúpili, takovú nepodaru. Nechcelo žrát, pořád
sa to enom v žílu mrvilo Jářku. stará. zapichnu to. Slaniny
sotva na prst, masiska také měla. A kúpil sem to od Zděchov
jana, ale na mú hříšnú. nic už od tych zděchovských zlodějů
nekúpím . . ."

Michal se pochválil. jakého oni „kusa" zabili &tak uběhl oběd.
„Už maš háby nachystané? Abysme sa dlúho nemeškali . . ."

zkoušel llodulák situaci. Byla v něm malá dušička, že dceru
skutečné poveze domů.

Hevka jenom pohodila hlavou. Mohlo to znamenat .,už“. ale
také „dejte mně pokoj |“

„A nemožeš řecí aspoň bé, cé ?"

d Pasákovi bylo všecko domlouvání otcovo směšné & vmísil seo řeči.
„Ja, ved, stryče. naša Hevka nemluví už ze šest týdňú. Enom

hlavů pohodí, nebo neco svatého poví . . . Ani se mnú sa už ne
vadí, leda mně búchne do zádu nic nepravjaci . .. ak ani ho
spodářé a mi nic nespravijá .. ."

Sotva to řekl, upaloval z jizby.

d Hospodáři se zamračili a Hodulák pln úzkosti se zadíval naceru.

314



„Pro božky . . . Či sa's dala k mlčícím7Dyž sa rozvázal jazyk
už aj hos odářom. ty začneš stvářat hlúposti7"

„Sláva Baně jestit tajiíi slova. ,“ řekla Hevka chladně.
„Kdybys rači nebrala jméno Páně nadarmo . .. Mluv. jak ti

zobák narostl . .. Či ti přeskočílo?"
Hevka sbírala se stolu stolu nádobí 3. lžíce.
„Šak já z tebe to mlčení vyženu . . . Přetábnu ta párkrát ře

meněm, a bude aj po mlčéní.“
„Jabka zlatá na ložích stříbrných jest ten, kdo mluví slovo

časem svým..." prohodila Hevka druhý citát, jenž jí nejvíce
uíkvěl v paměti.

„A už teho mám dost.. . Pakui sa, sbíraj háby a peřiny . . ."
Umysl, nechati tu dceru, bude-li třeba, rozplynul se úplně . ..

„Ani za col Dyt to byla cěrka jak oheň, čtyřé jí nestačili odpovídat,
a najednúc pozbude řeči . .. To tak, abych ta mosel do Kromě
říža zavést, jak vozijá špiriíisty . . . 0 ne. čaganem to z tebe vyženu."

Hevka se rozběhla do iizbečky. kde se jala vybírali : malované
truhly šaty.

Hodulák zapomněl i na klobásu, kterou byl pohoštěn, a zle za
koulel očima:

„Pro Boha, ce ste mně : ní udělali? .le-li to súcíl? Takovú
děvčicu, enom oheň byla, tak ohlúpit.. .-Ste li sami blázni, lak
nemusíte proto bláznií jiné.. .Žena na úmor. cěra zralá pro
blázinec, ja, co's to enom na mia. Bože, dopustíl..

To už naříkal llodulák velmi opravdově.
Martin sledoval se zřejmou úzkostí Hevčiny přípravy k odchodu.
„Strýčku Hoduláku," ozval se nesměle. „.lá lúbím vašu llevku
rád bych ju rad bych sa s ňů » < chtěl bych ju za ženu . . ."
Konečně to bylo venku. Cely se zpotil tím přiznáním,
„Ja, napřed ste mně ju poplétli. a včll byste ju chtěli za ženu.

llledme se jich. .. ," zamlouval Hodulák, ale hněv jeho se mírnil.
„Já sem ju nepoplétl, já sem a mi brzo zacal mluvit, to sa ví,

potajmu. Aj sem ju třikrát vyvéd na muziku . . ." vyznával hříšník.
Verunka div neomdlévala. Spráskla ruce a sedla si zničené.

Kolena se jí chvěla.
„Ja, Hospodine, co to neslyším ... Katolíčku bys chtěl, ty ne

haňbo jedna... Dyt by se naši rodičé moseli v hrobě zármut
kem obrátit , . .“

Hodulák si při těch slovech vzpomněl na rozdílnost víry &
pýcha katolíka se v něm ozvala,

„Napřed sa optajte, Verunko, esli bych já dal cěru ,.baranovi" ——
To tak . . ." a v duchu si pravil „Tu máš půjčku za oplátkul Už
sem ti to vle íl."

Martin se ránil jak mohl, ochotně vysvětluje.
„Já ostanu ve svéj a ona také ve svéj . . . Nebudeme jeden

druhého na svoju stránku svádat. A dá-li nám Bůh děti, tož
ogaři budú po mojí. cérky po. . ."
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„Ja, na mú milú, tož budu mět děti barany, až barany —“
vpadl posměšně Hodulák Martinovi do řeči.

Verunka dále spinala ruce. Michal stal mlčky, zamračen, po
zoruje s napětím bratrovy námluvy.

„Víru ste si dojednali, a co dalej? Byla by tu Hevka hospo
dyňú nebo ženu pacholka? Jak to máte s bratrem zaplsané? . . ."
už vážněji dotíral Hodulák.

„Všecko máme s bratrem na polovic,a Verunku obá do smrti
dochovat... Odlúčím sa od bratra a budu stavjat pod horú.
Aspoň nebudeme si dělat nic na spříkyl“

„No, dobře.. ." pochvaloval Hodulák. „Včil sa optáme Hevky,
es-li pozvolí . . . Hevko, počúvaj, chceš-i prý byt gazděnú u ml
čících . .. Mlčet sa's už naučila, jak vidím, nebude ti zle."

Hevka dala jasnou odpověd. Právě dovázala nůši se šatstvem,
donesla ji do velké jizby a hodila ke dveřím. Pak se vrátila do
iizbečky, balit ostatní.

„Na mú milu, jaksi to máte špatně s Hevkú dojednanél".
posmíval se Hodulá

Ženich stál zahanben a smuten.
Michal pokročil a začal vážně, jako soudce:
„Hevko, pod k pořádku."
Děvče ku podivu rychle nechalo kutění v komůrce a vešlo do

jizby. Opřelo se zády o veřeje a zahledělo se zdánlivě do prázdna.
Otec však znal dobře ty oči, hořely zvědavostí a touhou.

„Hevko, slubovala's negdy bratrovi7“
„Marnost nad marnost. . ." zašeptala.
„Martine, slubovals ti, že s takovú jistú jideš ?"
„Ne, ni dy .D ycky řeč otočila, jak sem začal.
„Dobře " yoddychl si Michal. „Hevko, chtěla bys jít za mňa7"
To ravil už měkce, rozechvěně.
Hevlia se zapálila. Sklonila hlavu na prsa, ale slova neřekla.

Verunka skláněla hlavu až ke kolenům.
„Svět to neviděll", zasmál se Hodulák. „Myslel sem před půl

rokem. že vedu céru do služby, a zatým sem ju vedl na mínku." ')
„A dva ženiši naiednúc. Z pekla štěstí... Tož vybíraj, vy

bereš-li Martina, pozlohíš ai Michala, vezmes-li Michala. poplače
si Martin. Nevěstú si, ale oba brat nemóžes. Každá kost má svoju

zllimí...."Pí'etni na chvilu to svoje mlčení, a nebo aspoň prstemu až.

„Bratrové drazí, zpamatujte sa. "prosila Verunka. „Bylismeděti pravdy, a už sme zas ve tmách.

—') Na Vsacku bylo zvykem, leč o'eedinělým, že rodiče ženichovi bralis e
věstu k sobě na několik měsíců na : ouěku, na mínku (míniti !) sum: mladých
lidí však bránili všemožně. Za tu dobu zkousky už poznali, zda je děvče pilně

; hodcrlné.hodí- li se pro jejich syna, a děvče ověem též se vyzkoušelo, hodí- li seo ro my.
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Nikdo však ieitho nářku neslyšel.
Hevka ziasnila tvář. Ale místo k Michalovi, přistoupila k Mar

tinovi. & chytila ho za ruce.
.Martiinku. máte mňa na ozaist rád ?"
„Mám.. mám. ." koktal radostně.
„A nigdy neutečete ?"
..Co bych utěká17"
„A dy'cky pomožete7"
„Pomožu. pomožu..
„Nigdv sa na mie nebudete hněvat7"
.,Nigdyl"
„Ani na" mia zahlédat, bočit sa. & nadávat ?"„Ani. 
„Ani na bratra svoieho sočit. že — ——sem si ho zvolila za

manžela ?"
Martinovi zacukalo ve tváří & vyhrkly mu slzy. Ale už tu byl

Michal. uchvátil děvče do náruče. že se začalo rozpaky svtiet.
..Hevko, Hevko, je to pravda? Neděláš size mia také blázna."
„Ne, ne... mám vás už dlúho ráda..." vyznávala Hevka.

„Ale montte mně také neco slúbit."
„Povtdai, všecko splntml"
.. 2 už sa nigdy nedáte mezi mlčtct . . ."
..Slubuiul Ale co tvoje mlčent posledni týdně ?"
..Chcela sem vám ukázat, co ie to za hlúpost. .. Trápili ate

mňa napřed vy, tož sem iá vás chtěla také potrápit... Eěče
iednúc slubte, že nebudete mlčící. V tú hodinu bych vám utekla"

„Slubuiu."
„Ti ostatni mutú byt mlčtctma" »-- smála se potichoučku Hevka —

„enom dyt vy budete mluvit."
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STANISLAV WYSPIANSKI. PŘELOŽIL F. DU ŠA:
L E G l 0 N.

DVANÁCT SCÉN.

SCÉNA 1x.

Na Kapitolu; široké schody vedou nahoru.z ola viditelné, vystupují : keřů
vavřínových, iimiž isou nahoře zcela oživené. ďiutu vrcholku na pozadí tem
ného blankytu hvězdného veěera. mramoroví polobozi Díoskurové: Kastor a Polux.
kteří chytaií splasené koně Phoeba, zavěšené ve vzduchu. iako dvě skály nad
síokem vavřínového p.a.horku S pochodněmi. s korouhvemi dav lidu vede bás
níka polského ověnčeného zlatou korunou oslavenců; lidu vévodí Demos.

Chór: Altissimo. altissimo poetal

Demos: Když okem přeletíš roviny.
království tvé ie před tebou.
Hle štít. hle chtění meta.

Mickiewicz: Moie dědictví ruiny,

kl sné cypříšů velebou,rálovství mé ie v Duchu říši.

Chór: Altissímo, alíissímo poeíal

Demos: Mluvíš a dav tě slyší,
jak okem dosáhne! daleko
isi vladařem národa svého.
Vzesel's jak ohnivá kometa.

Mickiewicz: Spěchám za hlasem jeho,
Jít máme ieště daleko
pro vítězství v duchové říši.

Chór: Altissímo, altissimo poeíal

Demos: Mluvíš a dav tě slyší,
rahnoucí po hlase proroka;

glovo Tvé — plamen k nim zalétá.

Chór: Alíissimo, altissimo poetal

Mickiewicz: Moje moc přichází s vysoka;
iedny povznese & druhé svrhne níže.

Demos: Je vyšší než kostely Říma,
než-li Říma kostely & kříže.
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Mickiewicz:

Demos :

Mickiewicz:

Demos:

Mickiewicz:

Demos ,'

Mickiewicz:

Demos :

Mickiewicz :

Demos:

Mickiewicz:

Moie moc pochází s výší,
nad paláce, trosky se vzpíná.

Mluvíš a dav tě slyší:
hle. prorok. prorok probuzený.
Jak okem dosáhneš daleko
království tvé je před teboul
Dosáhl's štítu koruny.

Království mě je nad světem
kde hvězdy vládnou svou velebou,
hle. věčna vichření tiše
vede v prostor slunce odpoutaná,
kde cesty nemaií konce. rána,
království moie v Ducha ie říši.

Mluvíš & dav tě slyší
spoutany proroka velkosti.

Započnou svátky lidskosti
království Ducha na zemi.
Duch sestoupí s velkého prostoru,
aby obcoval s mladými,
by miloval bčdné & chudé.
by učinil ie svatými.

Mluvíš & ticho je všude »
dav slovy se krmí velkými.

Zavolám všechny národy
všech národů vyvolence
s korouhvemi svými přirazí.

Již idou. Zřím národův zvolence.
iiž idou, korouhev týči,
domovů svatost je provází.

Srdce moie ie pohostí.
slovo mám pro ně svaté.
nechť přiidou, korouhve vztyčí.
vyvolenci národům k zdobě.

U stop tvých skloní se v lítosti,
tys nade všecky národy.

Jak bratry přiimu ie k sobě.
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Demos:

Mickiewicz:

Demos :

Mickiewicz:

Demos:

Mickiewicz:

Demos:

Chór:

Mickiewicz :

Chór:

Mickiewicz:

Korouhve. korouhve nesou.
před tebou korouhve sklání.

Před Slovem korouhve sklání.
chvíle, jediná chvíle:

korouhve, korouhve v pokloně.

Před tebou korouhve plynou,
viz, mnohé se korouhve vinou,
všechny zřím před tebou vláti.

Duch mzdu iím svoji platí,
dobudou Ducha říši,
zřím mnohé korouhve vláti.

Mluvíě a davy tě slyší.

Dobyl jsem Ducha říši,
hle rapory. prapory zřím vláti.
Duc vás chce žoldnéři míti,
mzdu svoii iim latí,
poalyůte, slyšte egionyz
půjdeme, půideme daleko;
vzkřísit, pobořit trůny -—
hláaaiíce Ducha královntví.
Posloucheie, slyšte legiony
trůny pohořím v nicotu.
pontavím Ducha říši.

Mluvíš & dav tě slyší,
trůny povalíš v nicotu.
povalíě v nicotu trůny,
ien učiň co davy volaií.

Učiň, co davy volaií.

Učiním, co chtějí davy,

Eovedu, vedu je k výšinám.e Slunci vedu je Zlatému.

Učiň, co davy žádají,
povalíš trůny v nicotu.
za tebou v legiony půjdeme.

Žal minulý to, srdce mé
nářky dávno přebolelo —



Chór:

Demos :

Mickiewicz :

Demos :

Mickiewicz :

Chór:

Mickiewicz :

Chór:

Mickiewicz:

Chór:

Mickiewicz:

Chór:

Mickiewicz:

budím srdce, ze sna budím srdce.
Lítost hesla. srdce spalo. —

Vstaň Wallenrode
ve volném národěl
Přes krev, přes krev
učiň, co davy volaji.

Hle, národ povstal iako lev,
davy k tobě volaií
přes krev. přes krev. přes krev.

Krista na sátclch mail,
Krista obraz i znamení.

Přes krev. přes krev volají.

To Satan srdce klame.

Učiň. co davy žádají,
řes krev, řes krev, přes krev.
staň, W enrode.

vstaň. vůdce tys. tys levl

Krista na iátclch mail;
zapomněli božího slova.

Oblouzenl, zlá tvole mluva.

K výšlnám vedu ke stitům,
k slunci : blankytům.

Utekl's od hrobů, padolů,
tsm naše vraždí. tam krev.

Dosáhli iste kostelů, vrcholů,
vzhlědněte k Slunci. k blankytu.
utichne, utichne hněv.

Tam nase vraždí. tam krev
Obluzení, zlá tvoie mluva.

Hle Sláva při Vás. Velkost Slova
utichne. utichne hněv;
dosáhli iste kostelů, vrcholů
nepatřte. nepatřte na krev,
nepatřte zpět do údolů,
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Chór:

Mickiewicz:

Chór:

Demos :

Mickiewicz:

dosáhli iste kostelů, vrcholů —
vezmete, vezmete na čela
vitězství, vítězství Ducha,
pokoje znamení známé.

Wallenrod, Wallenrod klame.

0 lidé, pomněte Slova.

Bludná, zlá tvoie slova;
šílená, šílená vláda.
Kde Wallenrod, tam zradal
Wallenrod, Wallenrod klame.
Udeřte naň praporci směle,
odhoďte Krista znaky známé,
korouhev, korouhev klame,
odhoďte prapory Slova,
šílená, šílená vláda,
kde Wallenrod, tam zrada,
proklaty, kdo lid klame,
odhoďte Krista znaky známé.

roklatý u koho zrada,
do lidí dovedl ke štítům,

k bledým, mrtvým blankytům,
hle v údolech zničení vláda.
mor, požáry, hlad,
zrada nás vede, zrada,
do ztrát, do bědných ztrát.
Slovo Kristovo klame,
odhoďte kříže znaky známé,
polámal, polámat Kříže,
odhodit. šlapat prapory - 

Jedny vznesu a druhé svrhnu níže,
pnkoř se přede mnou na chvíli
a hned pocítíš příboi síly
vynesen mocí nad Boha.
Jak okem dosáhneš daleko,
bude království tvoje.

Dosah isem pro duši pokoje,
proklel jsem království země,
zhrdám službami tvými.
Mé duši má vláda.

Demos: Pokoř se, uznej mé panství,
a dám tí legiony v poddanství.



Mickiewicz: Pokora. nicota, žebráctví.

Demos: . . . legiony sil v poddanství!
Sklon se & dav se ztiší.

Mickiewicz: Poznávám satanské panství:
prokletí Ducha z něj čiší.

Chór: Polámat, polámat kříže.
zahodit. zdeptat prapory,
proroky avrhnem níže.
polámal, polámat kříže
zahodit. šlapat prapory.
polámat. polámat kříže.

[Odhazuií propo , deptaií, ničí & lámou & zanechaií básníka ve vavřínech.
samotného nad trozkami křížů a korouhví.l

Mickiewicz: Prokletí, prokletí Ducha!
Satanů bdí zlé moci,
adly utržené prapory.

[egione. Legione víryll
Zde tali korouhve. hello.
pob ouznění ukrutně muko
až k tomu korouhev klesla —
i tu vlastní il zabili rukou.
Legione. ó svatá hesla!
Až k tomu korouhev kleslal

muko, bolestné muko.
Iegíone, legione víry, (Poklekne v pláči.)

Rapsod: (Stařec, nuzdk, zahalený v hadrech, v ívůfi podoben Ho
mérovL) . .. voláš & pustina ie hluchá . ..

Mickiewicz: Nepoutfehnul ho ieltě.)
le, líce tvoie poplvané,

protory zdrané, pošlapané,pro lel iai. proklel iai děti.

Rapsod: Voláš ——hlas v pustinu letí.

Mickiewicz: Prokletí, prokletí Ducha.

Rapsod: Voláš a pustina je hluchá

Bok'oi Vám. Slovu vašemu:roč lomíš rukama, člověče
& pláčeš nad korouhvemi.
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Mckiewicz:

Rapsod :

Mickiewicz:

Rapsod :

Mickiewicz:

Rapsod :

Mickiewicz:

Rapsod :

Mickiewicz:

Rapsod:

Mickiewicz:

Rapsod :

Neštěstí podíváš ruce.

Porozuměl jsem srdci i muce.
Vstaň z prachul

Povznáňíš Ducha;
vstávám : hrůz, povstávání padlý;
v prachu mé prapory zbylé.

Pokoj Vám; dávám vám ruce;
byl isem na národů hřbitově,
plakal jsem na národa mohyle.

Rozumím jak ardcím, tak muce,

ty nouzí, starostí zvlčiltplakal jsi na hrobů pří rově.

Krvavé slzy oči mi vypily,
yl jsem na národa mohyle,

viděl jsem, viděl jsem hroby,
prapory, štíty zbylé,
rzí prožrané meče, oštěpy,

viděl lisem kostí střepy.'alr plazy ie lezoucí zasedli,
líce se bledostí povléldy,
barvy v očích pobledly,
vlděl iacm národů mohyly
na hřbitovech pleanivě křlie;
ink se blankytně svítily
když zašla Noc..

Viděl jsem ohně hrobové.

Kříže se blankytně svítily.

Znáš hrobů hovory dechové.

Vracím se z národa mohyly.

Vzpomínám na sny ztracené.
Znal jsem tě poutní &,
kladl's mi ruce na hlavu,
Jsi Mocnář . ..

Lazarone, Lazarone,
mrtvola, rkavce slyším,
hladové, nenasycené;



Mickiewicz:

Rapsod :

Mickiewicz :

Rapsod :

Mickiewicz:

Rapsnd:

Mickiewicz :

Rapsod:

srdce iím hážu ziizvené
nakusy hlad iich tiším,

Jaké žuly v srdci pláčí,
iakés rány nezhoiené —
a ty na prsou, co značí
lupy polských žoldnéřů.

Střepy. střepy;
nairali se syto supi.
krev i šat ten zmohli stěží —
v blátě, v kalu srdce leží,
& hrob svěží & trup svěží —
duch se plouží.

Proč se srdce nesvěří
iaké, druhu, tvoie děie —.

Dokončené. dokončené.
nažrali se syto supi
toho srdce. lásky dosti »—
Střepy, střepy. Střepy. střepy.

Proč tu staré vlečeš kosti;
odkud přišel's

S legiem
V čas. kdy zřel isem letěl ptáky,
iako by iestřábů puky,
ved Poláky, hnal Poláky
od polských cest mezi mraky
do té bouře, do té bouře.
Vichr, kroupy šlehal v zraky,
iestřábů hle řídnou pluky.
iestřábům se lámou křídla.
Srdce zšedlo, láska zšedla,
tělo zbité. srdce v iedu.
hle 1 olámaná křídla
Nažrall' se syto supi,
střepy. střepy. srdce střepy.

Nehledáš pomoci rodáků.
jak vyděláš si na žití,
ialr se živíš . . .?

Drobky & odpadky skývy.
hlavně láskou, hlavně vůlí.
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Mickiewicz

Mickiewicz:

Rapsod :

Mickiewicz:

Rapsod :

Mickiewicz:

Rapsod:

Stávám u těch skal úpatí
na prahu Slávy,
chléb iím slzavý
žebrácké skývy
Bůh mne živí. Bůh mne živí.

su . '
Nehledárn pomoci rodáků.
Padlí orli, zhasly hvězd lesky.
nažrali se syto supi,
v zemi propadly se blesky;
střepy, střepy, střepy.
Hle na prsou mých značí
stuhy, že byl jsem v legioně,
& v srdci, v hrudi pláčí
bolest. žaloby i klení;
tak iá svoie žaly zvoním.
zvoním & dav mne slyší,
dav duchů přichází ke mně
se stuhami, s korouhvemi,
jak chodili legiemi.

: Znáš legie, žil isi : nimi!

Rapsod : V bohatýrství.

V těch bitvách, na těch pláních
za orly těmi —|

S orly, iak bratr v bratrství;
jednou v šťastných, v zlých iindy osudu dlaních,
po těch bitvách, po těch pláních -—.

Před Vámi. za orly těmi
pochodeň bohatýr.

Nad námi, za orly těmi
Caesar, Caesar Zkáza. Vír.
Byli jsme hrdí na stan.
byli isme mladí
a nepočítali ran.
hrdí. že krev proléváme.

Viděli jste. že Caesar podvádí,
že Caesar, že Caesar klame.

Padli orli, zhasly hvězd lesky.
Caesar klame.



Propadly v zem se blesky,
zůstaly rány & stesky.
Do rakví korouhve vloženy.

Povstanou, kdysi povstanou
& budou nad námi vláti.
Kdys hodinu ted' volanou
budeme, budeme znáti.
Povstanou, nad námi povstanou.
ve vzduchu budou vláti
korouhve — to bude časně ráno:
než listy počnou pláti.
to bude časně ráno:
než ptáci dne pozdraví svit —
cyt. cyí, cyt, cyt. cyt, cyt.

Mickiewicz: Ty víš, ty víš, že vzeide Svit:
ranní svit.

Rapsod: Cyí, cyt. cyí. cyt.
ne zítra ——ne,

dny přiidou nespočííané
To bude Časně ráno,
než listy začnou se chvěíi.
Přijdou. přijdou, přiidou velkou vlnou.
lak chodili legiemi,
! korouhvemi, s korouhvemi;
když uslyší, iá že zvoním.
že isou časy naplnění.
hodiny, dny spočílané.

Mickiewicz: Rci, kdo ty jsi. »

Rapsod: — -— -—_. _ __ _ _ __
Lazarone, lazarnne.

SCÉNA x.

Forum Romanum; nad zříceninami sírmí zb tky sloupoví, železnými obru
čemi apinlé; vítězný oblouk Septima Sexera; dle ien základy spadlých sloupů
& soch; a na konci úvozu velkých ruin vévodící oblouk Konstanííinův. Noc:
přeletuií mraky & co chvíli zakrývsií světlo. Ohně. vybuchuilcí každou chvíli
v iiné části města, osvětluií skaliska basilik &rozpadlých kurií. Dav obyvatelů.
lidu, havěti, masek. které celé Forum zalehli. Příchozí Brutus-Mickiewicz.

Chór: Republika nás volá k činul
Svoboda národů ohroženal
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Vavřtny, vítězství vavřínul
Nechť nám vévodí Marius.

_ . Hle, Caesar sahá po diademu.

Nechť Caesar po diademu nesahá.

Caesar hodil nám věnce vavřínu.

Caesar lichotí pokrytci podlému.

Caesar zradou sahá po koruně.

Caesar a lid. Lid a Caesar — moc neblahá.

HFPPPN Republika nás volá k činu.

Nechť Caesar po diademu nesáhá,
at jakákoli, Caesara moc neblahá,
Republika volá nás k činu;
ohrožena lidu volnost svatá,
iak v krvi byla počata,
krvavého se domáhá vavřínu.

_ Caesar hodil nám věnce vavřínu.

Caesar k vítězství vedl legie.

Caesar, Caesar do záhuby svalt ie.

zavedl hordy do svého stanu

světem prošel podoben orkánu

???-P.“ Caesar, Caesar sahá po diademu.

Republika nás volá k činu,
krvavé domáhá se oběti,
krví slepí se listy vavřínu.

(V návalu chápou se Bruta dve postavy.)

Postavazprava:Ty spiš, Brute, Brute, probuď se,
pohlédm' na velkost Říma,
Řím, tot svobody hlas živý. —

Kdo volnosti vrah zášti naštvaný.

Postava : leva: O bratře v Kristu, probuď se,
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Postava: prava:

Postava : leva:

pohled na velikost Říma,
tu zástupce, volnost jenž třímá,
vykoná divy.

Brute, ty spíš, Brute, ty spíš,
„tot velkosti hlasi:živý.

velkost, iež ničí tyrany.

Bratře, ó bratře v Kristu slyš.
hle vrah záští uštvaný,
vrah volnosti hrozí ruinou._
slitui se nad lidu hodinou
nekřisi volnosti tyrana,
volnost lidu má být zklamána.
Řím to! volnosti hlas živý.
Bratře. o bratře v Kristu. slyš.

Pslava zprava Brute. procitni Brute iii.
(Mizí v davu. u Mickiewicze stoií Krasiňskí, bere ho za ruku.)

Krasiňski:

Mickiewicz:

Krasiňski:

Mickiewicz :

Krasir'lski :

Mickiewicz:

Polska Římu dá spásu.

Já Bohem požehnán v žasu
sešel jsem s národem v ruiny.
Korouhve. hesla zničené.

Neskončené isou cesty, neukončené,
očima dívej se duše,
vidí! národy spasené.
Odhod hesla, odhad slova, zapomeň.
Nepotřebné jsou hesla i slova;
minou lesky, erby záhy.
pohled v nekonečné dráhy:
kol Tebe Ducha Říše,

Polska Římu dá spásuu?
use slouchá. srdce slouchá tiše.
íma moc v ruině.

vzkřiste znovu moc Říma.

Povznes duši nad trosky. v nichž dřímá.
íše Ducha. okolo Ducha říše.

Byl's Bohem požehnán v iasu
rozboříš moce v hodině;
bude spasen, Slovo dá mu spásu.

Polskou Řím v slávy vzplá jasu.
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Krasiňski: Kdy zřítí se kostely Říma,
kdy sklepení Petrova se rozlétnou.
kdy lidé v bázni pokleknou
ty Duchem požehnán v jasu.

Mickiewicz: Polska Římu dá spásu!
(Jine postavy. tlačí se. roztrhují je; Krasiňského dav odnesl; u Mickiewicze

Bruta zjevuje se Kassius,)

Kassius: A jestli Caesar zhyne?

Mickiewicz: Zahyne Říma síla.

Kassius: Nezhyne síla Ducha.

Mickiewicz: Caesar, tot velkost Říma.

Kassius: V Brutu je Říma síla.

Chór: Síla Caesara zhyne,
osvobod'te Řím od Caesara.

Kassíus: Brute, procitni Brute již.
(Od oblouku Severa Hchůzí družinsanad ní Caesar na voze taženém dvěma

bílými koňmi; okolo aesara les nesených znaků, hesel. orlů. hlas trub)

Brutus: V slávy Caesar jde stínč.

Chór: Hle, v triumfu. v slávě
.. Caesar. Caesar přibývá.

Kassius: Slyšíš křik. davy šílí.
Síla Caesara zhyne.
Pamatuj na úctu chvíli.

Brutus: Caesar pije dav. jenž šílí.

Kassíus: Tvoje mysl a srdce buď v Činul
Svoboda tě volá strašlivá.

Bmíus: Moc Caesara v slávy jde stínu.
(Vůz Caesarův vjíždí půlkruhem. obraceje se; ted je vldětl u kol vozu ten

skou postavu, položivou, svázanou provazy.)

Kassius: Pohled: 11kol vozu
u rydvanu. ')

') vozu vítězného.
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Brutus :

Kassius :

Brutus :

Kassius :

Kassius:

Brutus :

Sehnutá. hle poklesává.

O proklatá ruka bud', iež váže,
jež il svatá pouta dává.

Strašlivými svázána provazy
sehnutá, hle. poklesává.

Přikuta ke kolům rydvanu.
Kleta buď ruka, iež pouta dává.

Hle, Caesar podoben orkánu!
Moc Caesara v slávy sttně
v triumfu . ..

Caesar zhyne.

(Hlas trub, hluk, Caesar mů sestoupit s vozu. Spiklenci otáčeil vůz, tlcho.
Caesarova maska podobna Napoleonu l., tragická. neúprosné. od hlavy dlouhý
zúvoi,pohřebnt přtlrrov. vlečka, v nlž celá postava iak zievent, na hlavě věnec
ze zčemalých větévek vavl'lnu & dubu.!

Caesar .

Brulus :

Caesar .

Brutus .

Caesar:

Brutus :

Caesar:

Brutus .

Caesar:

Brute. podej mi ruku.

Caesare. chvt se ll dlaň.

Brute. znám tvoii muku,
pod togou skrýváš zbraň.

Caesare, vezmi mou ruku.
Brutus ti dává dlaň.

Brute, znám tvoii muku,
tvář slovu promtjl klam.

Caesare, vtš vše co chceš,
přece iai přišel sem sam.

Vím, Bruta že lásku mám.

V Brutovu lásku věř,
přec isi sem přišel sám,
že myšlenek znáš šet.

Nejprve promiň klam,
než v srdce vbodneš nůž;
v Caesara soucit věř.
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Brutus: Caesara soucit znám:
promíiíš srdci klam,
že myšlenek znáš šeř.

Caesar: Ú spěchei, vrahu spěš,
Caesarův soucit máš.
Brute, chví se ti dlaň.

Brutus: Pod togou skrytá zbraň,
Císaři, znám ívoii muku.

Caesar: Dei ruku, poznávám tě, vrahu.

Brutus: Císaři zakryi tvář.

Caesar: Caesara soucit máš,
Brute, schlad' hněvu iiž žahu.

Brutus: Císaři, zakryi tvář.

Caesar: Vrahu, ó vrahu, ó vrahu,

Chór: Císaři. zakryi tvář.

Caesar: Sám vybral isem los býti plamenem.
Vy cbvíte se v srdci zděšeném.

Chór: Caesare, zakryi tvář.

Brutus: Vy chvíte se v srdci zděšeném.

Chór: Brutus hle provází vraha.

Brutus: Sám Osud isem vybral být plamenem.

Chór: Císaři, zakryi tvář.

Caesar: Brute, proč ruka tvá váhá?
(Caesar. ient sestoupilsvozu,aspíklenci. tlačící se za ním,mizeií za sloupowm.l

Chór: l. Republika volá nás k činu,

2. Svoboda lidu svatá ohrožena.

3. Hle Caesar sahá po diademu;

4. strhnete věnec vavřínu.
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Nechť Caesar po diademu nesahá.

At jakákoli, Caesara moc neblahá
Republika volá nás k čínu.

. Caesar zradou sahá po koruně,
práva obce svatá porušená,
Republika nás volá k čínu.

(Mickiewicz mezitím přistoupilkvozuanožem Juřeřezal pouta. Nevěsta zvedáse od kol vozu, protahule ruce. na nichž isou mo řiny od provazů. šat ieil rudý.
chátra hromadí se okolo.)

Mickiewicz:

Volnosl:

Mickiewicz:

Volnost:

Mickiewicz:

Volnost :

Mickiewicz:

Volnost:

Mickiewicz:

Volnost:

Mickiewicz:

Volnost:

Národy budeš vést.

Ú ruce, ruce, ó svobodol
Co muk isem musela snéstl

Národů shoda, srdci shoda.
Brute. vrátil isem ti čest; —
národ budeš vést.

'l'ys Brutus a zda-li tě znám?

Já svobodu ti dal.

A třebas; jak chceš to klam.
ože iai mi to dal?

Že 0 té |aem se bál,
pouta ti sejmul sám.

Již volné ruce mám
a všechno iiné: Klam.
Jdi pryč; či myslíš že lé znám?

Mnou volné ruce máš.
Ne takovou tě znám . . ,

Co potom, co ty znáš.
již volné ruce máml

Nechápeš, nechápeš mých slov:
hle čeká na té lid

Nedbám vět, nedbám slov,
co ze slov !
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Mickiewicz

Volnost

Mickiewicz:

Volnost :

Mickiewicz:

Volnost:

Mickiewicz:

Volnost:

Mickiewicz :

Volnost:

Chór:
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(chce ii uchopitl:
íznivý čeká lid

na sílu tvoiich slov.

vytrhuie se mul:
ust, netřeba řeči znov'.

netřeba slov, netřeba slovl
Vůz ten je můill
Pohled ien tsm.
vidíš ty stíny bran,
slyšíš šum hlav, šum hlav.

Na foru lidí dav.

Za chvíli budu taml
Přes dav, přes dav, přes davl
Zdeptám iei & stanu u bran.

Šlapat chceš lidi!

Davl
Zdeptám iei a stanu u bran!

Ne takovou tě známl
V šílené ruce zbraň!

Hei ha, hei ha, na kůň, na kůň,
na triumfální vůz.
hei ha, tríumle zvon
vše za mnou obrat v ruml

Volnost. volnosti klam;
ne takovou tě znam,
v šílené ruce zbraň. —

V prach, v prach paláce. sloupovt.
tu moie má býtip

prohavranhiky mé plán?.&, hei ha. na kůň,
na triumfální vůz;
paláce, svatyně v rum;
zaorat rumy v pláň.
hei ha, hei ha. na kůň —.

Šílená, šílená staň —
hned roztříštiš svůi vůz.



Volnost: Ty třes se, ty mně se braň,
za mnou ie všecko ruml

Chór: Vstupte jí v cestu, staň,
Nepustím tě, s námi buďl
Převrhneš. zvrátíš vůzl

Volnost: Znáte vy pruty vrb.
ien hněv můi neprobuďl

Chór: Držte ii, držte, staňll

Volnost: Ty chvěi se, ty mně se braň.
můi vůz, můi vůz, můi vůz.
můi triumfální vůz.

řede mnou. za mnou rum
hei ha, hei ha přes pláň
triumle, triumle zvoňl

Chór: Proti nám obrací koně,
nás odhodila, iede silna v seč,
stve svoie na nás koněll
Šílená, šílená staň.
v šílené ruce me
utíkeite, udupe vás. udupelll

Volnosí: Já Pán, iá vládnu ti, zástupel
Zn mnou je všechno rum

Chór: Utíkejte. šílený vůz
udupe vás, udupe, udupelll

(Vůz pádí. srúieie davy řed szebou; |llpadí ulicí ssutin : lots si zmlzí zaobloukem Konstantina, trouhya ap Inch; hvězdy pourů. to mraky
oblehaií hlubiny, to měscíc lesk laskůYrulny.\fcdle Míclríewícn stoií Krsslňski.l

Krasíňski: Jest Polska věčná, nesmrtelná.
nade svět, nade svět
tisícem tisíců let.

Mickiewicz: Koho to vidím v slzách,
koho to vidím plát mukou,
ó nesou ii na rukou
mrtvou anebo omdlelou.
synové ii nesou truchlící.

Krasiňski: Koho chceš oplakat v slzách?
Pohled' & dosáhní vyšších sfér
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a uzříš jak : mrtvýchvstalá:
hle kráčí všemohoucí,
hle kráčí povýšená,
štastna a zbožňovaná
nade svět, nade svět
tisícem tisíců let.

[Jacísi mládenci v smutku nesou mrtvou ženu. vedle idou iim s rozžatýn-u
hromničksmi; přejdou)

Mickiewicz: Mrtvou ii nesou omdlelou,
pohled ías andělů na líci,
synové vedou ii truchlící.

Krasiňski: Srdce živé : mrtvých vstalo.
nad anděly ulétá.
Hle ona vyvýšená,
nad živě prokletí světa.
nade svět. nade svět
tisícem tisíců let.

Mickiewicz: Hle, ona. ona živoucí
Synové ieií: Smutku anděli
zmizeli, zmizeli u věčnosti bran;
jeětě ieií vlasy visíce
s hlavy zametaií práh;
ó matko. matko slavená.

Krasíňski: Ve hvězdách, v srpu měsíce,
uprostřed mléčných drah:
Ave Regina Coeli,
ó věčná ty nesmrtelná
nade svět, nade svět
tisícem tisíců let.

Mickiewicz: Unesli ii, v nebe s ní spěli.
Polsko, ó synové Andělíl
srdce, srdce zmírá . . .

Krasiňskí: Ave Regina Coeli. ..
[Zievení v koruně hvězd.)
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JOS. HANÁK: PAUL THUREAU-DANGIN.
JEHO ŽIVOTA DiLO.

aul Thureau-Dangin jest, pokud vím, u nás neznám. Byl
dlouho neznám i širší veřejnosti francouzské, poněvadž
nehledal laciného potlesku, nelichotil mínění davu a své
styky omezoval jen na nečetnou společnost důvěrných

přátel. Jako žurnalista hájil idee, jež považoval za správné, beze
zřeni na osoby, hájil je rázně, ač vždy s bezvadnou zdvořilosti
k protivníkům. Jako historik volil si za předmět svých studií udá
losti a děje, jež budily zájem více u duševní elity, než u t. zv.
širšího obecenstva. Avšak svým pevným karakterem, svým vzác
ným nadáním, svou neúmornou praci, svým důsledným, při tom
však snášenlivým přesvědčením zjednal si nejen vstup do Aka
demie, nýbrž za posledních let svého života i všeobecnou váž
nost i oblibu.

Nám jsou historické práce Thureau Danginovy i jeho činnost
žurnalistická a politická poněkud vzdáleny. Co i nám činí tohoto
člena a stálého sekretáře Francouzské Akademie zajímavým a
sympatickým, jsou některé jeho práce historické. jež svědčí o jeho
upřímné lásce a oddanosti k církvi katolické.

Zvláště v nynější době, kdy vede se u nás proti církvi úporuý
boj, je třeba hledati morální oporu za hranicemi naší republiky
u národů opravdu kulturních, abychom neupadli do malomysl
nosti. A právě ve Francii, v zemi nejvyspělejší kultury, vidíme
umělce a učence, kteří talentem a světovým významem vynikají
nad Jiráska, llerhena, Machara jmenuji je proto, že se těší
u naší průměrné inteligence největší vážnosti a vlivu jako
francouzský Mont Blanc nad český Ří a kteří přesto nemají pro

církbev katolickou jen posměch &pohr ání. nýbrž úctu a nezřídkai o div.
Nepřátelství k církvi katolické v našem národě & boj, jenž se

proti ní vede zbraněmi tak opotřebovanými. lze si vysvětliti jen
nedostatkem světového rozhledu & pravé kultury u nás. Kdo se
neomezuje na četbu českých novin a časopisů, ale sáhne po lis
tech cizojazyčných, postřehne lehce naši intelektuální zaostalost,
jež se jeví hlavně z ůsobem proticírkevního boje. Stačí jen si
uvědomiti nepopírate né zásluhy církve na poli umění všeho druhu
u nás — at již odezíráme od Italie. Francie a j. — a potom není
možno ji tak nenáviděti a tupiti, jak to činí většina t. zv. našich
inteligentů.

Jest politování hodným zjevem. že spisovatelé opravdu vzdě
laní se neozvou ——až na nečetné výjimky v nejnovější době —
proti povrchnímu a irivolnímu řešení náboženské otázky v našem
národě, jež zabíhá do náboženské anarchie a stává se neslavnou
naší světovou zvláštností. Mělo by se tak státi v zájmu samého
národa, jenž, jsa počtem neveliký, trpí touto náboženskou roz
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tí'íštěností, jest oslabován politicky i hospodářsky — podle pří
sloví „duobus litigantibus tertius gaudet“ — a ztrácí na vážnosti
a respektu v očích národů sousedních.

Vím, že u mnohých odpůrců církve katolické nechuť &nepřá
telství k ní vyvěrá z odporu proti politické činnosti jedné části
jejich členů. Třeba však míti na myslí, že žádná politická strana
nesmí se ztotožňovati s církví katolickou & vydávati se za jedi
nou obhájkyni jejích zájmů, nebo dokonce řívržence jiných po
litických stran z církve vylučovat. Církev atolická dává svým
příslušníkům volnost, aby se stali stoupenci jakékoliv politické
strany, pokud nemá ve svém programu ničeho, co by bylo proti
jejímu učení, nebot dobře ví, že žádná politická strana nebyla
s to, získati všechny katolíky. Jest tedy třeba odlišovali církev
od té nebo oné politické strany, a jde-li o zájmy čistě církevní,
iest povinností všech katolíků, je hájiti. Tot direktiva, kterou dal
lidové straně v ltalii sám papež Benedikt XV. Tak tomu bylo ve
Francii. Tam celá řada vynikajících spisovatelů a politiků, byt'
i se nehlasili k politické straně, jež o sobě tvrdila, že jediná hájí
církevních prospěchů, za prolicírkevního boje se stavěla na stranu
církve a pomáhala jí odrážeti útoky i za cenu ztráty popularity.

K nim náleží také Paul Thureau-Dangin. Pokusím se proto na
stiniti obraz jeho života a díla; zmíním se o jeho činnosti žurna
listické a vědecké potud, pokudzní můžeme i pro sebe čerpali
ponaučení a povzbuzení. Čtenář nalezne v tomto článku, jenž je
čerpán ze stejnojmenné práce J. de Lanzac de Laborie, dosti
podnětů k úvahám o našich politických a náboženských pomě
rech. A to právě jest jeho účelem.

Paul Thureau-Dangin se narodil dne 14. prosince 1837 v Paříži.
Po vykonaných studiích humanitních, věnoval se studiu práv. Jsa
obdivovatelem Montalemberta, snil o slávě řečnické & politické
a proto po přípravě na advokátní praksi a pětiletém auditoriátě
ve Státní radě, zatoužil po nezávislosti. Na podzim r. 1868 vzdal
úřadu a vstoupil do reklakce nového časopisu l.e Francais. jehož
anonymním přispívatelem byl již dříve. Tim nastoupil drahu žur
nalistickou a politickou, na niž setrval lSlet, dokud se nevěnoval
zcela historii. Časopis Le Francois byl založen na podnět pnbli
cisty a sociálního olitika Aug. Cochiua a v jeho redakci byla
elita spisovatelů tal)entem i mravní hodnotou, mezi jinými l,. [.a
vedau, bratří Desjardinsové a hlavně Fr. Beslay, tento „asketa
moderního žurnalismu", znamenitý literát & právník, s nímž po
jilo Thureau-Dangina přátelství, které — jak sám doznává — bylo
vždy bez mraku.

Zvláštností časopisu Le Francais bylo, že žurnalisté z povolání
byli v redakci v menšině a jen pro práce podružné, což mělo
tu nevýhodu, že hlavní redaktoři — jak později upřímně se při
znává Thureau-Dangin — nemajíce potřebných zkušeností v prak
tikách žurnalistického „řemesla" a stojíce opodál světa novinář
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ského, uvalili na sebe nejedno nepřátelství. Směr časo isu Le Fran
cois vystihuje sám Tbureau-Dangin slovy: .,V očích eslayových
i mých význačnou stránkou časopisu Le Francois byla stránka ná
boženská. Chtěli' jsme býti katolíky, kteří chápou dobu, kteří sym
patisujt s tím, co má dobrého, kteří usilují o svobodu církve ve
svobodě všeobecné, snažíce se, abychom moderní společnost církvi
získali a ne ji odpuzovali. I chránili jsme se zastávati se nauk

ímem odsouzených, anebo vyjadřovati se tak, aby to v ímě
působilo nelibost. Proto jsme vždy odmítali pojmenování „libe
rální katolík".

Tato „střední cesta". ač jinak rozumná, bývá obtížná, vydá
vajíc ty, kteří se po ní ubírají, za terč jizlivostem &urážkám obou
výstředních táborů. Zvláště byla nebezpečna v době vatikánského
koncilu, kdy náboženské polemiky dostouply vrcholu prudkosti.
Ač Le Francais se zastával svobody sněmu a důrazně odsuzoval
zasahování vlád do jeho jednání, ač se předem podroboval jeho
rozhodnutí, a když bylo učiněno. je přijal bez obalu a bez vý
hrady, přemrštěně horliví mu nemohli zapomenout, že neschva
loval jejich upřílišeného horování, jejich servilnosti a kaceřování.

ást francouzského kněžstva zůstala proti Le Francais zaujata
i po sněmu vatikánském. Avšak ani umírněná strana neušetřila
ho ostrých výtek, Na podzim r. 1869 napsal hr. Montalembert
Thureau-Danginovi v dopise jinak sympatickém s nadsázkou
sobě obvyklou: „Po čtyřicet let, co se obírám žurnalistikou.
neviděl jsem časopisu, jenž by hůře plnil své poslání. jež si uložil"

Když za války francouzsko-německé hrozilo Paříži obklíčení,
rozhodla se redakce vydávati l.e Francais dvojmo; l. Lavedan
odebral se redigovat časopis na venkov, v redakci ařížské zůstal

Besluy a Thureau-Dalen. Za obležení i Thureau-Ěangin oblekluniformu národní gar y a, ač byl tehdy vlastně royalistou, při
klonil se ke straně republikánské a dovolil, aby s Viktorem
Hugem a jinými figuroval na volební listině republikánského
komitétu. Tento náhlý obrat obležených Pařížanů ironisoval vý
rokem, jenž se rychle rozšířil po městě: ,.Pojídajíce koňské maso,
změnili jsme se v re ublikány."

Když po obležení yl opět naxázán styk s venkovem, vidělo
se, že diktatura Gambettova učinila zde republikánskou formu
neoblíbenou. což se ocitovalo i při volbách do národního shro
máždění. Aby se však zabránilo obnově císařství, jež se poklá
dala za potupu & neštěstí zároveň, usilovali redaktoři časopisu
Le Francais udržovati spojení mezi Thiersem a konservativní
majoritou shromáždění, spojení velmi nejisté a negativní, poněvadž
spojenci si nedůvěřovali, shodujíce se jen v nadávkácb na bona
partisty a radikály. A tomuto nevděčnému úkolu věnoval svůj
talent Tbureau-Dangin, hlásaje s veškerou výmluvností umírněnost,

shovívkavost, rozvahu. snaže se uklidňovat vášně & zažehnávatroztrž u.
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Když k ní přes to došlo v květnu r. 1873, Le Francais se
rozhodl pro shromáždění a stal se od r. 1873 do r. 1875 za
ministerstva vévody de Broglie vládním listem. Upustím od líčení
dalších osudů časopisu Le Francais. Podotýkám jen, že žurna
listická činnost začala Thureau-Dangina tížiti, takže r. 1877 napsal:
„Cítím každý den, jak mne opouštějí vášně a snahy politické.
Všechnu svou ctižádost přenáším na své děti, jež každého rána
zapřisahám, aby se nepletly do politiky."

Smrt přítele Beslaya v červenci r. 1883 zvětšila ještě nechuť
jeho k žurnalistice, & když několik týdnů nato zemřela náhle
jeho starší dcera, vzdal se redakce listu, jenž potom nějakou
dobú živořil, až r. 1887 zanikl.

[ věnoval se nyní zcela historii, kterou si oblíbil již jako právník,
hodlaje v disertační práci pojednati o tematě: „Jaká byla úloha
katolické strany za Červencové monarchie.“ Zůstalo však jen
při pokusu. Teprve později rozebral překážky, jež se mu tehdy
(r. 1861) stavěly do cesty, přesnému, nestrannému posuzování
osob a věci byla na závadu hlavně blízkost doby a událostí,
o nichž chtěl psáti. Nicméně však dodal: „Na každé stránce
vidím potvrzení myšlenky. jež jest nyní mým pevným přesvěd
čením, že totiž nábožensívi je třeba svobody a svobodě je Iřeba
náboženství.“

Již za své publistické činnosti hledával analogii současných
událostí v minulosti. Hrůzy Kommuny daly mu r. 1872 podnět
k článku „Paříž za Revoluce." Když na jaře r. 1873 konflikt mezi
pravicí &umírněnou levicí hrozil obnovou císařství, napsal studii:
„Otázka monarchie nebo republiky od 9. thermidoru do 18. bru
mairu.“ Pád ministerstva de Broglie vedl jej k řadě článků,
uveřejňovaných pod titulem: „Krajní pravice a royalisté za Re
staurace" Tyto studie, jež vycházely v časopisu Correspondant
pod značkou. která byla potom 40 let ozdobou tohoto časopisu,
vydal r. 1874 knižně pod názvem: „Royalisté a republikáni."
R. 1875 jal se. uveřejňovati v témž časopise studii „l,e Parti
lihéral sous la Restauration", kterou rok nato vydali knižně.

Když v květnu r. 1877 bylo svrženo druhé ministerstvo de
Broglie a radikální vítězi se strojili vnésti boj na pole náboženské,
usilujíce zvláště o revisi školských zákonů, obmýšlel Thureau
Dangin pujednati o snahách za svobodu vyučování v době Čer
vencově monarchie (1842—1846). Sbíraje prameny rozšířil svůj
prvotní plán, a ovocem jeho práce více než lóleté bylo hlavní
jeho dějepisné dílo ,.L'Histoire de la monarchie de Juillet", jež
vycházelo po částech od r. 1884 do r. 1892 v Correspondant a
potom i samostatně v 7 velkých svazích in octavo, jež mají více
než 3.500 stran.

Thureau-Dangin vytýkal kdysi dějepisci Duvergieru de Hau
ranne „jeho systém poněkud úzký a neúplný, jenž záleží v tom,
že se zhuštěně líčí sněmovní & novinářské boje a historie se
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stává jakousi analyst novin a brožur té doby." Proto sám se
varoval této vady a kromě zpráv sněmovních a významných
časopisů oužil i jiných důležitých pramenů, dopisů, deníků,
diplomatic é korespondence, archivů a j. Dotazoval se také ústně
současníků vlády červencovéi potomků těch, kteří již zemřeli, a
tím nakreslil obraz vlády Ludvíka Filipa se všech hledisk, vylíčil
její činy. zápasy stran, rozvoj literatury. vliv a expansi Francie
na venek, snahy sociální a náboženské.

Není ovšem možno, aby jeho obraz literatury té doby byl
úplný. Vytýká se mu na příklad, že pominul mlčením znameni
tého dramatika Eugena Scribe, že posuzoval přiliš přísně G. San
dovou. že podceňovat genia Balzacova. Třeba však míti na myslí,
že chtěl především osvětliti vliv politických udalosti na literaturu
a literatury na politiku & mravnost. Mimo to Thureau-Dangin
nebyl literárním historikem a není tudíž divu, že v hodnocení
spisovatelů podléhal snad vlivu konservativního salonu vévody
A. Broglie, jejž pilně navštěvoval.

Zato s poměry náboženskými té doby byl obeznámen dokonale.
Snažil se sice zastříti poněkud voltairianismus Ludvíka Filipa,
otevřeně však doznává oprávněnost rcvindikací katolíků, neza
tajuje nespravedlivého neuznáxání jich i od státníků, jež jinak
měl ve velké vážnosti. Když vypravuje o založení časopisů
|.'Avenir, v němž Lameunais, Montalembert & Lacordaire hájili
odluku církve od státu, o jejich neprozlravosti spojené se šlechet
ností, o prvních říznacich [.amennaisova odpadu, jeho obdiv
k těmto třem velikánům není prost jakéhosi neklidu, jakési me
lancholie. S nadšením líčí první řečnické uspět—hy Montulemher—
tovy v paláci Luxembourg a [.acordaisovy v Notre-Dame. l.. Ve
uilleta posuzuje spravedlivě, jako historik a ne jako bývalý po
litický protivník. Mluvě o boji za svobodu vyučování, jest ob
jektivní,ač v jeho slovech chvěje se lítost nud utrpěnou porážkou.

V „Historii Cervencové monarchie" nakreslil celou galerii ortretů
státníků &politiků. Jeho kresbou jako by osoby oživovary; stačí
epitheton, anekdota, nějaký výrok, aby se portret stal čtenáři
neza omenuteln m.

Dt o Thureau- anginovo došlo u milovníků vážné četby téměř
všeobecného úspěchu. Vyskytly se i kritiky, jež je prohlašovaly
za stranické a nudné, napsané prý jen z literární ješitnosti:

pocházely však od lidí. jež zastrašoval objem a vážnost díla,teřt, jak prohlásil Fr. Sarcey, jeho svazky sotva pootevřeli.
O nesprávností těchto kritik svědčí fakt, že bylo vícekráte vydáno
a že ještě před svým ukončením bylo Francouzskou Akademií
dvakráte poctěno velkou cenou Gobertovou. Dne 2. února r. 1893
zvolila Akademie Thureau-Dangina i za svého člena 22 hlasy
proti 4 hlasům, 'ež obdržel Emil Zola.

Autor „Dějin ervencové monarchie" se v rozhovorech netajil,
že jej studium pramenů, zvláště zpráv parlamentárních a noví
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nářských, unavuie a že se nemůže dočkati chvíle, kdy bude moci
se ho zprostiti. Ve svých autobiografických zápiscích se dokonce
vyjádřil: „Rozhodl jsem se z únavy a nechuti k politickému světu,
v němž mne nutily až dosud žíti mé historické práce. napsati
životopis nějakého svatého.“

I zvolil si světce, jenž žil na úsvité italské renaissance. fran
tiškána sv. Bernardina ze Sienny, lidového kazatele. reformátora
mravů v době mravního úpadku a hlasatele pokoje v době,kdy
zuřily rozbroje v rodinách. městech a celé zemi. Životopis tento,
jejž uveřejnil r. 1896, byl přijat čtenářstvem s živým zájmem a
jest na spisovatelské dráze autorově, plné vážných. obtížných
prací, jako příjemný, radostný odpočinek.

tudium života sv. Bernardina vedlo Thureau-Dangina od hi
storie politické k historii náboženské. Zvláště vábily jeho pozor
nost snahy značné části anglikánského duchovenstva, směřující
ke spojení s církví katolickou. lchtěl se poučiti o tomto proudu,
jenž unášel nejlepší lidi Anglie a mnohé z nichi přivedl do
katolické církve, na místě samém, v Anglii. Zde sice shledal
dosti pramenů, na př. životopisů. avšak žádné důkladnější. sou
stavné studie této protireformace 19. století. Podjal se tedy sám
této práce a v letech 1899 až 1906 uveřejnil 3 svazky díla „La
Renaissance catholique en Angleterre au XlX, siěcle“, jež r. 19I2
do lnil spisem „Newman catholique".

hureau-Dangin si vytýčil ve svých studiích dvojí cíl: Snažil
se vylíčiti reuaissanci katolicismu, vlastné jeho rozkvět v Anglii
po bitvě u Waterloo, kdy toto náboženství, pohrdané, tupené.
pronásledované, stává se náboženstvím váženým, kvetoucím,
mocným. jehož veřejné projevy se množí, aniž vážní duchové se
tím pohoršují, a jehož stoupenci zaujímají vynikající místa ve
světě politickém, linančním, průmyslovém i vědeckém.

Zároveň však pokládal za renaissanci katolickou i změnu
smýšlení, jež se po r. 1815 stala v anglikánské církvi; do té doby
se prnhlašovala církev anglikánská jednomyslně za církev pro—

tesltnntskou, ač poněkud konservativnější než ostatní protestantskécír ve.
Avšak po r. 1815 značná její část chce býti větví církve obecné;

místo aby velebila relomaci 16. století jako blahodárné vítězství,
lituje ji jako osudné pohromy a hledí se sblížiti učením, boho
službou i kázni ——-mší svatou. svátostmi, mnišským životem —
s církví římskou, v níž vidí svůj vzor.

Thureau-Dangin ojednává ve svém spise o tak zvaném trak
tarianismu,') hnutí etakovém, jež předcházelo hnutí ritualistnímu,
které stále roste přes občasné útisky strany protivné i moci světské.
Mluví se sympatií o Keblovi a Puseyovi, kteří horovali pro návrat
k tradici církevních otců, po odstranění protestantských tendencí

') Od Fracts lor the Times. t. j. časové letaky; 24 jich napsal Newman.
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z církvi anglikánské, zdráhali se však učiniti rozhodný krok —
následovati totiž své nejmilejší přátele, své nejlepší spolubojovníky
do církve římsko-katolické.

Jakýmsi pojítkem mezi oběma směry byl svou činností Newman,
jenž s Puseyem vedl hnutí letákové & jejž církev anglikánská
uznává za svého reformátora. ač zemřel jako kardinál církve
katolické. Thureau-Dangin vzrušeně mluví o úspěchu prvnich
jeho letáků, o jeho kázání v chrámě Panny Marie v Oxfordě,
o jeho vzmáhajícím se nepokoji, o jeho pochybnostech, probu
zených v duši jeho studiem apoštolských otců, o jeho duševní
trýzni. o jeho odchodu z Oxfordu do Littlemore, kde v ústraní
r. 1845 se stal katolíkem.

O pobytu Newmanově v Littlemore píše Thureau-Dangin: „Jeho
žáci se spokojili s pohledem plným úcty a jakési nábožné bázně
na svého nevyzpytatelného mistra. ponořeného do své tajemné

ráce, stále vztyčeného u pultu, kde psal až 14 hodin denně.
Bozději vyprávěli, že se jim zdálo. jako by den ode dne více a
více bledl a hubeněl, až posléze, pracuje u okna sluncem ozá
řeného „byl takřka průsvitný."

ivot Newmanův i po jeho konversi nebyl prost duševních
útrap a bojů. Byl od svých souvěrců podezírán ze slabosti,
z náchylnosti k bludu, byl od nich často i v Římě denuncova'n.
Tlmreau-Dangin vysvětluje tento zjev tím, že angličtí katolíci
staletým pronásledováním se stali úzkostlivými a nedůvěřivými
i ke konvertitům významu Newmanova, jenž svým hlubokým
vzděláním a širokým rozhledem v nich budil jakousi nechuí, což
vedlo ke konfliktům a rekriminacím, proti nimž bylo se mu hájiti
jeho nesmrtelnou Apologií. 'l'en, jenž svými spisy získával kato.
licismu nové a nové stoupence, byl nucen žíti v ústraní v Bir
minghamu, jsa kuceřován vlastními souvěrcil

Toto bolestné drama se skončilo radostnou apotheosou. Když
dosedl na papežský trůn Lev Xlllt. prosili jej representanti ka
tolicismu v Anglii, vévoda z Norfolku & markýz z Riponu, aby
učinil konec tomuto podceňování, jcž pohoršovalo Angličany
všech náboženství a stran. Papež vyhověls radostí jejich prosbě
tím, že jmenoval Newmana kardinálem. V ímě byl přijats nej»
větši vlídností a za návratu z italie litoval jen toho. že tělesné
síly mu nedovolovaly, aby zajel do Mnichova a přiměl Dóllingera
k návratu do církve. V Anglii, zvláště v Oxiordě, odkud kdysi
odešel téměř jako vyhnanec. byl zahrnován poctami. když však
utichly oslavy. žil dále jako samotář v Birminghamu. připranuie
se tím horlivěii na smrt. jež jej stihla 11. srpna r. 1890.

Ve svém díle La Renaissance catholique en Angleterre po
jednává Thureau-Dangin i o působení rivála Newmanova, kardinála
Manninga. o jeho nezištnosti, o jeho prozíravém řízeni katolické
církve v Anglii, o jeho sociálním působení ve prospěch dělnictva,
jímž došel všeobecné úcty, která se jevila zvláště při jeho pohřbu,
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jejž líčí takto: „Užasné množství lidu, dělníků i ubožáků všeho
druhu. následovalo pohřební průvod z chrámu na hřbitov, v ulicích
se tísnily řady obecenstva — katolíků, protestantů, socialistů,
sklánějtce se neb i klekajíce, když jel vedle pohřební vůz, aby
dali na jevo své díky i úctu tomu, jenž je miloval a jim pomáhal.“

Studie Thureau-Danginovy o katolické obrodě v Anglii nazval
Alfred Baudrillart obdivuhodnými.

„Renaissance katolická v Anglii" došla také u čtenářstva vět
šího úspěchu než hlavní jeho dílo „Dějiny ervencové monarchie".
Dílo věřícího učence, jenž se nikdy netajil svým přesvědčením,
jenž vynikal umiměností v úsudku a úctou k svobodě svědomí,
jenž dovedl psáti vždy vážně a jímavě, líbilo se nejen katolíkům,
nýbrž všem, kteří se obírají problémy náboženskými. kteří se
zajímají 0 zápasy a krise řádu mravního. Thureau-Dangin poučuje
své čtenáře o náboženských poměrech v Anglii, pobídl ne jednoho
z nich, aby si odpověděl na otázky. jež vedly Newmana, Man
ninga a jiné ke konversi & aby následovali jejich příkladu.
A tomuto poslání svého díla přikládal autor největší váhu.

Když na jaře r. 1908 zemřel stálý sekretář Akademie Gaston
Boissier, byl zvolen za jeho nástupce 20 hlasy ze 27 Thureau
Dangin. Děkuje za důvěru, kterou mu akademici projevili zvo
lením k tak čestnému úřadu, podotkl, že jej přijímá, ne aby
sloužil stranickým zájmům. nýbrž Akademii. A slibu svému také
dostál. Byl nestranný a úzkostlivě šetřil přesvědčení svých kolegů,
snaže se spravedlivě hodnotili jejich díla, at náleželi tomu neb
onomu směru.

Upravení vzájemného poměru církve katolické a francouzské
republiky bylo předmětem úvah celého jeho života. Když Lev Xlll.
krátce po svém nastolení vydal encykliku, jíž nezavrhoval poli
ti ké svobody a zřízení republikánského, uveřejnilThureau-Dangin
v Le Francais nadšený článek, jejž zakončil slovy: „Díky, svatý
Otče. jen zmužile dálel" Později nadšení jeho pro Lva Xlll.
ochladlo, když. se tento bral pomaleji zn vytčeným cílem, než si
přáli mnozí nedočkaví katolíci ve Francii. k nimž náležel i Thureau
Dangin. Tento chlad však u něho mizel tím více. čím menší

důležitost později přikládal politickým otázkám, a ustoupil goslézevroucí sympatii, když se jal papež podporovati vědecké adání.
Zajímaje se () exegési, s povděkem uvítal jeho prohlášení: „Učen
cům se nesmí v práci překážeti. Jest záhodno ponechati jim na
vůli, aby váhali, neb i zbloudili. Náboženská pravda tím jen získá.
Církev se dostaví vždy včas. aby je zase uvedla na pravou
cestu." Vyznamenání Newmana kardinálským purpurem nadchlo
Thureau-Dangina pro Lva Xlll. obdivem.

Smrt tohoto papeže padla do doby, kdy ve francouzské politice
nabyl vrchu sektářský radikalismus, jenž uzákonil nespravedlivou
rozluku církve a státu. Tímto činem byli pobouřeni všichni ka
tolíci. Šlo však o to, mají-li se nové zákony úplně ignorovat.
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anebo ma-li se jich, pokud možno. využítí k rospěchu náboženství.
O těchto otázkách se živě debatovalo v Eatolických časopisech

i salonech. Thureau-Daníin a někteří jeho přátelé byli pro aktivitu a soudili že — po ud neběží o dogma — jsou spisovatelé
a učenci o ravněni projeviti své mínění a předložiti je církevní
vrchnosti. o se i stalo. Avšak adresa, kterou sestavil Ferd.
Brunetiére a schválila většina francouzských biskupů, byla sv.
Stolicí zamítnuta.

Kardinál Newman kdysi prohlásil: „Papeže třeba poslouchati,
i když ide o případ, kdy není neomylný; z neposlušnosti nemůže
vzejíti žádné dobro." Tím se řídil i jeho životopisec. Ač těmi.
kteří s ním podepsali adresu. byl prudce a nespravedlivě napadán,
nebyl tim odpuzen, nýbrž dále ochotně a obětavě podporoval
katolické podniky, uchovávaie si svobodu úsudku o přítomnosti,
varuje se však výtek vzhledem k nedávné minulosti.

Na konec se zmíním o soukromém životě velkého dějepisce.
Byl vzorný v každém směru. R. 1865 vešel v manželství s Ludvíkou
llenriquelovou, dcerou slavného rytce, s níž prožil téměř 501et,
let radostí i smutků, úspěchů i zklamání. Byl otcem několika děti,
z nichž vynikl syn František, nar. r. 1872, 'enž je slavn m assy
riologem. Ač mu smrt odňala dvě dcery, byla jeho ro ina přec
četná. Ve své rodině byl milovaným dědečkem, cítě se nejšťast
nějším mezi svými vnoučaty |

V listopadu r. 1912 onemocněl chřipkou, jež mu zabránila
dokončiti článek o Ozanamovi, který připravoval k stému výročí
tohoto lidumlla, jenž byl přítelem jeho otce a jehož si sám často
brával za vzor. Zotaviv se poněkud, odebral se na jih, aby zde
upevnil své zdraví. Brzy však se objevily příznaky recidivy
lsa upozorněn na vážný svůj stav, vykonal oslední náboženské
povinnosti s radostným klidem, jenž byllvždp význačným rysem
jeho náboženského života, a zesnul dne 24. února 1913.

Pohřebních obřadů, jež vykonal pařížský kardinál Arnette, se
súčaslnili zástupce presidenta republiky, vnuk krále Ludvíka
Filipa, téměř všichni členové Akademie. dějepisci, literáti, žur
nalisté, jeho spolupracovníci v dobročinných spolcích & zvláště
nesčetný počet těch, jež podporoval radou i skutkem.

U jeho rakve se shromáždila Francie smiřená. jak o ní vždy
snil, jak' ji svými spisyi svým životem pro lepší její budoucnost
připravoval, a jak ji rok nato zastihla válka světová.
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F RANTIŠEK STŘÍŽOVSKÝ: ZÁZRAK.
GOTICKA HRA Z DOBY LOUPEŽNÝCH RYTIRÚ

O 4 DĚJSTVlCH.

4. JEDNÁNÍ.

(Jarní lesni krajina \zllesrána. V dále kopec s šibenici. U cesty velká socha P. Marie.h

Důstojník.

Drvoštěp.

Důstojník.

Drvošlěp.

Důstojník.

346

emillř a u něho rozdělený 0 en.)

V ý s t u p !.
Drvoštěp. Důstojník.

Jak známo ti, je celý zdejší kraj
již po několik roků o ožen
a za noci i ve dne zločiny
tu áchail se v posměch právům všem.

' králův hrad, ienž nedaleko iest.
dát uzdu nedovede zvrhllkům,
iimž ——zdá se — činí rozkoš nemalou,
že králi samému chtt vzdorovat.
Mně svěřen úkol lotry vy átrat
& spravednosti k trestu otrevzdat.
Z nich ieden dnes sic bude popraven.
leč ostatní los steiný zaslouží.

Ba, znal isem iei, To Zdeněk panoš iest.
ienž od mládí byl iako synem mým.
neb kojnou iemu byla žena má.

Nuž. ostatní též iistě dobře znáš
a o nich podrobnou mi zrávu dáš.
věz, královská tě čeká o měna.
když schytáme ie tvoií pomoct.

Znám jejich zločiny. neb častokrát
zde u miltře měli schůzku svou
a vy rávěli činy krvavé
& o ořist se spolu dělili.
Ba. nezaptrám. mnohý tolárek
i v mou se kapsu štědře skutálel,
bych mlčet uměl a iich nezradil.

Sám přiznáváš, že úplatky isi bral
& ve spojení s těmi lotry byl.



Drvostěp.

Důstojník.

Drvošte'p.

Důstojník.

Druošlěp.

Důstojník.

Druos'fép.

Důstojník

Drvos'te'p

Důstojník.

Drvos'těp.

Co divíš se, můj pane? Chudoba
je trpký los a nezvaný host hlad.
Mám rodinu. pět krků hladových.

Dřív nemohu tě pustit : moci své,
až v lupičů nás úkryt zavedeš.
Jen tak ti život bude darován.

Té hrozby tvé se tolik nedčsim.
jak myšlenky, že Zdeněk dnes
svůj mladý život ukončiti má.

Jen osud stihne jej, jejž zasloužil.
in krvavý jen krvi smazán bud'l

Proč učinil tak, věru, nechápu,
neb odjakživa akromný. tichý byl.

Kdo mezi lotry najmout! se dal,
ten. věru, nemoh nikdy dobrý být.

Jej, pane. déle znám a II , než ty
a mrzce urážet jej nenec am.

(le směje).

Je směšna tvoje marná obrana.
když libeníce tamhle stoji již.
a brzy ve vzduchu se zahoupá
tvůj chráněnec, vran chutná potrava.
Však dosti řečl. Chceš-li zachranit
svůj vlastní život. jednu radu mám:
Rci. kde je najdu! — Můj lid čeká již.

(po chvilce).

Nuž. pane, chci ti býti po vůli —

Tak mluviti tě jistě slyším rád —

Však dávám tobě jednu podmínku?
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Důstojník.

Drvoštěp.

Důstojník.

Drvošíép.

Důstojník.

Drvos'těp.

Důstojník

Drvos'těp.
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Snad bude možno též ii splniti.

Bys na svobodu Zdeňka propustil.

Což, ia jsem pánem jeho života?
Či do žaláře pro něho mám jít
& strážím : rukou iei snad vyrvati?
Či. až iei k popravišti povedou,
ho : hlučícího davu vysekat?

Ni to, ni ono. Pouze tolik dítn.
že uzřít můžeš přičiněním mým
dnes loupežníky v počtu úplném
& Zdeňka mezi nimi.

Podivné. ——
Když tomu tak, my přinutíme tě
i bez splnění tvojí podmínky,
bys pověděl, co vědět nutno nám.

(Rozhodně.)
Když Zdeňka tedy šetřit nechcete,
nuž. zabte si mne v posměch šedinám,
iež kryií moii hlavu nad hrobem —
však slova iediného ústa nevyřlmoul

(po chvíli).
Chci učinit. co bude v moci mě
a Zdeňka na prosbu tvou zachránim.

Tvé slovo rytířské-li nyní mám,
vše zievím upřímně. neb toužím sám,
by spravedlnost stala se a trest
iiž přítrž jejich reidům učinil. -—
Byl vyslán ieden z nich — snad ďábel sám
neb dosud vše, co on si předsevzal,
vždy také provedl iak zázrakem —
by do žaláře vnikl k Zdeňkovi
a pouta rozraziv mu volnost dal.
Zde u milíře všichni ostatní
dnes cbtěii společně iei přivítat.



Důsíoinik.

Drvos'íěp.

Důstojník.

Uruošlěp.

Důstojník

Druos'lěp

Náčelník.

Druošíěp.

Náčelník

Drvošíěp.

Náčelník

Lid můj je v blízkém houští poschován.
Hned odejdu. bych jemu rozkázal
kol dokola to místo obklíčit
& do pasti je takto polapit.

Jen opatrně, nebot bdělí jsou
a jistě mne tu s tebou viděli,
neb nyní už se mají scházeti.
Jdi. pane, jakby domů na oko,
jak s nepořízenou bys odcházel
& ostatní se samo vyvine. ——
Však na uhlíře v lese vzpomeň si
a na rodinu jeho početnou
i na bídu, jež grošem nezhrdne.

Král nezůstane tobě dlužníkem.
Bud s Bohem!

S Bohem budiž, pane můil

(odejde),

(opravuje milíř a přikládá na oheň. Za chvilku karade se houllím
náčelník).

V ý si u p 2.
[)rvoilěp, Náčelník.

Je bezpečno ?

Jen dáll Nic nehrozí.

(vyleze úplně).

Co důstojník tu chtěl? Jsou na stopě?

Už nikoli. Neb rady mojí poslechli
a vydali se v stranu opačnou.
Dnes pokoj bude od nich celý den.

(zapískne. Loupežníci se scházejí a sedají kolem ohně).
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V ý | 1u p 3.
Předellí. 9 loupežníků.

I. loupežník.
Je dnešní ráno trochu sychravé.

2. loupežník.
Ba, studené, tak jako předtucba.

]. loupežník (k drvoltčpovi).
Jen hodně řílož. brachu, neěeíři.
však dříví oslí má! a zadarmo.

Drvošíěp.
Je klestí roaou hodně provlhlé. —
Jen strpení a bude teplo hned.

Náčelník (vstane a vyhlíží směrem do prava. Vrátí se n uledne mezl olínlníl.
Proč neide ien?

Mám, bratři, obavu.

I. loupežník.
Plán přece promyšlen byl zdařile.
Já Knlivodu dobře přestroiil.
Byl k nepoznání ieho zevnějšek:
i vous i šat i celá postava
tak věrně ve všem vzor svůi vystihly,
že každý věru byl by přísahal,
iei vida. že to starý žalářník.

3. loupežník.
Já nezoulám. ——Co Kalivoda si
byl někdy k provedení předaevzal.
vždy navlaa též se věrně splnilo.
iak : ďáblem věru byl by v spojení.

2. loupežník.
Snad klíč se tedy dobře nehodil,
ač otisk dal nám tuhle drvoštěp,
jenž přece jistě zámek dobře zná! »—

Drvos'íěp (v nevolí).
Od mládí žalářník ie přítel můj
& ve věži mně znám je každý kout.
Já tisíckráte ve svých rukou měl
klíč od žaláře Zdeňkova. —
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Náčelník.
N č křik— — a

a tento tón? Jen kliden bud'l —
Když dílo záchrany se podaří
a Zdeněk zas nám bude navrácen,
ten měšec zde ti chystam v odměnu.

(UkAie měšec s penězi.)

Drvošiěp (usmířeně).
Vím, královská vždy byla vděčnost tvá.

Náčelník.
Však. pak-li isi nás zradil tentokrát.
ta ěibenice tam ie rakev tvá
& tělo tvoie snědí havrani. —

Drvošíěp (trpce),
eč tato vaše divně nemoudra

'e za deset let věrné služby měl —
[Nulouclmh ní blízké hlasy. Rychle v úkrytyl —

(Loupežníci u schovsHJ

V 1 slu p 4.
vaoltěp. Dvě venkov-nky.

[. venkovanku.
Bůh žehnei, drvoštěpel

Drvoáíép.
Dobrý denl —

Kam časně tak? a vylňořenyl -— Och.
(lelmovskyhsnad — nebýt otcem pěti fakanů

& mužem hodné svoií Katušky
já nevím. nevím —

I. žena.

mlč. hříšníkul

A ťověz raděii. iak dalekoie popravišti Zdeňka rytíře?

Drvošíěp.
Je tuhle libeníce před nosem.
Snad nejdete se také oběsit?

I. žena.

Ty za řeč svou bys kata zasloužil. —
My ideme se ien slušně podívat.
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Drvos'lěp.

2. žena.

Drvos'těp.

2. žena.

I . žena.

2. žena

Drvoštěp

[. žena

Drvošlěp.

2. žena.

[ . žena

352

l, nevěděl bych, načl —

Pět hodin idem
& velkým strachem obě zmlráme,
by nezačali dřív, než budem tam. ——

To iistě tedy na vás počkaií.

My máme tuze rády zábavu.

Zvlášť písně o lásce & souboii.
Když o iarmarce nebo o pouti
potulný zpěvák u zdi zazpívá
tu neinověišl o dvou milenclch,
: nichž ieden rytlř. druhý kupec byl —

[zakrouu oělma).
Och iě, och iél —

(směie sel.

Nu. ienom dál. ien dáll

(pokračuje):
Ti za iedinou pannou chodili,
ii dary nosili & pod oknem
— nic nevědouce, bloudí, o klamu ——
střídavě serenády zpívali.
až přece kdysi hloupý oslíček
splet sobě povážlivě a resu
& navoněné psaní od panny
dal. trupec. nepravému do rukou. —

Nu, tak se sešli oba pod oknem
& panna měla radost zdvojenou. —

(nedočkavě) :
Ba, sešli se —

(vpadnelz
Však : toho souboi byl

a oba padli těžce ranění



2. žena.

] . žena.

2. Žena.

Drvošlěp.

!. žena.

2. žena.

Drvos'lěp

[. žena.

2. žena.

Druoštěp.

I. žena.

2. z'ena

Dr vošlěp.

& oba volali: „Buď s Bohem milko má.
a věčně vz omínei. že život svůí
isem polo ' dnes za tebe!" —

Však panna —

——dala oba odnésti.
by nerušil ii pohled na mrtvé —

Když v okénku se a třetím líbala. —

A při té kratochvíli krvavé
vás, myslim, bledá závist seiírál

Jsi necita. —»—

Kdy začnou &popravou?

(výlmélnčh
Ba, počkat musite. až iiného
zna osud přivede iim do spárů

Dnes tedy není nic? — A naše pout
ie zbytečna? »—

Och. iél —Pět hodin idem! —

I pro mne —- třeba celý denl Cha cha!

Z nás blázny ttopl si.

(táhne ii).

Rač pojďme iižl —

Vám přeiu, tety. zbožné zábavy! —
( ny odeidoml
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Vý . t u p 5.
Drvoltěp. Kalivoda.

Kalivoda (vyleze: bodu):
Kde druzí isou? Je svolei v hromadul —

Drvos'le'p (se ohledne).
Jsou nedaleko. — A kde Zdeňka máš? —

Kalivoda (mrzutčlz
Moc dvoií se tu v boii utkala.
On zvítězil — já byl iaem poražen.
Je ztracen pro nás.

Drvos'íěp.
Tedy zahyne? —

Kalivoda.
Jei kletbou. avoií, atihnem, proradcel

Drvošle'p (rozčllenělz
Co stalo se? Že zradil m? ——A iak?

Kalivoda (ne ohlíiílz
Zde neiame v bezpečí. — Tou pěšinou
lid zvědavý ae hrne k popravě. —

lNa lavin! nahle přltenou le voilkem [toldnůříl pronhledovaní loupežníci)

V 1 | ! up 6.
Předellí. Loupelníci. Žoldnéřl.

Náčelník.
Tot zradal Zrada! —- Zabte uhlířel (tenooenaň).

Důstojník (iai odhodí :: namíří zbraň proti němu. Náčelník il odrazí. Šer
muií upolu za tečnu).

Kalivoda (l: drvolíčpovlh
Ha, tu má! tedy avoii odměnu!

(Bodne iei. Uhlíř ae avalí mrtev, Kalivoda utíká. dva voilcl za ním. Ostatní
ioldnéH :; uí | loupežníky. důvaií ilm pouta . odvldčlí. Se stran kupí u

zvčIavč lid : hrne le za voiůky. — Chvilku ccéna ie průzdnú).
(Pokračovat)
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Miloš Seilert: U básníka Frederika van Eedena. 1922.
Autor popisuje svoji návštěvu u velkého básníka a sociálního
reformátora holandského, o němž mluví s největším obdivem

ctitele a vroucího tlumočníka. Velkou bolest však působí autorovikatolické přesvědčení Eedenovo a zvláště jeho onverse. Tyto
dvě věci komentuje autor způsobem hodným průměrného, pokro
kařského proiesora českého. Spisek je poučný ro starou anketu:
Proč se odvrací český inteligent od katolické církve? _ Španělská
inkvisice, poprava Fererova, nejpustější iráse o zatemnělosti
katolické církve — to stačíi lidem tak duchově pracujícím, jako
je Seifert. jehož překladová práce je úctyhodná. B. Halen.

Francis Thompson: Svatý Ignác z Loyoly. V řadě krásných
hlubokých a cenných knih katolick ch, které již po dlouhou řadu
let s velikými obětmi svými a ně olika přátel, ale s láskou a
s důvěrou v pomoc Boží vydává p. .losei Florian ve Staré Říši
na Moravě, vyšla nedávno nová kniha pod názvem: Francis
Thompson „Svatý Ignác : Lo_voly“.Z angličtiny přeložil Jaroslav
Skalický, Stará Říše. Morava, 1922 Cena Kč 40" . Kniha vyšla
v červnu |. P, 1922 &rozesílána byla přátelům &clitclůrn Dobrého
Díla starořtšského v červenci, aby byla důstojnou četbou ke dni
blažené smrti sv. Ignáce (31. července) a zároveň, aby uctila
jubileum 300leté památky lgnáciova svatořečení — dne 12. března
1622 papežem Řehořem XV. Kniha zaujme čtenáře nejprve krásnou
svoji výpravou, jako téměř každá kniha Florianova, (Kniha krásná
:: bohatá duchovním obsahem musí býti také sličně oděna, aby
majitel-čtenář se mohl laskati nejen krásou vnitřního obsahu ale
i krásou úpravy, a byla ozdobou v jeho knihovně. mezi jeho
duševními přáteli. Životopis tento je vytištěn s uznáníhodnou
pietou Krylem a Scottim v Nov. Jičíně — kteří vůbec obětavě
& s láskou tisknou knihy Dobrého Díla a knihy Družstva Přátel
Studia —sytou černí a pěkným typem na dobrém bílém papíře
a v pěkné obálce,) opak svým cenným obsahem života Ignricíova.
Zde líčí život zakladatele Tovaryšstva Ježíšova nc kněz nebo
člen řádu, ale laik, básník anglický Francis Thom son, básnik
života neštastného, ale věrně katolického, jejž jistě ůh odměnil
životcm štastnějším na věčnosti na přímluvu sv. Ignáce, již pro
lásku, s jakou psal život jeho. Básník Fr. Thompson zemřel r. 1907.
ve 47 letech na souchotíny. Kdo by se zajímal o jeho život a
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literární tvorbu. necht si přečte pěkný a Řatižný článek MaryRyanové: Francis Thompson v překladě atěje Fencla. Vyšel
v Nova et Vetera svaz. 25. květen 1917. J. Florian ve St. iši.
Morava. Rovněž v Nova et Vetera sv. 19. květen 1916. přeložil
Boh. Reynek 3básně Thompsonovy. z nichž zvláště krásnou jest
třetí „Umučení Mariino", jež svědčí. jak miloval &velebil Thompson
přesvatou Pannu. Dílo Thompsonovo má úvodem Poznámku
správce literárni pozůstalosti Fr. Thompsonouy Wilfrida Meynella,
jenž upozorňuje, s jakou ochotou & pietou podjal se Thompson
sepsání života sv. Ignáce, k čemuž podnikl delší studie různých
životopisů světcových čerpaje zvláště v knihovně Britského musea.
Ke svému „Životu sv. lgnácia" přinášel Thompson sympatií genia
s geniem. Pracoval s láskou, není na jeho stránkách mdlé únavy,
s kterou se lopotně vykonává povinnost. V tomto vypravování
o velkém obrození je výzva k naší vlastní ochablé době. Mnohý
čtenář snad najde zde svou vlastní Manresu, mnohý čtoucí tuto
knihu může zahořeti touhou býti světcem . . . Na základě pečlivého
studia a četby dřívějších životopisů sv. lgnáce jako na př. Stewarta
Rose, Johna Drydena, Bartoli-ho a Ribadeneiry a j. vypravuje,
jak sám Thompson praví. historii pověděnou již mnollokráte
jinými. Ale jak vypravuje geniální básníkl Půvab a působivost
jeho vypravován! necht posoudí čtenář sáml Dále je Úvod vy
dauaíehlu, !. j. unglic.jesuity J. K. Pollen, S. J. Týž praví, že
„ ivot" Thompsonův je psán s prostotou a svěžestí, která jej
činí živým. pochopitelným a přesvědčujíctm. Zároveň Pollen do
tvrzuje ke konci přesnost a věrnost líčení Thompsonova. Kniha
má 348 stran. má dvojí imprimatur : Olomouce a z Brna, takže
český čtenář katolický se může bezpečně svěřiti věrohodnosti
líčení, Jsme také vděčni p. Jaroslavu Skalickému, známému již
překladateli z angličtiny mnoha prací p. Florianem vydaných. že
s láskou si obral překlad tohoto díla Thompsonova, jehož překlad
se ěkně čte. Kniha čítá 15 kapitol. By povzbuzen byl zájem pro
čet u. stůjž zde jejich obsah: 1. Obrácení dvořanovo. »-- 2. l'out
do Palestiny a studie ve _paněltch. » ). Doplnění duševní vý
zbroje. -— 4. Najímání vojínů Kristových. — 5. Vystoupení To
varyšstva, —<6. Řím a širší působení. —»7„ Zařízení řádu.
8. Ignácius jako generál a indické missie. ——9. eholní pravidla
jesuitů. „_ 10. irské missie; tgnácius doma. — tl. Favre a Ně
mecko. ——-12. Utok a obrana. -— 13. Z Italie do Ethiopie. ——14.
Koncil tridentský. -—15. Poslední práce a smrt. — Těžko v krátkém
článku shrnouti bohatý obsah díla; tyto řádky mají býti jen
upozorněním & povzbuzením k četbě. Proto, kdo můžeš. opatř'l
si krásnou knihu tuto a čtil Nabudeš v ní osvěžení & získáš ob
div k velikému světci. & snad i tebe povzbudí a utvrdí u víře
v pravou Církev římsko-katolickou; ukáže a za vzor nám klade
v dnešní slabé době důsledný, neochvějný charakter, a co zmůže
pevná, nezdolná vůle člověka opřená o Krista 0 Jeho Skálu! Kdo
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řečte knihu tu. jistě se k ní častěji vráti, jistě aspoň v dobu
lížíciho se svátku sv. náce si opět knihu se zájmem, úctou

a obdivem přečte, by tak památku jeho nejlépe uctil. 1000 výtisků
bylo vydáno knihy té. Snad nezůstane většina exemplářů ve skladě
Marty Florianové ve St. ši, ale mnohý kněz a intel. laik-katolík
si pospíši. aby do knihovny své si opatřil vzácnou knihu. obdivu
hodný životopis sv. Ignáce, sepsaný slavným básníkem anglickými
A malou finanční obět za knihu tu daleko vyváží duševní požitek
a prospěch a radost z četby. Sv. Ignác si vyžádal na Kristu
Pánu za odměnu svých námah a prací nenávist proti sobě a
svému řádu. A toho se mu hojně dostalo a dosud trpí jeho čest
a dobré jméno Tovaryšstva omluvou a potopou. Četba života
sv. lgnáce odstraní u mnohého předsudky, o raví jeho úsudek
& vzbudí obdiv a úctu k velikému zakladateli a úctu před zá
služnou prací Otců jesuitůl 1. srpna t. r. byl krásný a informačni
článek dra Krlina v „Lidových listech“ o Družstva Přátel Studia
a jeho úkolech. Přátelé Studia vyšli vlastně z Dobrého Díla staro
Hšského. V dnešní materialistické době je katolíků potřebou a
svatou povinnosti posíliti a otěšiti svoji duši krásnou knihou
náboženskou. V poslednim uoičisle 5—-—6„Archy“ je na obálce
odpověď redakce: Spekíaloroui, tam jsou důležitá slova. že dosud
u nás neproniklo náležité vědomí, jak úspěchy politické koření
v kulturnich základnách, budovaných krásnou literaturou! A dále
jsou citována slova z knížky dr. Keckeise: „Die bewegenden
Kriiite der schónen l.iteratur". Slova ta bychom si měli několi
kráte pročísti &si uvédomiti. Je potěšitelným zjevem, že vzrůstají
katolické organisace, že šíří se myšlenka orelská, že politicky
nabýváme významu, než uvědomělý katolík nesmí pro politiku
zapomenout na katolickou knihu, jinak zůstane jeho přesvědčení
jen povrchním. Svoji viru, své přesvědčení náboženské a svoji
touhu po Pravdě, Kráse a Dobro musí katolík osvědčovati ode
bíráním. podporováním a čtením katolických knih. Některá naše
katolická nakladatelství, družiny literární a umělecké a družstva
i jednotlivci plni ideálů a obětavosti vydají krásnou knihu __ a
kniha jim zůstane ležeti na skladě, a přec co v mnohé z nich
krásy, poučení, potěchy & pravdyl Bude-li u katolickeho lidu.
a hlavně kněží a inteligence katolické více porozumění a kniha
jimi bude více vyhledávána a kupována, bude kniha lacinější.
Dobro rádo se sdílí: Katolický měsíčník pro literaturu, uměni,
kulturu na život „Archa“ upozorňuje a reieruie vždy o vyšlých
knihách pozoruhodných, zvláště o edicích knihovnou Družiny
literární a umělecké vydaných, i o knihách Družstva Přátel Studia
v Praze a o Dobrém Dile J. Floriana v té snaze a přání, aby byl
vzbuzen zájem pro kulturu katolickou. Dnes budiž upozorněno
na novou edici Dobrého Díla, na „Život sv. lnáce" od Fr.
Thompsona, kteroužto cennou knihu si hlediž o jednati a čísti
každý čtenář těchto řádků! Tolle et lege | Voit.Hernych, katecheta.
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Dilo Jiřího Karáska ze Lvovic. K prvním knihám prósy
patří také zmíněné iiž: Bezcesíi a Mimo život. Bezcesíi je první
pokus literární tvorby Karáskovy. Je to výraz tehdejšího stavu
jeho duše: dvacetiletý autor psal jej roku 1891 v Bavořích, kam
se odebral po přerušeném jednoletém studiu theologickém na

pražské universitě. Byl ve světě sám a žil bez určitého cíle.umělecký směr. který odpovídal smutné duši, byl u nás cizí.
Myslil tedy na vlastní cestu, na cestu, po níž u nás ještě nikdo
nešel a již bude tedy třeba upravit. To mu už bylo zajisté ideou,
kdy psal Bezcesíi. Bezcesíi je román realistický, asi tak rázu Ši
máčkova. Stručný obsah je takový: Selský hoch přijde do města
na studie; rozhodne se pro theologii; je dobře vychován & tedy
i když je vzdálen domova, vede vzorný život. Po čase je však
sveden svými kolegy a záletnou ženou, svojí byínou, k životu
hýřivému. Zanedbává studie a rodičů svých vzpomíná jen tehdy.
ie-li mu třeba peněz, těch ale doma nemají »—vyčerpali je už ——
a proto si vypůjčují od žida, až jim konečně dluhy pohltí statek.
Právě se odbývá veřejná dražba statku, když zhýralý syn se
navrací zpět, morálně zničen, z města, kam jej rodiče poslali
s nadějemi nejlepšími. Mimo život jsou spíše estetické úvahy než
román. Básníkovo literární dílo nese tu pečet tragiky jako celý
jeho exklusivní, jedinečný život. Chce svým životem stvořit umě
lecké dilo, jež by bylo „mimo život". kterému je vzdálen. Obě
jmenované knihy vyšly v bihliotéce moravské ve Velkém Mezi
říčí. Roku 1893 vydáno Bezcesíi, roku 1897 Mimo život. Z první
periody své tvorby zvolil autor, mimo básnické sbírky. pro nově
vycházející Sebrané spisy pouze Goíickou duši, v níž přechází
z realistických počátků do nového období sensualismu. Do té
doby spadá i Legenda o melani'holickém princi otiskovaná v letech
1896 1897 v Moderní revui. Je to pokus o vystižení psycho
logie uměnímilovného, později duševně chorého krále bavorského
Ludvíka. Autor kreslí tu svým výrazným, uměleckým stylem vy
tušený. liktivuí obraz samotářského, nepochopeného krále, jehož
vrozená a vypěstěná nohlesa duše se mění později v plachost
a podivínsíví, takže uzavírá své trpící srdce iúzkému kruhu
svých známých a tím vášnivěji pi-ilnek umění; vydává nesmírné
sumy za umělecká díla. podporuje umělce, sám prochází se
ve svých galeriích a sám naslouchá koncertům &operám ve dvor
ním divadle až se mu tato chorobná láska k umění stane osudnou.
K nejvyspělejším & obsahově nejrozpiatějším prósám patří dva

358



romány z mužných let autorových: Scarabeus a Román Mau
fréda Macmitíena. „Gaston Berould d'Amade dospěl sotva dva
ceti let, když si umínil zemřítí, poslušen temného hnuti srdce,
odpovídající, slovem marnost na slovo život —" tak počíná se
Scarabeus, román marných, chorobných lásek, román stylu života,
to jest vnějškově jeho stránky, podmíněné však temnými vášněmi
a city vyvěrajícími z neproniknutelné propasti lidského nitra.
Gaston přijíždí s réneovským smutkem v srdci, znechu
cen životem do Benátek, ne aby tam počal žít v plnosti svého
vášnivého srdce, ale aby se tam zavraždil. Život je „mimo něj",
je jenom zoufalstvím. poněvadž není ozářen jasem věčné radost
nosti; nezbývá tedy, než smrt. Gaston je už rozhodnut zemřít,
jedná se mu ouze o vkus ve volbě smrti. Jeho osud není vlastně
podmíněn rozliodnutím, toto rozhodnutí je příkazem něčeho ne
známého. Spektrum stavů jeho duše je příliš zajato temnými
barvami, než aby mohlo odrazem slunečního jasu víry vrhnouti
na bílou stěnu života stkvělou duhu naděje. Je to jasné: lidé,
kteří s takovou láskou a bázní Inou k životu, usmrcují se právě

roto, že osud jim nedal plnost života, není v jejich duši záporu
životu, naopak, oni se domnívají, že život kolem nich je ne

přátelský jeiich rozvoji a jejich svobodě, že jim nedal ničeho
: toho, co jiným dal v nesmírné své štědrosti v přebytku. Se
bevražda není jen motivem sociálním, za jiných podmínek umíral
Seneca, Petronius, Neron, za jiných Sokrates a dnes má sebe
vražda jiné příčiny mnohem složitější a nepřirozeněiší než ten
krát v hedonlstickém starověku. Gaston se rozhodl tedy umřít
dřív než počal vpravdě žít, to jest dříve, než poznal život,
kdežto antičtí filosofové činili opak toho, vraždili se teprve, když
je opouštěla síla a rozkoš života a když už přicházelo stáří a
zemdlenost -—»to, čeho se nejvíce obávali. Gaston stojí kdesi
v tmavé uličce Benátek a myslí na smrt, osvobodítelku z jeho
zoufalého, nudného života, v němž není ani jasu víry, ani lásky.
Pojednou však stane se cosi neočekávaného 7—uslyší dva proucí
se hlasy vycházející z domu, u něhož tak přemltal, a náhle se
v něm probudí zvědavost, spatříti ony dva cizince, kteří spolu
tak nezvykle hovoří. Skutečně se také dočká, že oba cizinci
vyjdou ven & rozejdou se. Gaston pozná v nich dva milence —
platoniky. Mladší z nich, í'reste. jde právě směrem, kde ve stínu

Eortálu stojí Gaston. Setkají se a seznámí se spolu. Oreste rozodne se ozději nevrátit se víc k Marcelovi, s nímž se byl před
tím rozešel), ale po delší době života, již ztrávil s Gastonem,
vrátí se přece, a to se stane osudným jemu i Gastonovi. jejž
zachránil tenkrát z náručí smrti. Román Scarabeus je složitá
historie, ke které bychom museli znát motivisaci, jíž autor pro
myslil a kultus démonství, abychom ji mohli proniknout. Všim
něme si pouze psychologických zjevů, jak nám je líčí básník ve
své fantasií. V Scarabeovi nakreslil autor s neochvějnou pravdi
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vostí a krásou stylu pathologické stavy duše a předstihl tak bás
nickou intuicí, kusé, surové poznatky lékařů, kteří se snaží po
znat svými vitálními & biologickými metodami hloubky lidské
duše a odvěké zákony její. Pathologické zjevy tkví zajisté v de
generaci celých národů a nejsou jen zvrhlostí jednotlivých in
dividuí. Lze pozorovat, že výstřednostmi v sexuálním životě
a materialistickým názorem na ženu, byli proniknutí národové,
kteří vyčerpali všechny své možnosti dalšího vývoje, a národové
jsoucí na vrcholku kultury. Kultura materialistických názorů při
náší sebou příliš vyvinutou smyslnost, jež si hledá různá scestí
ve výstřednostech. ldea bývá někdy jen štítem. Materialista a
positivista pokládá každé zřeknutí se nějakého dosažitelného
požitku za obět, a poněvadž rozkoš a radost života je mu je
dinou hodnotou jeho, tedy pokládá obět za pošetilost a marnost.
Marnost života, to je křestanovi však nejstrašnější slovo, jež
člověk může vyřknout, jest to pocit, který je nejděsnější v ži
votě & přece tak často jej dekadenti minulého století vyslovovali,
zdá se s lehkomyslností a naivností. Přesvědčovali se sami. že
rozkoš je příliš prchavá a příliš hořká, nemá-li v sobě něco z ne
konečné naděje všech —- než aby se mohla prohlásit za cíl ži
vota, ba že ona sama je snad jedinou marností, nedovedeme-li
my ji posvětit čistou láskou a nedovedeme-li ji přijmout jako
něco, co sice patří k životu, ale není nikterak jeho cílem.
Dekadentní básníci tušili, že rozkoš je nebezpečenstvím života,

oněvadž je lákavá a záludná a srdce lidské slabé, ale obět, to
bylo slovo příliš zdiskretisovaně, než aby při jeho vyřčení mohli
nemyslet na askesi a smutek. A tak přece jenom, ač se tomu
vymykali, byla jim kultem rozkoš a hedonistická radost žívota.
Gaston praví kdesi: „Chci býti však v neřesti platonlkem." Jako
by tím říkal -»—-mně je ideálem neřest a nikoliv ctnost, která
páchne potem oběti a odříkání. Ostatně Gaston jako Oreste jest
mužem s duší ženy. Jeho vlastnosti, city, všechno to neodpovídá
charakteru muže. .le jakoby magnetisován vlivem Marcelovy
vůle, jeho srdce směřuje jen k němu jako magnetka k severnímu
pólu, v tom je tragika jeho života, který se všemi podivnostmi
může býti právě takovým, jakým je a nikoliv jiným. V pojetí
osoby Marcelovy, jak zdá se, snaží se autor rozřešiti koncept
zla a zločinu v kontrastu k pojmu dobra. Pojem zla a zločinu
je tu pojmem síly, kdežto dobro a soucit jsou považovány za
ubohou sentimentalitu a slabost. Onen výjimečný, podivný Mar
cel je symbolem jakéhosi kněze, zasvěcence démona &jako kněz
má konati nejvyšší dobro. tak on obětuje své ideji zlo. Ale ani
Marcel není tak zlý, jak se zdá, je to v podstatě dobrák, který
má svojí ideě fixě, že musí áchati za každou cenu zlo, poně
vadž ctnost je příliš všední, obvyklá a zdiskreditovaná. Dobro ie
symbolisováno slabými a zla mohou se dopouštět jen silní &ne
poddajní. V ústa Marcelova vložena je také psychologická studie
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o proslulé travičce francouzské Marii Madeleine de Brinvillier,
v jichž šlépějích Marcel kráčí a v jejímž podivínském životě vidi
obraz síly a noblesy, poněvadž ona nebyla jako jiné ženy, jako
pouhá loutka soustředěna na sexuální. Záhada spočívá v obraze
Marcelově, jejž tak žárlivě skrývá jako jsou záhadou tajemné
obřady v jeho chmurném paláci, kde na nádvoří stojí náhrobek
zmíněné Marie Madeleine. S tajemným náhrobkem nějak také
souvisí zlatový scrabeus (u Egypťanů symbol boha slunce a
stvořeni) létající za temných, mlčenlivých noci v paláci Marce
lově. Scarabeus je román mohutné a jasně koncepce a jedineč
ného stylu. Autor má snahu vystihnouti svou fantasií psychologii
lidí nechápaných, vyvržených, démonských. kteří nechápali zlo
z nevědomosti nebo ze slabosti, ale vědomě, systematicky účelně
pro zlo samo. Přes to zlo je tu jen pósou a strašidlem jakb
všechna ta strašidla v paláci Marcelově. Autor uzavřel se přede
všemi krunýřem subjektivismu. takže nemohl vystihnout složitost
některých obecných ojmů, než jen subjektivisticky a v tom je

ravdivost i krása jeho díla. Bylo by také nesprávné a pošetile
ledati v úchylné sotistice a pathologii lásky vždycky morálnost,

nebo poruchu etického nazírání, nebot žádný zjev v přírodě není
neoddůvodněn, každý má své příčiny, tedy i v tomto případě.
Tak i v Marcelovi vystihl básník typ skepttka lásky, v němž
kontraversní, temná síla života dovedla zvítězit nad pře
kypující smyslností a šíleností sadistické vášně. —Román Man
réda Macmíííena (vydání z r. 1907 u K. Neumanové v Praze.)

Prostředí & doba, kdy autor psal tuto knihu, o níž v ironisuiícím

úvodu (praví, že by k vůli ní byl málem zešílel, odpovídá i jejímurázu. dráží se z ní melancholický, teskný podzim ztrávený
v osamnělé, neobydlené vile u Hvězdy, skryté v zeleň thují &
okrem & sienou zbarvené listoví ovocných stromů. A tak, jako
vystihl duši a ráz Prahy, tak vystihl izádumčiný, výjimečný ráz
bělohorských ptání a Hvězdy —»v pasáži o Bílé hoře. V tichých
dnech říjnových, kdy slunce vysílá své poslední paprsky tak
mdlé jako lesk očí umírajícího, chodil zamtklou oborou a večer
ve své komnatě, se stále staženými zelenými žalusiemi zase po
slouchal rytmus & kvílivý stesk bělohorských podzimních větrů ——
v těch dnech psal Román Manfreda Macmíííena. Není divu, že
v kalných, mlživých dnech říjnových, jevila se básníkovi historie
Bílé hory tragicky, ba příliš tragicky. že nechápe velikost a nad
šení Dominika a Jesu Maria a že skepticky truchlí nad bitvou
bělohorskou jako nad národním neštěstím (jak tehdy říkali ne
kritičtí, zaujatí spisovatelé historií.) Středem románu je Manfréd
Macmitten, potomek starého, šlechtického rodu bez určité ná
rodnosti. Je to bytost rozpoltěná, žijící dvojí život, který se snaží
vyrovnati svou výjimečnou filosofií. Poněvadž je amaterem magie,
zřídí si tajemnou laboratoř — v sakristii zámecké kaple — za
barikáduje ji oltářním obrazem a tam se oddává svým magickým,
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alchymistickým pokusům. Toto jeho zaměstnání skončí tragicky.
Jednoho dne vyvrcholí tajemným. krutým bojem s jiným magem.
Manfréd zmizí beze stopy. Rys ironie, který prostupuje celou
knihou jako by zastíral komiku tragedie Manfrédovy. Jako v ostat
ních románech,tak i zde působí něco neznámého proti jeho vůli,
takže se dostává tam. odkud právě vyšel. Básník chtěl řešit ne
jen případ uchylné erotiky &sexuálního poblouzení, ale měl za
jisté na mysli individuelní, specifický typ pathologie duše, tkvící
v kořenu samého bytí, v němž není nesouladu mezi historickým
a přirozeným zákonem lásky, a v němž neni sporu o morálnosti.
Básník rozřešuje si problém ten kladně: lze milovat jen pro
lásku samu. poněvadž láska je vůbec bezcílná. jediná cesta ži
vota, podmíněná osudovostí a tedy často tragická, buď milujeme
ideji. nebo milujeme v druhém jen sebe. V děj románu vklíněna
je i studie o Cagliostrovi, magovi a podivínu italském, jenž ze
mřel po tajemném, dobrodružném životě r. 1795. Autor,jejž za
jímalo vždycky všechno výjimečně a jedinečné, podivuje se tu
neuznanému tupenému mystikovi palermskému s hyperbolickým
nadšením a odmítavým gestem, jímž míjí mnohdy všeobecně u
znávané a velké, ironisuje Napoleona; je to ovšem spíše odpor
a nechut k všeobecnosti než nespravedlnost nebo ůmyslnost.
Takový podklad má i jeho ironie liché počestnosti, omezené v pře
tvářku a v společemkě zvyky a formy. „Umění a láska. to jsou
ony podivuhodné dva stavy duše. kde lze věci nejvíce viděti
tak, jak nejsou“, praví kdesi básník v Manlrédu a tato slova
stala se osudnou pečetí nejen této knize, ale celému jeho dílu,
a v těchto slovech je skryta jeho velikost a v nich je naznačen
jeho básnický genius. K menším prosám sensualistického období
patří také Lásky absurdné, sbírka povídek, z nichž nejvýznačnější
je psychologická črta Vánoce v Grecciu. Také Zasiřený obraz,
román otiskovaný v posledním ročníku „Týna“ řadí se svým
obsahem a stylem k tomuto období. Jetřich Lipanský.

Svaté růvo boje. Nedomnívejte se. že bych pokoj přišeldáti
na zemi. epřišel jsem. že bych pokoj uvedl. ale meč. (Mkt. 10,
TM.) ím jiným jsou ta slova Ježíše Krista, než výzvou k boji?
Křesťan má tedy zde na zemi svaté právo boje proti všemu
protikřesťanskému. &nejen to, on má svatou povinnost boje roti
všemu,co je mimokřestanské. A ještě víc.Křestan nezná jiného oje,
než boje pro království boží. Kristus ve svém výroku dvakrát po
tvrzuje svůj zápor k pokoji, který dává tento svět, protože je
mír mdlob a nevíry. mír mrtvý. Od doby Kristovy všechno
jako by nabylo jiného určení a smyslu, všechno má jen cenu ve
smyslu věčnosti. Záporem se přichází ke kladu. Bolest, ta obá
vaná a zavrhovaná zvěstovatelka tajemství životního, stala se
v křesťanství kladnou hodnotou. A tak všechno má cenu ne tím.
čím je, ale čím působí. Znamení potupy — kříž — stalo se zna
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menim vitězství. Utrpení není více kletbou, ale dobrem. Bolest
nečiní ze srdce křesťanova stánek nářku a zoufalství, ale mění
jej v oltář tiché oběti. Boj jest jenom předzvěsti míru. Nikdo
nesmi zmařit své poslání! Je-li kdo křesťanem, je také miles
Christi, vojín Kristův, patří do družiny křižácké, nese neviditelné
znamení kříže, aby jej zasadil kamkoliv přijde — doprostřed
úrodných lánů, či na kamenitou půdu skal a pahorků. Emblem
kříže je v jeho duši, nikdy se jej nezbavi, třeba se stal později
potupným zběhem. Kdo si bude přáti pokoj a mír v té době,
kdy svatý kříž je tupen a strháván těmi, kterým je znamením
hrozné jistoty? Kdo opustí válečné pole, aby se uchránil ran
pro Ukřižovaného, pro velkou ideu Jednoty a vítězství? Zdá se
však, že i dnes platí slova perského krále po bitvě salamínské:
..Mužové stali se mi ženami a ženy mužil" Kdo by nechtěl
spíše patřiti k hloučku Leonidovu, k těm tří stům Sparťanů, „kteří
tuto mrtví leží jak zákony kázaly jim", než k nesčetným vojínům
Xerxovým? A Lakedemónští bojovali jen za svoji malou zemičku,
za svobodu a za svoje právo. Křesťan bojuje pro věčný mir,
pro jedinou, velikou říši lásky a pokoje. Máme svaté právo boje —
to je spravedlnosti. Život křesťana znamená a znamenal vždy
život bojovníka, jenže v našich arsenálech neni jiných zbraní
než mečů, ne zbraní úkladných, ale zbraní obranných, kterých
lze ohroužit do srdce protivníkova ve vzájemném boji. A dev
iiiarkační čára ta je pro nás určena zákonem lásky a tedy i svo
body. Kolik je nás? O to se nikdo nestarej. Měj každý na mysli,
proč bojujeme, že bojujeme z příkazu, na vyzvání, v zájmu spra
vedlnosti. A nikdo nelileď do tábora nepřátelského, ať mají jiné.
účinnější zbraně, ať je jejich strategický plán sebe více lstivějši
jistotu vítězství nemají, neboť jim slouží náhoda & nám všechny
věci. Nechte jich, až jim zbraně vypadnou z rukou, poněvadž,
kterými zbraněmi kdo zachází, těmi i scliází. Vítězství je tam,
kde je kázeň a vůle. Kdo jsi však nezvítězil nad sebru, ja
chceš obstáti vítězně před nepřátelskými voii? Být křesťanem
znamená: zůstat na svém místě na bojišti Pravdy & práva, na
bojišti, které je scénou pro jedinou, velkou říši Kristovu.

“ Jetřich Lipanský.

Návštěvou na hřbitově. Nebyl to ani Pere-Lachaise ani Vy
šehrad. ale pustý, neutěšený hřbitov libeňský, kam jsme zavítali,
abychom se sklonili nad hrobem básníka Msh'uéKaníilény. Jaký
šťastný básník. řekli jsme si, je-li tak zapomenut. Dvacetčtyři
leta tu už odpočívá, dvacetčtyři jara přelétla už jeho hrob -—
právě tolik, kolik čítal jeho život nevýslovně smutný a teskný —
život umělcův. erný kříž beze jména střeží jeho hrob pokrytý
břečtanem. Nad mohylou lehce se chvěje palma a v tmavé váse
vadnou kosatce a konvalinky. To byly básníkovy květy. Řada
akátů na hřbitově nevzpiná své větve k nebi, neboť byly jim
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usekány. Jsou jako lidé bez rukou. Ale z jejich ran vytryskly
mladé, svěží výhonky a kvetou, a jejich odém mísí se ve sny
spáčů. Vzpomínáme. K. Hlaváček nebyl podťatým stromem, ale
byl květinou teskné, omamné vůně &podivuhodného květu. Zdá
se nám, že něco nedopověděného zemřelo na jeho rtech, ale
nezdá se nám, že by byl zemřel příliš časně. V naše srdce za
letá resonance hudbou znějících veršů básníkových, veršů, jež byl
naladěny téměř na jediný refrain a jichž nálada připomíná stesk
osiřelých duší & delikátní parfum thymianů a balsámů. V básni
Rozkveílý smutek, pěje:

Do říše mořských pralesů
svůj černý smutek zanesu
a símě jeho dědičné
rozhodím v proudy měsíčně.

Výraz — dědičnosti ——se vyskytá u Hlaváčka častěji. V jeho
díle najdeme slova: dědičné anaemie, zdě ěná viola. Chápeme
tedy, že mu bylo osudným — „chytiti vše sublimné, tajemné,
anaemickě a bázlivě v delikátní mystifiksci, v ironii, v hřejivou
intimitu" (jak sám praví v úvodu ke sbírce Pozdě k ránu.) Na
našich rtech chvějí se dvě překrásné básně: Předíucho smrti a

odliíba. V nich je ještě jiný ohlas než smutek marnosti. ...to
již musím asi dlouho ležeti... čteme v jeho essay „V Rakvi"

ten slep slavík ani nepipne v zajetí toho zeleného obdél
níku . .. Vě ěl tak určitě, že ten zelený obdélník skryje jeho žal
a přijme jeho ztišené srdce už 15. června 1898? Majestátní ticho
klade se nám do duše & uzavírá nám rty. Jdeme zpět průmy
slovou, dělnickou čtvrtí Prahy, kde tovární d m zastírá azur
nebe 4—jdeme úzkými, rovnými uličkami, kudy ásník se vracel
ze svých nočních poutí -——a v duši nám zvoní sloka teskné
jeho písně znova a znova:

„Hrá kdosi na hoboj, a hrál již kolik dní.
hrál vždycky na večer touž píseň mollovou
a ani nerozžsl si oheň pobřežní
neb vsechny ohně tu, prý zhasnou, uplovou.“

Necítíme však smutek nad zhaslými ohni, ale tulíme zvěst Vel
kého Hlasu.

Jakub ml napsal do „Volných směrů“
v jubilejním článku o Bílkovi také tato
slova: „Bílek nebude už dlouho katolí
kem. Dnu žádný z nás.“ může se
někdo rozhodnout proti Bohu nebo jen
pro Něho to chápeme; ale co znamená

„Čang vlechno měníí časy.“ P.e
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Jetřich Lipanshý.

v té větě slovo dnes to věru nechá
peme. Ač máme nepatrný smysl pro
diplomatiku slov, přece jen z toho vy
cítujeme názor jako by církev b ls pod
míněna nebo závisls na čase ne o spíle
na duchu času a ne na Duchu svatém.
Je dnes pravda církve jiná než za dob



apoštolských? Co však může „dnes“
znamenat pro církev Kristovu? Lidé,
kteří se dnes naučili vidět ve svém
knězi nebo představeném církev. věří,že

nes ie skutečně iinak v církvi než
kdysi. ale zatím v církvi vládne týž
Duch dnes iako vždycky — Duch svatý,
Duch Pravdy. Ne — dnešek nezeslabí
platnost věčných ravd svým spíláním
ani nevědomosti. ůám však. kteří „me
a budeme'I dnes katolíky. nezůstane. než

prositi odDucha Lásky, kterýž iest Duchem iedno.Dty ie nám iedině po
třebí býti katolíky. td iest. býti iednot
nými se všemi bratřími po celém světě
a v tom ie naše síla ba spása. Bílek
vystoupil zCírkve. První věta se s lnila.
O oslavném článku P. Jakuba emla
čtli' lame v listě. háiícím záimy katolické,
iakousi chvalořeč -——to není v duchu
církve. Nelze přehlédnouti tato slova —
sou příliš vážna „Dnes žádný z nás".
dyby někdo se nepostavil proti této

větě. neměl by právo zváti se katolíkem.
tak i my. kteří miluieme básníka a ieho
dílo, promluvili isme s tímto vědomím.

Jeíř, Lípanský.

Přehled revui. Topičllvsborník č. 8.
Pěkně obrázk umění Chittusiho. Ko
sárka. llavrán a. Mařáka, Kavána. Sla
víčka. Hudečka. Neiedlébo. Průchy. Mno
ho belotrlckých příspěvků. V poznám
kách sa sdělule. te Síríndbcrnniu „Km
tu." byl proveden v Hannoveru za úspěš
né režie (řrunwaldovy. Kritika lnu vy
týká nedramatíčnost. toliko závěr ie dl
vadelné působivý. Hra líčí vítězství myš
lenky křesíans énad pohanskou zhrub
lostí císařského íma,krellí postavy : dě
iin a bible neiiednoduššími obrysy a
vyznívá ve své rostotě velmí slavnostně.

Styl . l lí. "l.) Zaiímavé návrhy
na přestavbu rodinných domků od arch
Paula Janáka a nástěnné malby v těchto
přestavbách od Fr. Kyselý (mimocho—
dem -—návrhy maleb velmi neklidné.
ukoro divoké a nemožné). Boh. Hů'bsch
mann: Regulace okolí Emauz V drobno
stech se upozorůuie na výstavu církevního
umění v Mnichově, uspořádanou péčí
říšskoněmeckého Werkbundu v rámci
velkép růmyslové výstavy „Gewerbe
schau" (letos v létě |) Zastoupeny byly
zde vedle veškerých příslušných oborů
uměleckého průmyslu zvláště obor
malby nástěnné a malby na skle. Bu
dovaykultu iest budována pod vedením
arch. Petra Behrense a obsáhla veš

keré předměty nutné pro ieií prostorový

účin. -— cbranaaápamátek v Italalii miusípočítati s nekulturními neboráznostm
podobně iako u nás. Z Benátek by jist—é
kruhy rády vytvořily živé město ob
chodní a průmyslové. lsolovaná iedi
nečná poloha města má býti porušena
mostem, spoiuiícím pevninu s městem
a to mostem pro povozy i pěš.í

Hosí č. 7—8. J. B Svrčck píše 0
F. Duši „Smutné zemi": „Po stránce
grafické isou to listy technické iistoty.
stavící si veliké úkoly tvárné a kom—
posiční. ryté s iistotou. prolnuté teplo
tou srdce. Cyklem tímto Duša přerostl
všechny své posavadní graíickě práce
a kromě Kubíčka není v dřerorytě ni
koho, kdo by snesl ieho sousedství.
Neimileiší isou mi listy: Obět, Putyka.
Na haldě, Přespolní. Perilerie a titulní
list. ienž iako by všechnu bolest v sobě
zhustil. Listy úžasné tragiky. Srdce vám
úzkosti sevrou a s očí nikdy nevymizí
tento strašný výkřik života chudých
dělníků. Duša je grafickým básníkem
tvrdosti a hezvýhlednostl ieiich života.
Věnoval iim neien své srdce, ale í své
umění. ludy kudysi vede cesta k no
vému umění, k čistému umění proletář
skému. Duša. nemůže-li býti
jeho apoštolem. je a oů ieho průlseop
nlkem." Překlad Al. EiremícinazDopísy

Bohu. ici3 jsou z iímavým výkřikempoznániB „BDB.aže Ty. jehož J.D'O
sud nemiluii, iehož se dosud bojím,
v žalu klesám k Tvým nohám, avšak
neznám Tě. Kéž by nebylo hranic mezi
Tebou a mnoul Přiimeš-li mne do svého
srdce, jsem spasen. řiimeš-li mne.
jsem ztracen. nebot pak budu na zeml
souzen. otráven a rozdrcenl" V čísla
9. uvažuie Fr. Gó'íz o „našem vyznání
uměleckém a sociálním“. kdež píše
o expresionismu, 'ako umění hrozně
duchové žízně lidské po vykoupení
člověka. po opravdové lidskosti. po du
chové svobodě člověka. žízně odvěké
a věčně. iež tak mocně vytryskla a
vtělila se v umělecký tvar křečovitě
zbarvený právě ve válečné době. iež
dusila člověka surovým návalem vraž
dící hmoty. Expresionismus chce býti
diktaturou lásky a lidskosti v ieku svě
tové nenávisti. v rachotu děl a vý '
cích umíraiících bratří. Spasiti svět.
spasiti člověka. hmotně a duchově ho
osvobodit! Je to bolestné. zoufalé, straš
né spění. Je možno neviděti, že ieho
neibližším příbuzným bolševismus. ienž
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také vzrostl pod praporem osvobození
člověkaasvěta? To. čemu říkáme dnes
expresionismus, proievovalo se už po
staletí: touhy po osvobození a duchovní
moci lidské. Bylo to kdysi křestanství.
Byla to pak renaissance a reíormace.
Bylo to osvícenství a revoluce pro de
mokracii. Byla to třeba i pařížská

omuna. A |sou to dnes sociální a po
litické revoluce ve světě.

aše doba 5.8.1. Sk ve článku
„O reorganisaci našeho politického ži
vota“ vybízí k založení pokrokové
strany. a to strany ne stavovské, nýbrž
ideové & na podkladě státním. „nebot
všechny naše dnešní strany isou třídní.
stavovské, i když o sobě říkaií, že isou
všenárodní. Pouze strana klerikální není
stavovskou, nýbrž kulturní. iediná naše
kulturní strana| — a na tomto svém
programu úspěšně pracuje, poněvadž
nemá protivníkal Budou-li naše dnešní
strany rozmnoženy ieště o iednu, bude
snad náš politický život ještě více zkom
plikován. ale hlavní vinu za to ponesou
naše dnešní stran . které se utopily
v třídních bojích ez ohledu na stát
a která se utápěií ve své neu Hmnostl
a záimové malicherností. Ale bude zde
směr. či strana. která stále bude mít
před očima kulturní a státní naše po
třeby. a která, isouc si vědoma naší
leplí historické minulosti. v těchto in—
tencích ůide dále". Jos. Bartoš má zde
studii ,. e charakteristice B. Croceově“.
„Bůh iest u Crocea zloglsován. nábo—
ženství ztotožněno se samou lilosolií.
A přece i když u roceho není místa
pro Boha osobního. Croce mluví 0 ne
dostatku náboženskosti své doby. steině
iako ií vytýká nedostatek lilosollčnoatl.
Celé ieho dílo iest bojem za novou li
losoíii. za nové náboženství. nebot li
losolle není mu než intelektuální láskou
k Bohu." Dr. Vl. Hop e: „0 podstatě

a Vzvamu ethlckých ednet."lasí (& 9.] Vedle cestopisné studie
Grossmanové- Brodské „ hrámy u nás a
zahranicemi" ,článkuA Simerské „Ženy
a děti různých národů", několika ubo
hých básní, je tu l'íspěvek k děiinám
katol. reíormace \? Olivy „O vlivu cí
sařova zpovědníka P. Viléma Lamor
mainiho na náboženské poměry v době

gobělohorskéf' a drobná črta Jana Voorslaého„Mariánské verše Ed. Al. Poea".
Hlídka (7.) začíná estetickou studii

dr. Miklíka „Umělecká stránka knihy
Jobovy“ a vědecké poznámky k posud
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kůmknihy Aug. Neumanna: České sekty
v XlV. a XV. století. V rozhledu vě
deckém a uměleckém líčí dr. Miklík
obřadnost u Haeklovských monistů. Při
„“křtu dítek Ostwald podal dětem kytici
květů a klasů se slovy.' „Přiiměte květy
a klasy jako symbol radosti a práce,
která vás čeká." Při „biřmování“ dosta
nou děti schránku na dopisy & listiny,
při slavnosti manželství zřídí se v domě
nevěsty výstupek podobný oltáři. na
kterém planou četná světla. Po vhodné

gredehře a po kázání vymění si snouenci svoie prsteny a dostanou společ
nou knihu. jež má býti ieiícb rodinnou
kronikou. Při tom zaznívá : některého
vzdáleného pokoie tlumená hudba har
monia a trubky; má ukazovati. iak také
ieiich život má tvořili od té doby iediný
akord. At se již díváme na vývoj mo
nismu iakkoli, iednomu doimu se ne
ubráníme. Lidský duch potíebuie nutně
nějakých vněiších lorem, kterými b
své vniterní přesvědčení proievoval'
V tomto směru vydává monismus kato
llcké církvi nevědomky neikrásněiší
vysvědčení. Znala výborně psychologli
lidské duše.

Nově Čechy, 19—104 D. R. Brož:
Evropa a ruský problém (obrození Ruska
e možné pouze v Rusku a z uska.

livro a by mohla pomoci Rusku pouze
tím, kdyby umístila značné kapitály a

schopné lidi v Rusku. kdyby oríanisovala ieho železnice. kdyby vzkřísi a ieho
1růmysl,obnoVilaieho zemědělství. Ne
edná se už o vybudování komunistic
rého hospodářství. nýbrž o obnovu sou
xromokapitalisíické soustavy pod po
itickou vládou komunistickou) Karel
Meimar: Slovo k Thákurově naciona—
lismu. Boh. Polan: Mezi generacemi
[na veřeinosí působí děsivě požadavek
socialistické. komunistické tendence ve
všem. co se píše. maluie a vytesává.
Debata o íendenčnosti v umění nemá
významu, jakmile isme dospěli stupně
zralosti k vycítění rozdílu mezi uměním
a neuměním. Plakát s výmluvnými hesly
zustane plakátem a nestane se umělec
kým kouskem.i když podnítí k účinné
revoluční olenslvě. Novinářský úvodník
programový článek vpravený do veršů
zb tečně dráždí estetické myslitele. Ne
po oi společenského rozvratu mate zde
prosté poim a směšuie hodnotné mír.
Trvalost delší a hlubší. než si žá á
denní životní potřeba. bude vždycky
průkazem vnitřní ryzosti díla a hrubá



podřízenost užitkovým účelům sama
sebou se vylučuje z kladné účasti na
vytváření uměleckých forem. Katego
rický příkaz třídního umění vyplynul
z osvědčeného způsobu mysliti ve všem
všudy schematicky. Protože historikové
sestrojili pro dosavadní vývoj přihrádky
umění dvorského, leudálního a měšťan
ského, nelze ováem než světovou so
ciální revolucí dospěti k umění prole
tářskému. Jestliže se však už proletářské
umění hlásá, mělo by býti také děláno.
Revolučních výzev do veršů bylo by
dost, o přesný filosofický systém není
nouze, avlak formu včem přístupnou
nikdo nevynalezl. Řekl bych, že po
hříchu nikdy nevynalezneme. Prozatím
se pokračuje v mnohomluvné a lidu
nestravitelné retorice bývalých versli
bristů a nově se přidělávají dětinské
titěrky, kterých probudllejlí čtenář ne
snálí ani v pouťových písničkách. Vonná
tma života, předjitřní rosa života. rimbau
dovltinal Ano. ale nemá to, nemůže to
míti čtenářů což přece slulí leda indivi
dualistické poesii. smířené se svým výluč
ným údělem.l Dr. Jos. Hosíovský krásná
literární a filosofická studie Bazarouátina
a saninísmus. (V Rusku větlina rytu sa
ninovských projevovala se mezi intell

gencí a zvláltě studentstvsm. Defenero
vaná byla ruská intellře nce v pos edníchletech před válkou roto také selhala
v nejkrltiř tějlí clivlli úplně. A v této
inteligenci nasel Arc baáev mnoho ži
vých vzorů pro svěo Sanina, tvořil
tedy dle skutečnosti' ako l'urgeněv svého
Bazarova. Román Arc batevův vzbudil
sensaci proto, že tal o živého. Dnes
je sauinismus zjevem překonaným. snad
pro vždy, Doufejme, že světová válka.
jež přinesla ruské inteligenci pohromu,
zdecimovala ji a rozvála do celého světa,
znamená nový mezník v dějinách jejích.
Snad ji odnaučila planému radikálničení,
neplodnému mluvení, lacinému popírání
a přivedla jl k přesvědčení, že jen v či
norodé prácl je záchrana Ruska. Rusko
nepotřebuje nihilistické propagandy. iež
spolu : carskou reakcí přivodila jeho
katastrofu. nýbrž ositivní práce. Ta
spasí Ruskol) Dr. [(Pons.Jelínek: Syndi
kalism duáevních pracovníků. (Myslí se
na francouzskou konfederaci, ieiíž úkoly
zatím jsou: uiednati smlouvu mezi na
kladately aautory. pečovati o ensiiní
zaopatření duševních pracovníků, vy
konávati vliv na veřejné mínění a za
kročovati u zaměstnavatelských organi

sací a vlády. V parlamentu je docela
skupina. hající duševní pracovníky, po
myšlí se na vlastní orgán a utvoření
Internacionály duševních pracovníků.

Slovenské ohrad (5), Mimo povídky
a básně studies .rčžrčméry/|o o Hviez
doslavové l '.ce$(Pocit samoty viac ráz
zalahol na viezdoslava trápne [ pred
tým. Teraz ním dýcha celý cyklus, ale
súčasne stáva sa motivom vzácným.
Starnúci Hviezdoslav hladí na svoju
velkú osamelost. uvažuje. čo mu ona dala.
co z nej vytažil. a toto je vec. ktorá ho
najviac us okojuje. robí povedomým
i hrdým. a viac miestacb hadat, ako
sa nasýti. ukojí v starobe ovedomím
vykonaného velkého diela). kronice:
Sjezd osvetových pracovníkov. Pozosta
lost Hviezdoslavova. z Hviezdoslavovy
kores ondence, Příspěvek k životo isu
Jana rála.Vědecké odbory Matice lo
venskej. Uradný slovenský pravopis.
V umělecké kronice je sdělení. že umě
lecký odbor Matice Slovenské připra
vuje důstojné oslavení 100 narozenin

rvého slovenského malířePetra Bohúnč.
lude ho možno představit skoro úplně

v jeho vývoji. Zajlltěných je pro výstavu
dosud 93 obrazů. : nichž některé ná
boženské: Ježíi v Getsemane, Kristus
s kalichem. Nanebevstoupení.

Realistic/ui stráž [Zl.] Jan Kozák ve
článku Fikce návratu k prvukřesfanstul
snaží se dokazovatl protestantům, že
Pavel nevěřil ve zmrtvýchvstání. Já
velmi dobře vím. v čem 'ádro křestan
ství jest a trápím se na tím. že nát
církevní život 'e raněn vůči němu sle
potou. Místo co by soustředili úsilí k tomu,
aby mezi sebou a kolem sebe vypěstili
křesťanské karaktery, jakým platí blaho
slavenství Ježíšovo, hněvají se bez míry.
když sáhneme na helenistické slu ky
evangelia, které jsou spojeny s dobou
dávno minulou. Místo co by princip
lásky vyplňovali konkrétním, tvořivým.
v cílech l prostředcích vynalézavým
životem. dle vzoru osobnostl Ježílovy.
& dle vzoru těch, kteří nejvíce zdědili
: jeho velikosti, kladou vlechen důraz
na dogmata o Kristu. Nás církevní život
»—mluvím o vlech církvích ——je ku
podivu netečný vůči tomu, co by mělo
iej nejvíce páliti; proto činí tak málo
v boji proti největším nedostatkům nalí
civilisace, tvořivé snahy o výchovu lep
ších pokolení. boj proti prostituci. oprav
né snahy sociální, úsilí o mír, jdou ii
nými, mimocírkevními cestami. Naopak
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jsou církve značně zkompromitovány
tím, že v sobě trpí zjevy, které jsou
s jádrem křesťanstvív příkrém rozporu;
irivolní světáctví, prohnanou vypočíta
vost hmotného zisku, hněv a nenávist
najdete pod jejich příkrovem. A v té
věci musí nastati náprava. A jako vždy,
jsou podmínky nápravy těsně spojeny
. věcmi prosaickými. Nepřirozená touha
po počeínim vzrůstu, jakou se wznaču
i ne;“ okročíleiši cirkve, za současné i
bcra' nosti vůči kvalitě členstva, vyplývá
hlavně u evangelíků a československých,
kleřl existuji : přispěvků. Církve jsou
zřízení drahá a nebude lépe, dokud se
nenaučí organisovati jinak, laicky, lev
něji, a tudíž měně citlivěji vůči počtu
a citlivěji k jakosti členstva. Nebude- ll
jejich výchovná činnost lepší a moder
nější, jest jisto, že na konec i ten ná
boženský poměr ůjde mimo církve,
jako již mimo ně jdlau proudy kulturní,
sociální a ethické. (?)

Moderní revue llO, ll, 12) Básně
Karáskovy, Medkovy, Krupičkovy, Kre
carovy. Studie Huberta Cyn'aka „Offis
mus". Orlismus chce malbu sdružitl
s hudbou. řevésti do ní metody a způ
soby hudebné tvorb, rytmem barev a
linií vyjádřiti, co hu ba vyslovuje tóny.
Orlismu je blízký nyní Fr. Kupka, jenž
jako za řel svoji dřívější krásnou

ráci. pu likaci l.. Arnoulda Grémil
yho oslavuje se nový způsob díla Kup

kyova. provázený barevnými i černými
komposlceml. Je to trys barev. splet ne
pravidelných linií. hra černých a bílých

Eloch. les kolmic a příval bílých skvrn.arevné plochy. docela pravidelně od
měřené a sestavené jako pestrá prkna
a prkénka ve skladišti. mocné kotouče.
krajkoviny a třepení . . . Je to úsilí 0 no
vou, svéráznou ornamentaci - některé
kusy působí docela harmonicky a líbezné.
Alesmysl7Není ho objektivnějeto právě
jenom ornamentální odpoutané ode
všech pravidel a norem. Smutná je podí
vaná na zbloudilého Kupku. zapředeného
do dusivých a zmrtvujícícb pavučin umě
leckých spekulací, soukajících a spřá
dajících z abstrusností a vrtochů sy
stemy a úkoly. které nejsou z vitálních
a tvůrčích základů výtvarnictví. že víme,
co dříve dovedl a vykoval. Fr. Kobliha
ve studii „O grafice a graficich“ zabývá
se hlavně čtyřmi rozdílnými individua
ltami: Bílkem, Konůpkem, imonem,

vabinskýrn. Bílkovy graíické listy jsou
naplněny nebeským jasem, vyzírá z nich
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pokorné odevzdání Bohu,okouzlení duše
veškerým stvořením, tušení věčného ži
vota v Duchu, oprostění ode všeho ma
terielního. Konůpelz nezná hravých a
jásavých chvil, cosi chmurného provází
jeho práce, nostalgie, mužně ovládaná,
dává jeho pracím karakter tesknoty a
nádech visionářský. Technika jeho jde
až k asketické jednoduchosti, tvárné
prostředkyjsou zjednodušeny Šimon'je
jemný lyrik, z jehož prací zírá tichá
radost a rozkochání krásou viděného.
Švabinský je sensitivní erotik. milující
žár a vášeň červencových polední, vřelý
pohyb a styk údů lidí horké krve. Ero
tický sen umělce. V drobnostech Jar.
Krecar ostře kritisuje eskou osvětu
s její bibliogratií vydaných spisů s in
íonnativními posudky. Tyto posudky“jsou
zrovna paskvilem, snůškou par
konvenční kritiky. Veřejné knihovny
pokud by byly us ořádány dbale dle
těchto pokynů, by y hy pěkným lido
výchovným antikvariátem.

Lumír (b.) Pokračování vězeňských
zápisků K. St. Sokola, : nichž ukázka:
„Allaira sv. Vojtěcha: boj proti nákaze.

Froti vštěpování nemoci, proti zlomení.růvodní je hájeno a representováao
Vršovci Vidí, spíše však cítívtom úsilně
vštěpovaném živlu latinsko- německém
zlomení, nemoc. smrt. Divukrásný exem

lář člověka nových těch názorů je
Gojtěch.On vzbuzuje svou produlevnšlou
osobností úctu. bázeň. hrůzu jako b tost
již nezemská. A ve scéně' | s cizoložní em.
kde konečně by před ním všichni ustou
pili, musí nejčistší typ vyšší rasy, Kochan.
muž nemající špatného svědomí. jenž
sám dává zákony, vystou iti a ve srážce
zvítěziti. V extasl vidI \yojtěch záhubu
tohoto opačného živlu, jenž kdysi pod
lehnoutí musí. A jedině Opět Kochan
může snésti chladně tuto vidinu: on ví.
že dovede jeho krev umírat. ale umírat
:: hoji, on cítí. že přece jen zlcella vy.-'

Slavníkovci. asimilující se cizímu živlu.
Kdo podlehne příště? Není vinníků
v tomto boji. Boj dobrých svědomí A
ten rod, representující dokonale českost,
prohraje, až sám také ozná nemoc
špatného svědomí. — Neří ám „nevěřím

Boha". nemyslím, že by to bylo hr
dinství. Ale nechápu. otáže-Ii se mne
někdo, proč bych neodpověděl? A pro
jemnější duše jsou také jemnější stupně
otázky. Bývá to někdy celý svět, jenž
naléhá na duši touto otázkou svými
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předsudky nebo svými vládnoucími ná
zory, a povinností muže tu bývá otev
řeně proněsti svě Contiteor, odpověděti
svým názorům světovým. byti ten názor
mnohdy do adl neptopracovaně. Ta
snaha kritic á. ten úmysl jsou tu roz
hodující. Nemluvím pro onen surový
mrav, jenž nedovede se k ničemu při
blížiti jemně, enž nevidí v těch a těch
názorech přecusudky. čímž rozpozná je
vlastně za chorobu a dle toho se k nim
blíží. ienžto v nejvulgárněiších výrazech
odlehčuje tomu, co zase jinak nelze na
zvati než předsudkem. Ale tyto výstřelky
odpudivé. ač správně. přece těžko stíhati.
těžko hledali jasnou hranici. dokud u
zavíráme se před morální škodou, ply
noucí : jiných vlastností daleko více

ěstěnějsích a povzbuzovaných. na ř.
Eyzantinismu. Studie prof. Sedláčka „Bl
Io Borisova Stankoviče“, jenž je spiso
vatel úzkého obzoru duševního, nemá
mnoho smyslu pro tragiku myšlenky a
vůle, není ryzím spisovatelem, ale zato
je hluboký pozorovatel lidského srdce,
tragický básník mládí, krás . vášně a
umělec živelnáho nes outaně o a lyric
káho výrazu. VLAmI. adauuaxV před
večer druhého příští.Studie o Sologubově
románu Zaklínačka hadů, proniknutěui
starou vírou v revoluci jako ohčerstvující
bouři. vírou to, která i v předrevoluční
době byla jen optickým klamem. Samá
stará, mrtvá. neputřebná slova. Dílo se
psané člověkem. jenž nepochopil smyslu
velkě katastroiy ruského stát

Var (16-11) Zd. Na edlý: lčeskoslo

venské legie. Josef rdína: Veřejnfzájem a veřejné blaho. Vilém Doleže :
Klerikalismus na postupu. Reakce, jsouc
svými hříchy úzce spiatá se starou
monarchií, v revolučním období pová
Iečném takměř odumřela, a její personi
iikace -—klerikální strana — naprosto
ztratila rovnováhu, Bylo jí nutno se

stáhnout. iozorovat a jen kritisoval.negativně ritisovat, aby byla získána
ztracená půda v masác. To. že po
převratě vzaly vládu do rukou jen t. zv
pokrokoví živlově. že klerikálové byli
donuceni tehdy nesúčastnit se vlády.
že jim byla ponechána volná ruka ke
kladení základů příštíuž sitlvní práce
reakční. bylo největší chy ou popřevra
tověho radikalismu pokrokověho, jenž
těžkostmi doby. namnoze i věcnou a
osobní nemohoucnostíi ideovou roztříš
těností se naprosto zdiskreditoval, aby
napříště se tak pomahačem těch,

kdo jej zahrabávali. Než ani u reakce
není možno, aby byla jen negativní. aby
žila jen : podniků svých odpůrců. Ona
musí míti program positivni. Je tedy
reakce v další své vývojově iási posi
tivním, cílevědomým úsilím uplatnit svoji
zpátečnickou ideu. V naší době pakto
positivum musila reakce najiti v jistotě,
pevnosti. ucelenosti názoru na všechny
— tedy i metatysickě problémy doby.
člověka. lidu. Duševní vyčerpanost po
válečná. namnoze jako důsledek napros
tého vyčerpání tysickěho, potřebovala
právě jen takovou jistotu a bez daně
jistoty názoru a práce nebylo možno,
aby zvítězila sebe pokrokovější idea . . .
Hnutí pokrokové bylo chaotické, des
organisováno, nedávalo jistoty. nemělo
program. Jeden předák Volně Myšlenky
založil si církev. jiní chytají se nábo
ženských meditací. Silácký positivism
neslavně skončil. Bojovníci pokroku se
dostali v náruč náboženství a cirkvi.
Jistotu. v níž tkví síla katolicismu a
klerikalismu chtěli paralysovat planm
historismem. proto musili ustoupit. íla
reakce spočívá v jejím positivním pro

Éramu daně jistoty. Příčin postupulerikalismu jsou též v koaičním re
žimu. pak v cm. že jsme mezinárodně
orientováni k liberalisticky reakčnimu
západu. v nemožně olitice protikleri
kální žurnalistik . lavně venkovské.
v náboženském ekadentshí &diletan

íismu. v nrganisační neschopnosti protiklerikálníc živlů Hlavníovšem říčinou
vzniku i postupu klerikální rea ce jsou
názorové nedostatky dnešního hnutí po
krokového, jež musí nutně přivoditi
ů Iné zastavení postupu pokrokových
i eí.

Topičůusborníkí l l.- 12.)Vedle četných
beletristických příspěvků ukázk iresek
Felixe Selle/lem na zámku . emništi
u Benešova, krásné ukázky llollarových
rytin. V drobnostech zpráva ()Benedik
tinech v Buckiastu (hrabství Devoushire
v Anglii). kteří právě dokončili obnovu
starobylého kláštera, ležícího po staletí
v troskách. Mniši podnikli stavbu vlast
níma rukama bez cizí pomoci. takže ani
penny neb l dán na mzdy dělníkům,
splňujíce tak slib. který před časem byli
učinili. Jedině výlohy. které měli. byly
za stavební materiál (20.000L). Současně
s klášterem rekonstruovali i klášterní
chrám, který má délku 70 m a tři lodi,
z nichž přední 10 m. obě postranní 4 m
šířky. Věž. která není ještě zcela hotova.
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dosáhla 50 m výšky. — Ammergavské
pašijové hry chtěji příštím rokem pře
nésti do Londýna. Divadelní impressarlo
Courtnei de vyjednává.

Naše oba (9.) K. Hilti uveřejnil tu
článek o Janu Jakabcovi k jeho šedesá
tinám. Vyšel ze zdravé selské rodiny
: Libunce a po celý život uskutečňoval
zdravé a mravní zásady tuhé lopotné
práce. Veliká část Jakubcova badání
věnována jest českému obrození a za
ložena je v hutných ka itolách Laich
terovy Literatury české IX. století. Do
ústředísvých studií postavil Dobrovského
a Jungmanna. Má zásluhy o vydání ko
res ondence Dobrovského, spisů Vl. Fr.
Heka. Kollárov Slávy dcery a Cesto

risu italského. čhce vydati svoje dějinyiteratury české v novém. rozšířeném a
zdokonaleném vydání. monografii o Janu
Kollárovi a j. Přednáška dr. Hrcisy
O náboženství českém v l. 1619-1620.

Cesta [l.-9., Vedle nového románu
a ka-Choda „Vilém Rozkoč" mnoho

pě ných básní a povídek. Jar. Durych
v estetické studii Mos dovozuje, že
umění posledního století ztratilo vládu
nad životem. Od doly baroka nezažilo
téměřani jediného vítězství všeobecného.
Umění barokní bylo poslední. které u
vedlo do chrámu zástu y a svou dobu
oslavilo svými liniemi. arvami a světly
zástupů, Od té doby nemohlo již nalézti
cestu. Ala dnešek se hlásí, naivně a
upřímně. Chce vstou iti se svým tělem,
se svou tváří, ve svých šatech a formách

tam, kam umění románské a totlckétesalo. řezalo s malovala své bo atýr .
paní a panny. kam renaissance stave a
na odiv duhové harmonie smyslů a nád
hery. kde harok vydechoval novou lásku
země. zotavené po těžkém krvácení tě
lesném i duchovním. a kde řes sto let
zela prázdnota ducha &odk on od chu
doby a života : výsméšných kopií a
bezradných póz. A sloužlti tomuto roz
kazu, což jest možno jen anonymně.
jest největším štěstím, poněvadž ukazuje
reálnost víry v kolektivismus, který byl
oslaven již devátou větou apoštolského
vyznání. Karel Čapek v článeěku Spas
se. kdo můžeš dává nepřímo nahlédnoutl
do ideové stránky svého díla. „Patřím
k těm krátkozrakým, kteří pro stromy
nevidí les a pro samé lidi nevidí lidstvo.
Nedovedu si představitl myšlenku, která
by současně spasils. dejme tomu. profe
sora Krejčího a profesora Mareše. Ne
dovedu si představiti myšlenku, která
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by kromě zázračné moci spojovat lidi
neměla ještě zázračnou moc je rozdělo
vat. V tomto stavu věci je možno jen
dvojí: bud zatratiti všechny ps nevěřící,
jejichž hlava se nevejde po můj klo
bou spásy; to se děje obyčejně; nebo
si konečně říci, že na tomto roztodiv
ném světě je dost místa pro nejrůznější
spás . Konec konců mluveno o lidstvu
a ce ém světě; to jsou slova. pod kte
rými se nedá vůbec nic mysleti. Mluvme
o kterémkoli člověku a jeho spasení.
Nebo! i on chce býti spasen; nuže, zá
leží jen na tom, aby byl spasen —-čím. to
je s hlediska čisté lásky k bližnímu
zcela lhostejno. Ale nemůže nám být
lhostejno, čím se má spasit celé lidstvo;
to je tak strašné vážná otázka. že by
se konečně měla nechat ležet. Komu
nismus, to je snad hřích proti lidstvu:
ale je to docela dobrá věc, dejme tomu,
pro Jiřího Wolkera. Eugenik. je trýznivý
nesmysl pro lidstvo; ale má jistě mnoho
krásného pro docenta Brožka. Nábo
ženství spasí Jakuba Demla a prohibice
prolesora Foustku; duše profesora Krej
čího se po smrti roz adne v prach. kdežto
duše profesora elenovského bude
ještě třicet tisíc let klepat stolky. Ale je
hrozné žádat na lidstvu, aby se všechn
duše rozpadly v prach nebo naopak
byly po smrti obtěžovány hloupostmi
splritistů. Z toho neplyne nějaká resi:
nace nebo lhostejnost v otázce spásy.
Naopak, můžeš hledat spásy vášnivě.
bezoddyšně a s celou svoji horoucí lás
kou i nadějí; ale hledej ji především

hro sebe sama. Spas se, kdo můžeš.ehledej svého spaseníve spasení jiných.
Dej jenom svůj příklad: i to je mnoho."

von (l.) oznamuje, že římské nakla
datelství Danesiho vydá v omezeném
počtu 250 výtisků Ralaelovy stanze. Vy
dání řídípapežská archeologická komise.
a stanze jsou tištěny svétlotlskem. Zatím
vyšel první díl. obsahující Stanze della
Segnatura a vyzdobený 125 obrazy. Bu
dou následovali ještě tři svazky s do
provodní studií Adolfa Venturiho. Sva
zek stojí 1000 lir v subskripci a 1250 lir
mimo ni.

Smsíana (6-1) Jos. Bartoše „Jubilejní
c klus České filharmonie". H. Doležíl
„vnější průběh jubilejního roku České
filharmonie. Hospodářský stav České
filharmonie" Jos. Bartoše. Také jedna
z Foerstrovských otázek. O .,Legendě
o Josefovi“ R. Strausse, dávané s úspě
chem v Národním divadle píše Zd. Ne



edlý. že ie tam mnoho trivialit. hudba
že ie neosobní. bez původni myšlenky.

zato instrumentace cie skvělá. Balet anic než tuctový
Hlídka 5.P. Vychodilpokračulevstudn

o základní vědě náboženské. r. K
Závadský studii biologickou o mravkol—
vu. V drobnostech iest zaitmavý přís ě
vek dr. Breitenbachra o skalické bi li,
odkoupené arcibisku em Kohnem pro
střednictvím prof. rbáčka. s referát
o knize dr. HiiHera o Loretském domku
P. Marie. V knize té dokázána le en
dárnost přenelení domku. Redakce íd
ky žádá. aby příslušný svátek 10. května
byl zrušen. a též aby loretská litanie
byla opravena (a což oHicium?].

cská revue 5. Mimo Karáskův článek
Onověiělm vývoji českých bank a Boxy

zákonu župního zřízení. dr. Hocko
0 nové hospodářské politice sovětského
Ruska.krásná studied r. Josefa Suiíila:
.lan Kochenowski a ieho ío.

Pramen "1.5. Pokračování studie
Sedláhouy o básníku Rud. Mayeroui a
čelnéheletricképříspěvky. Vrbaglossuie
anketu o umění roletářském. vyvolanou
Zd. Wolkerem lrcvolucionářské básnlky
isme měli dávno dělnickou otázkou se
zahývalomnoho autorů českých. „Dochá
zim tedy k závěru. že si nikdo nemůže stě
žovali ani do minulé, ani do přítomné čes
ké literatury, že by si nevlímala proleta
riátu a že by mu nebyla v lerémkoli
svém období věnovala dosli vroucího
pochopenl.Alenaprotltomulzevytknouli
dneiním hlasatelům proletářského uměni,
že nevidí pro městského dělníka druhé
masy národní. která je iistě neiméně
stěině početná. Míním vrstvu zeměděl—
skou a v prvé řadě drobného českého
sedláka. který iest ieho jádrem, a jehož
sociální úděl není dnes anl takový iako
továrního dělníka. ačkoli má jakousi
sociální jistotu ve svém maietku. která
ie mu často vytýkána. ačkoli ieii cena
ie velmi problematická. nebot činí z něho
otroka bez tyrana. A právě tento stav
utrpěl za války mravně takovou pohromu
n lolik lkod, že by měl býti předmětem
neibedlivěisího studia a neivroucněišiho
záimu. nebot ie národním iádrem, pra
menem, z něhož isou živena vymíraiícl
města. z něhož ie rozmnožován počet
dělného proletariátu. a isou také doplňo
vány řady inteligence. Zde ie nutné
zdravi především. poněvadž to ie sám
kořen národního b — ale právě tu
vidím v celé přítomné literatuře neiméně

záimu... Komunism sám ie mi drahý.
a pokládám iei za neivyěět sen lidského
srdce a za největší dílo lidského rozumu
— nebot 'enom jim může býti uskuteč
něno kr ovství boží na zemi. k němuž
lidstvo musí iednou dospěti. aby se
teprve lidstvem stalo. pochopivli taiem
ství Boha v sobě. Ale to není komunism
ruský, který ie dnes v Čechááhc hlásán.
nýbrž komunism Petra Chelčického.. .
A proto isem přesvědčen, že přítomné
umění musí býti národní, aby přiltí
mohlo býti komunistickým v plné vzne
šenosti tohoto pojmu. iak mu rozuměli
všichni velicí a ryzí duchové slovanští.
Hlásati násilí iako rostředek a iedinou
cestu k příštimu sbratřeni ie odporné.
Zlo nemůže býti léčeno zlem. to
méně může se na takové zlo léčlcí pro
měnili umění at iiž kterékoli.

vVatra časopis slovenského studentstva6.-7. Mnoho beletrických svěžích

Eříspěvků. Studie o O. Wildovi a proIému krásy. K. Sidora: Žurnalisticky
o žurnalistice Inlricha Klasa: Zvláltnie
myllienky Nletscheho, (ír. Rudinrkěho:
Spomienky na maďarský deie is. Mnoho
drobnosti z literatury, umělec ého a ka
tolického života.

enský suěí XXVI. 7. Studie () Prei
soué od Alberta Pražáka. Boženy Au
gustinové, Vikové Kunětické.

ivoí V. 8. V. Biínar Na okrai li

terárnlho dila Aloisa |anga.. Jul. Kuncek:() významu tělesné výr ov J Krlín:
Molierě. Prof. Foerster: Moderní člověk
a katolická církev.

Na'! směr V111. 9. 7, péra Aug. Bar
íos'e: Poznámky o životě a práci děti
Jedličkova ústavu. Ukázky kreseb a
maleb děti IO—llletých, neuvěřitelně
originelni a pěkně. „Chceme vychovati
individuelni karakter každého dltěte,
chceme, aby každé dilě nalezlo samo
sebe a dovedlo se projevovali tak, iak
cili a myslí, a nebylo odkázáno na vnu
cenou a nedoučenou techniku práce.
chcem iim ponechali volnost svobodného
proievu při každé příležitosti, chceme
ie míti samostatnými a udrželi v nich
radost z práce a lásku ní. chceme
konec konců ponechati dětem dětství;
naše děti maií šťastného mládí nejspíše
zapotřebí.“

Most 1922. 8-9. uveřeiňuie anketu.
vyvolanou Jiřím Wolkerem. a sice od
ovědi V. Dyka. 0. Fischera. Josefa
ory. Jarmila Krecara, F. V. Kreičího.

Arne Nováka,A . M. Píše, Mir. Rutte.
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K. Scheinpfluga, Jiřího Wolkera. Suše,
ale pravdivě vyiádřiřil se Arne Novák:
„0 umění příští. proletářské. komunis
tické se zajímám právě tak málo, jako
o umění a rární, politicko-živnostenské.
národně- emokratické. Jest to patrně
agitační prostředek iako meeting, májové
průvody a křiklavé nárožní plakáty, iimž
se v nově společnosti vyhnu se štítivou
opatrností. iako isem se iim vyhýbal ve
společnosti staré. O ceně takového umění
ponechávám soud taiemníkům organisa
ce, kteří rozhodněte ieho význam a
účelnost; historik ve mně arcit připo
míná. že i s hlediska stranicky organi
sačního iest to hodnota pranepatrná.
Předmětem. ale také celým lorem každé
pravé poesie byl vždycky celý člověk
a nikoliv straník: těsným iehlovým
uchem třídního a olitického stranictví
vcházeií do boží o království umění
ienom velbloudi,“

Modern! revue XXVlll. Květen. Fr.
Koblíha ve článku „Umění a kritika“
glossuie Kramařovy články o umění a
píše „nikdy, co jsem řišel ve styk
s novým uměním, nebyo ve mně po
směchu proti němu. ale cítil isem iedině,
že nastává rozklad ve všem umění, roz
klad všech sil a schopností, ale zato
uctívání všeho nicotného a popření všeho
citového. V hudbě čiřetechnické mistrov
ství, nadsazuiícl, ale schvacuiícl nervy
do nemožnosti. v literatuře, zeiména
v básnictví. ialové opěvování běžností
a bezmála neiniiších lidských úkonů.
ve výtvarnictví naprostá zvůle, krko
lomné eskamotérsíví, zpupné schválnosti.
Umění tr í křcčmi předčasných porodů,
nebot k e kdo spěchá. aby už bylo
narozena, chce býti tím, který mu o
mohl na svět. zapomínuie. ze nási ně
přivozený porod neien oslabuje a často
zahíií plod. ale i rodičku zbavuie dal
ších možností rodičských . . . Míti snahu

Eo něčem nadprůměrném, ie krásné aodno úcty, ale snaha sama o sobě nic
nemůže, nic neznamená. není-li doložena
kladnými činy, v jádře schopnými roz
voiei tehdy, nejsou-li technicky ihned

okonaé
Dílo xw. 4-s. lad. Šaloun: „Velké

mail býti cíle života. " Upozorňuie na
ušlechtilé závodění ve výzdobě a vý
stavbě italských měst ve středověku a
ptá se: „Po třech stoletích poroby uiali

isznese vlády věcí svých sami. Jak bude
nyní? Klesneme na národ hrabivých a
stupidních kupčíků, nebo půideme ve sto
pách p šných patriciů italských i svých
dědů, kteří měli za svou povinnost za
nechat o sobě památku hodnoty kul
turní? gpolehneme-li se ve všem na
vládu, která hromadí nutně své kulturní
podniky : neivětší míry ve svém sídle,
nestačí ani penězi. ani podměty na
všecko. bude rozvaha naší samostatnosti
nevalná. Neboí země ie taková. iakou
ii učiní nikoli ieií vláda, nýbrž ieií lid.

ou občanů ie turní naše bu
doucnost. Jsme- li vděčni svým předkům
za Kutnou Horu. Krumlov, Prachatice
a řadu iiných měst. uměleckými památ
kami proslavených, dei Bůh. aby doba
volnostiazod ovědnostiobčanstva doba
re ubliky čes oslovenské zanechala nám
ta ových měst počet několikanásobný"
Dr. Prokop Toman: Jan Vermer Van
Delft, Emil Edgar: Obrození umělecké
výchov . Ukázky tvorby Dědinovy, Blaž
kovy. Jelínkovy, Feiklovy, Hladíkovy,
Novákovy. Bubeníčkovy

Drobná uměnl III. 4-5. J. V. Klíma:
Několik poznámek k estetickým teoriím
omamentace. Dr.J Polák. Příspěvk
ke slovníku umělců na Slovensku. J. 1;
Marek: Krise našeho uměleckého prů
myslu. Jiří Kroha: „O hračce". Hračka
ie dítěti uskutečněním ieho představ.
Tvořícl se dětská představa potřebuie

hračky. iei tomu odpovídá, td. odporuie tuto instinktivní snahu. ei épe si
hraie dítě s hračkou. kterou samo vy
tvořilo. Není tím řečeno: kterou samo vy
robilo. nebot, zda nutno říci, že dřevě
nou barevnou krychličku nemusí dítě
považovati ze dřevěnou kostku, iest mu
třeba domečkem. t. i. račka v rukou
dítěte se mění, často ve věc iinou nei
skutečně iest. Proto se mění, ietto dítě
suverénně pozměňuje a tvoří to, co
chce .. Mnohé, a můžeme říci velká
většina nynějších hraček neisou hrač
kami pro děti. Hračka iest poiítkem
dětské představy o skutečnosti. Dobrá
hračka iest rodidlem dětských pochyb
a otázek. Hračkou pochybnou iest hrač

ka nerozbitná a hračka vyicadřuiícídokonale karakter něiakév
Mladá SlovenskoIV. 7.varaz Ka Iica

od Janko Alexy. Tragédia zeme od arko
Elena. Básně Robovy a Kainovy.

Nákladem Družiny literární a umělecké. - Odpovědný redaktor Lad. Zamykal.
Tiskne Lidová tiskárna v Olomoucci.



Novákniha básni FR. KASPARA vyšla ptávě pod
názvem

ZAS TAVENÉ
HODINYŠ
Vyzdobilii dřevoryjtyJ. Váchal.:

Cena 10 Kč.
Zasílá '

Družina literární aumělecká
vOlomouci, Wilsonovo náměstí číslo 16.

DRUŽINA LITERÁRNÍ A UMĚLECKÁ v OLOMOUCI
WILSONOVO NAMĚSTÍ 16 '

Bělohlávek Václav: Oheň Eliášův. Záhada konec světa.
Knihovny Družiny svazek XIII. Stran 139 Kč 14“—

Lutinov K. D.. Osudy. Básně. Stran 104. Obálka akresby odJ. Kohlera. Vázaný výtisk Kč 6'
— me a ápryme. Hanáckýobrázke ve verších. II.vydání

0 álka a výzdoba od J. Kóhlera. Stran 72 )19 2'-—
— Potulný zpěvák. Plsn . . . . Kč 3“—

-— Písně tvorů. Básně. Váězaný výtisk . Kč 4“—
- Pbpeluška. Pohádková hra. Vázaný výtisk Kč 2'—
— Dě'ti Králoyně máje. Básněpro májovépobožnosti. Vá

zaný výtisk Kč ?—
Hruban Jaroslav dr.. Pout do Ravenny. Zápisyo vze

stgpu duše. Knihovny Družiny svazek 1. Str n207 Kč 15'50
Kašpar FranTišek: Z'astavené hodin . Básně.Výzdoba

J. Váchala . Kč 10'
Kyselý František: Z říše světla. Legendy.Cykluso Kristu

a Eucharistii. cyklus o Královně nebeské & cyklus o prá-'
telích Božích . V tisku.

Lang Alois dr.: Otec pouště sv. Jeronym. Profilumělecké
ieho osobnosti. Obálku navrhl E. Pacovský. Knihovny Dru-.
lžiny svazek XI. Stran 174 . Kč 17'

Masák Emanuel: K branám věčnosti. Náboženskétouhy
v životě a díle Julia Slowackého a Zikmunda Krasiňského.
Kni ovny Družiny svazek Vl. Stran 284 Kč 5'50

Odvalil František: Co v duši zalehalo Básně1914—1919.
Dřevory'ty od Ferdiše Duše. Knihovny Družiny svazek X.
Stran 128. . Kč 50

Pecka Dominik: Matka Boží vtrnl. Rom Vyidevlednu
Sborník, „Dante a Češi". Vydáno na oslavuaGOOletěhoiubilea

Dantova. V pěkné úpravě brožovaná . Kč 40"—
ve skvostné vazbě * Kč 100“—

ZýbnlZFkrnntišek. sPělptáčekJ Básně.KnihovnyDružinysval:.IX Str _ „- _ Kč 5'—_
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Bazin René: Davidka Birotova, román, přeložilDominik

Peckaa. stran 290 Kč 7'70
Bruno--Ruby J.: Příklad abbého Jouvea. přeložildr. Fr.

i . V tisku.
Cankar Isidor: Z cest přeložil B. Vybíral.stran 131 . Kč 12'
Fogazzaro Antonio: brození, román,přel.lgn. Husička

stran 286. . . Kč 2'60
Horáček Frant.: Žena, ieií úkol a vychování, str. 170 . Kč 120
Hrůza Ant.: Bludné touhy. povídk , stran 294 . Kč 5'80

Javořrickáleasta. Pro peníze— tříbrná struna. Dvaánk.y S výzdobou akad. malíře Fr Hoplíčka . . Vyidevůnoru
Jiříčeok Bedřich. Žalmy kosmické. stran 88 . . Kč* —'60

—Vznikakonec světa, stran160. Kč -—'90
Kalus Josef: Přímořské doimy a elegie. básně,stran 76 Kč —'60
Kavanová Marie: Naši básníci, studie o poesiikatolické

moderny české, stran 120 . Kč -—'70
Klug J., dr.: Věčná tesknota, román. přel. St. Domin. str. 397 Kč 12'40
Konařík- Bečvan B.. Hospic u Zlaté hvězdy, román,str.420 Kč 18'
Kozakiewiczw Návrat, přeložilR. Korec,stran 300. Kč 14'—-.
Plastrierová Con. Mlle: Vyhnaný dčdic,román, přeložil

Prokop Holý. stran 282. Kč 920

RonabGabriel: Pane smilui se nad_Inámi,básnčstr. 126 Kč '—ítézná píseň. povídky.atran117 Kč 2'80
—Sluneční íseň, drama:stran 63 Kč I'—

Spa-ldingJohn ancaster. Vyiií vzdělání kněžstva, Kč —'40
Šanda Jans:sDrama Golgotské, cyklus postníchřečí.atf.26 “Kč 1'10"
Žunkovič Martin: Rukopisové zelenohorský. píseň

pod Vyšehradem a králodvorský, původnítexty
: vysvětlivkami, stran 104 . . Kč 2'20

KNIHY DRUŽSTVA PŘÁTEL STUDIA
Pořádá & vydává Ladislav Kuncíř v Praze Vll.. Ovenecká 4.

1. H. Belloc: Cesta do Říma. Kč 22'—. 2. T. de Quincey. Johanna zArcu. Kč
10'.-—3. Sv. Bonaventura: Život sv. otce Františka Rozebráno). 4. B!. R. Mau
rus: Život blažené Maří Magdaleny a její sestry sv. Marty.Kč 24'.— 5. K. Ed
scbmid: stero ústí. Povídky, Kč 18'— 6. P. Claudel. Den sedmý odpočinkem.

Drama. Kč 14'—. 7. Fulcher. Histaon'e Jerusalěmska' aneb De'je křesťanského rytířstvo na cestě do Sv. Zeme.Kč 8. P. Cladel. Patero velkých óds pro
cessionalem. Kč 2'--5 . 9. A. Hello? Divné příběhy. Povídky. Kč3 '—. 10. F.

ammzes Růženec ve slunci. Povídka.Kč 15 — 11. .:Kalvatová Zjevení pře
svaté Pan na hoře La Saletske', Kč 10——.12. B.MRe:vnek Žizzně. Básně, Kč
20'.— 13. Claudel. Tři básně : války. Kč 2' — 14. F. Konečný: Život sv. Do
mlmka, Kč 30%— 15. Almanach Ill. řádu sv. Františka, Kč 14“—. 16. Křištan.
Život sv. Václava a sv. Ludmily, Kč 18“—-. 17. Barbeyd'Aurevilly: Ženatý kněz.
Román. Kč 34'—. 18. Kvilky slavného pána sv. Františka a jeho bratři, Kč 28'—-.
19. J. Karásek ze Lvovic: Legenda o ct. M. Elektě, Kč 16'50. 20. Sv. Terezie
Ježíšova: Meditace duše o Bohu. Kč 8'—. 21. BLGrignion zMontlortu: O rave
pobožnosti k Panně Marii, Kč 15'—, lepší vydání Kč 20 - ..22 Dr. Al. ng.
Jacopone da Todi, Kč 20'—. 23. J. Barbey de Aurevilly: Rytíř des Touches.
Kč 27'.— 24. H. Gheon, Člověk narozený : války. Konverse. Kč 12',— lepší

vydání Kč 20'.— 25 A. Rezimov. Rybník. Ronnlán, Kč 27'.— 26. F. Jaim-nes:Farář ozeronský. Povídka. Kč 20'—. 2'1 A.HHle1:0 Svěcení dne Páně, Kč 8'.—
28. Missál slovenský: Čfňi pravilo mši. Kč 30' —.29. J. l):urych Obraz-y,Kč 20'—-.

30. V. 5. Soloviev: Základy duchovního života 3vt_isku. 31. Dr. A. Lang: Foutník cherubinský.K
Administrace Družstva přátel studia v Praze Vll.. Ovenecká 4.
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„AR'CHA“
s PŘÍLOHOU

„ARCHIV LITERÁRNÍ“
VYCHÁZÍMĚSÍCNĚVŽDY 15.DNE.
"Archu" řídí redakční rada: K. Dostál-Lutinov, Dr. Fr. Hrachov
ský, Fr, Střížovský a Ladislav Zamykal. Redakce je v Olomouci
na Wilsonově nám.čcís. 16. — „Archiv literární" rediguje Vilém
Bitnar v Brně. Biskupská ulice č. l. -N,a .Archu" s „Archivem“
předplácí se ročně Kč 36'—, půlletně Kč 18'—, čtvrtletně Kč 9'—.
Jednotlivá čísla isou po Kč 350. - Administrace a expedice „Archy“
je v Olomouci na Wils. nám. č. 16. - Nepřijaté rukopisy vracíme .
tehdy, byly-li přiloženy známky. - Za vydáni odpovídá L. Zamykal.

ČÍSLO 12.VYŠLO v PROSINCL

Obsah ,.ARCHY“ čis. 12.: Zbásní Václava Jedličky.- Felix Timmermans.zvl
štiny přeložil Otto Babler: Krásné čtení o panně Symíorose. - Stanislav Wis
piaňski, přeložil F. Duša: Iegion. -F. S. llorák: Lady Fullertonová. katolická
spisovatelka anglická.- Bartuška Josef: Neichudší v lese. - Jan Kasprowicz.
přeložil Jan Karník: Z „Knihy chudobných". - Jan Vinař: Domov. - M. Kavá
nová: Srdce Páně.-Václav Oliva: O úmrtnním roce sv. Ja na Nepomuckého
ve světle ieho kanonisační bull Jaroslav Hruban: Addolorata. - Stanislav
Boiar: Láska Boží. - František štřížovský: Zázrak. - Posudky knih.- Okna.

' ( '. .

LISTARN'A RBPAKCE.

Na rozloučenou Dnešní číslo ieš posledni. které vgychůzíza dosavadní redakce. která „Archu“ vedla po pětelet od 1. ledna 19,18 kdy časopis přešel
z maietku Karla Dostala Lutinova do maietku „Družiny literární a umělecké",
do konce letošího roku. Redakční kroužek tvořili pánové.K. D. Lutinov. dr. Fr.
Hrachovský, Fr. Střížovský aLad. Zamykal. Výkonným redaktorem byl posledně
jmenovaný; měl přímý styk s přispívateli, s tiskárnou. upravoval číslo a pro
váděl korektury. Nešlo to jinak. poněvadž provésti v praksi redakci ve čtvero
ie těžký oříšek. Poněvadž však zaměstnanost výkonného redaktora L. Zamykala
poslední dobou tak vzrostla. že už ani dobré vůle nemohla stačiti,a poněvadž
tím i sama "Archa" trpěla. usnesl se výbor Družiny v plné shodě a přátelství,
že svěří redakci rukám měně zaměstnaným. Vyhlédnut byl p. Vilém Bitnar. který
funkci přiial. Od nového roku bude třímati „tedy kormidlo ..Archy" on. e to
starý, osvědčený konnidelník & proto plavba „Archy“ nemá se čeho obávati.
Dosavadní redakce. zeiména Lad. Zamyk . vzdává všem spolupracovníkům,
kteří se v "Arše" za těch 5 let vystřídali. neisrdečněiší díky. Doufá. že všichni
zůstanou „Arše“ i na dále věrni. oč také prosí. Zbylé rukopisy odevzddal Lad. '
Zamykal novému redaktoru, na iehož adresu (Vilém Bitnar. PrahaV., Valentin
ská 22) budtež zasílány už příspěvky nově. Administrace, expedice atd. zůstá
vaií v Olomouci, tak iako dříve.



ROČNÍK x. PROSINEC 1922 ČÍSLO 12.

z BÁSNÍ VÁCLAVA JEDLIČKY:

KOUZELNA PISTALA.

Na zlatém útesu korálů.
ienž v oblak vlaiky nachem hoří
v pávově modrém, pustém moři
iá proměněn isem v píšťalu,

Kol bílí když tančí rackové
si k šíleným letům meleoru,
mnou hrají písně od ohzorů
vanoucí vělry bláhové.

Začarovaná píšťalu,
řekněte, v rudé ránem hory
na koho v dáli za obzory
jsem plna něhy volala!

Jsem dutá, prostá pišťala.
V zelené za vlnami hory
proč ve dne slasti v zaobzory
iá vzlykala ien, výskala?

Jsem nevědomá plšťala,
iež vidouc siné, modré hory
zastřené večer nad obzory
jsem mani láskou lákala.

Mrtvá jen větev — píšťala —
se stromu živého za obzory
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já do tmy smutné v černé bory
isem úpěnlivě plakala.

Záhadná sobě píšťalu
v měsíčné modří v zlaté hory
v bezeslov písních za obzory
isem blábolila: tralala.

Umlklá píšťala v bezvětří tuch
vím, v zázraku tvůrčí radosti snoubí
z nicoty prázdna tvořiti hloubi
tai nekonečna písní Bůh.

MÁTI SVĚTA.

Dětátko hravé. úsměv sladký.
uvyklé pestré na pohádky.
ukolébavky hudebně —
vím nade mnou a vedle mne
ziev krásné, mocné, dobré matky.
bych nezbloudil, mne volá zpátky
básníka v hloubi šepotem,
milence věčné lásky snem,
hrou tajemnou kaměnků slov,
jak u tuch tůně filosof
ii hrá. a kněze přeludem.

Má matka kráčí oblohou
s hvězd korunou — svět u nohou.
Had záhad v zlatu mléčných drah,
poznání po plodu ienž sáh'
ne po květě. ne po kořenu,
zří pannou ii, ne pokořenu,
jak prstenem svět ovíjí
ienž zkvet ií modrou lilií.

Dítě. iež mazlí se radostně,
zřím oddaně u máteře milostné.
iež mlékem napáií mne snění
a krmí chlebem života
s lahodným medem zapomnění;
ba slastí hroznů ——nicota
jest v ieiím klíně usínání,
v něž úsměv věčna bleskotá.

Má máti všechno ví, vše může
a byla, iá když nebyl jsem,



kameny mění v žlutě růže
& ty mně hračkou motýlem
& do dřímot mně šeptá tiše,
že motýlkem zázračným jsem
a stále pro mne krásy přede.
šat z červánků. zlat luny bledé.

Jsem dítě, nevím, jak ji zvati,
leč dobrou svou a zlatou máti.

ŠTĚSTÍ SMUTNÉ JABLONĚ.

Strom jabloně jsem uzardělý
červenobílým jarním snem.
že vězeň zahrad rozprostřel jsem
sít větví bláhov za sluncem.

Strom jabloně jsem uzardělý.
svou nevědomou prostotou
nad bludných oblak rajskou bájí,
jež : červánkových dálí jdou.

Strom jabloně 'sem uzardělý,
chudoby svojí ohatstvím.
že ozdoben jsa zlatem skvostů
včel v slunci nádherou si stkvím.

Strom jabloně jsem uzardělý,
že bezděky jsem slunce jas
já zajal v košatých svých větvích
nad touhou v stínu sedmikrás.

Strom jabloně jsme uzarděly
lakotou ratolesíí svých,
že zapomněl jsem darovati
nach sledních jablek ukrytých.

Strom jabloně jsem uzardělý
nevýslovnem svých myšlenek.
že básníku hvězd pádem daru
jsem půli pravdy pouze řek'.

Strom jabloně jsem uzardělý.
že korunou mou hvězd zří svit,
nic živé — že jsem štěstím zkvetl
kořeny v srdci země skryt.
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FELIX TIMMERMANS, z VLÁMŠTINY PŘELOŽIL
OTTO BABLER: KRÁSNÉ ČTENÍ o PANNĚ

SYMFOROSE
RÉVA.

zduch je mokře stříbrný jako rybí hřbet.
V takovýchto dnech mívají oblaka všelijaké roztomilé
tvary a barvy, a zatím co zde slunečko hmatá světlým
prstem do pokoje, stojí tam v dáli nad poli vybledlý

koneček duhy.
Přišel čas. kdy se zahrada obdělává. l pozvala bekyně-novicka

Symlorosa zahradníka Martina, synovce důstojného pana kaplana,
na svůj dvorek, aby jí upravil zeleninové záhony, nasázel kvítka
a ořezal krásnou révu.

Měl červenou vlněnou kazajku, modrou zástěru a zatím, co
pilně pracoval, oči se mu usmívaly na práci.

Symforosa stojí u něho se svým špičatým nosíčkem a přihlíží.
Plete bílou punčochu a mluví rozvláčně o révě.

Réva tato je tak stará jako ulice, vláknitá a sukovitá a pne
se mezi zadními dveřmi a oknem přímo vzhůru pod střechu, kde
se náhle rozvětvuje a celou hnědou, vlhkou zed' zahaluje.

Ale její duše je mladá a neobyčejně citlivá. Jakmile tuší. že
Jaro se blíží, počne pučet, a v říjnu nese bílé hrozny. nejkrás
nější na sedm hodin daleko široko.

Martin usmívá se jedním koutkem rtů; neví, o čem by mluvil
v řítomnosti ženy.

Bracuje u panny-bekyně Symlorosy po prvé. Bydlí v Klášterním
Dvorci teprve několik měsíců; před tím byl zahradníkem v zámku
u Turnhoutu; ale jeho ujci, panu kaplanovi, nebylo vhod, že
pětadvacetiletý mladík dlí často dlouhou dobu sám s děvčaty ze
zámku, a povolal ho do Klášterního Dvorce.

Martin racoval samostatně & vydělával sobě dost peněz na
živobytí; bydlel sám v jednom domě v l'lelle za železným mří
žovým plotem.

Symlorosa je pyšná na to, že má zručného zahradníka ve své
zahrádce a jeho přítomnost ji tak mile dojímá, že odkládá své
modlitby až k večeru.

Vidí v něm hezkého mladíka i když má ruce poněkud dlouhé.
Jeho obličej je jasný & růžový a dole trochu široký. Dvojice
světlých, dobráckých očí, malá ústa a tlustými červenými rty.
pomlaskávajícími si, jak by byly právě pohltily kus slaniny,

„Nemáte snad žízeň, Martine ?“ táže se Symforosa velmi pří
větivě, neboť neví, jak by mu mohla způsobiti radost.

n pokrčí trochu rameny, odmítá skromně a řekne rozpačitě:
„Ne, ne, není třeba, panna."
Ale Symforosa už zmizela a vrací se spěšně s tlustou sklenkou
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a s hnědým blíněným džbánkem. V červeném pivě, jež nemá
žádnou pěnu, odráží se její bílý čepec a zatím, co Martin pije,
hledí udiveně na jeho ohryzek, jenž mu při tom nahoru a dolů
poskakuje.

„Vypijte ještě jednu.“ praví mu, když vyprázdnil sklenici.
On se usměje dobrácký, podívá se jí do očí, obklopených bí

lými řasami, sklopí ak rozpačitě víčka, vyprázdní do polovice
znova naplněnou sk enku.

Poněkud neohrabanými pohyby vyleze zase na žebřík & pra
cuje dál. A panna Symíorosa opět dole lete svoji punčochu.

Ztichla. Táže se sama sebe, proč se ta na ni díval. Vzbu
dilo to v ní takový nevýslovný, cizí pocit, že ani už neví.
jak by ho měla oslovit. Hledá nějaké přívětivé slůvko, ale ne
na adá jí.

Bůkol je ticho; vanoucí větérek hází chvilkami ze žlabu u střechy
veliké kapky vody do kádě pro dešťovku.

Na jabloní počal hvízdati kos. Ale kdesi v sousedství prudce
bouchly dveře a zaplašily ptáka.

V úzké, tmavé uličce, jež je oddělena ode dvora zídkou po
rostlou břečtanem, zazní rychlé a rázné kroky, pak se otevře
branku ve zdi &panna novicka Muyslíondt s velikým. bílým čep
cem a svýma černýma očima se objeví. Kývne několikrát pří
větivě hlavou na Symlorosu a táže se Martina, podávajíc mu
prázdnou lékárnickou lahvičku:

..aněsil bys mi tu lahvičku trochu k rěvě? Její míza je tak
dobrá na oči... Panna Margarietje mi řekla, že Martin zastři
huje révu. používám říležiíosti, jak vidíš.

U panně Muyshomft, která stále vzpomíná na dobu, kdy tři
sta novicek ubývalo Dvorec. ví se sice, kdy začíná, ale nikdy.
kd přestane. Je to klepns.

šymíorosa vzdychne a omlouva se, že musí jít přistavit vodu
na kávu.

„.len běž. jen běž, Symíorosol" směje se panna Muyshondt.
Symlorosa je vytržena ze své blahé nálady. Odchází do ulice

Sint-Margareta. kde stojí pumpa, a než se vrátí, je panna Muys
hond na štěstí už pryč. Její lahvička visí na oříznuté haluzi

Konvička na kávu píská a popěvuje v bílé kuchyni, jakoby
písničku k poctě malého kříže ze želvoviny.

Symíorosa by ráda zaprosíla Martina, aby s ní usedl ke stolu,
ale protože to zakazuje řád, přinese mu alespoň veliky šálek
teplé kávy.

Usedne sama v kuchyni, pojídá tři tenounké krajíčky chleba
s máslem & dvě datle. a pokukuje záclonami na Martina. který
sedí na svém nářadí a klidně kouše chléb a sýr.

Pospíší si, aby byla brzy hotova, a už zas tam pletouc u něho
stojí.

Nerada to slyší. když jí říká:
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„Tak to tedy bude dnes hotovo.“
A skutečně práce je brzy u konce.
Když mu vyplácí mzdu, už se stmívá, i musí se dobře dívat

na peníze; dávajíc mu je, dotkne se jeho tlusté ruky, ale ihned
plaše ucukne.

Vidí jeho červená ústa a jeho přívětivé temné oči.
„Dobrý večer, panna." praví & usmívá se. „Snad až na přes

rok. Doufám, že se vám hrozny vydařil"
„Ach, Bože, rok trvá tak dlouho." myslí si ona; pak za ním

ještě zavolá:
„Tak. až tedy hrozny budou zralé, pak dostanete nejhezčíl"

ak je sama na dvorečku. Lahodná vůně hlíny stoupá ze země.
Smráká se. Všude je klid. Báň nebes je tmavomodrá.

Padla na ni tesknota. Proč není Martin jejím bratrem? Ba
myslí ještě na jiné věci . .. Ale zavře pevně oči. Ne, to nel Krev
jí stoupá do hlavy. Vidí už v duchu sousedy, jak rámusí poklič
kami. kotly a řehtačkami.

„A což, kdybych přec jen chtěla? . . ." zašeptá v pocitu vzpoury.
Ale v tom zazní zvon, a jeho jasný zvuk proniká jí až do srdce.
Klečíc modlí se: „Anděl Páně". Když vstává, je měsíček stří
brnými růžky zapleten do tenounkých větví jabloně. Je jí teskno.
a táže se sama sebe: „Což jsem dnes udělala něco zléh07"

VELIKONOCE.

Zvony se vrátily : Říma.
Zpívají a jásají nad městem a zvučí a hlaholí nad bělounkým

Klášterním Dvorcem.
Sveřepý vítr pevně chytá ty zvuky, hází je nahoru, rozmeta

je, pouští je opět dolů, zachycuje a rozprásí mezi prchající oblaky,
komíny & větve sténajících stromů.

Zítra jest Vzkříšení. Nebesa budou otevřená a náš sladký Pán
Ježíš Kristus vrátí se do kostelů a mezi lidi. Pak bude hudbu
hrát, plné zvuky varhan s mnohohlasým sborem novícekl

Je to krásný den pro srdce křesťanské. Zbaví tě to všech
hříchů a udělá tě nevinným jako ssající jelíňátko, a čistým jako
zrcadlo; omládl jsi duševně, nová krev tí koluje v žilách; duše
se umyla, má nový šat a kráčí opět klidně ve vůni zbožnosti a
čistoty, jakoby už nikdy nemohlo se státi něco zlého.

A zítra budou talíře opět plny tlustého masa s hustou omáčkou
z vajec. neboť po dlouhém postu žaludky jsou lačné.

Velikonoce otvírají také dveře pěkným dnům, kdy lze opět vy

jNít110 polí & natrhat cychorku a lupení pro králíky na březíchet e.
Země vzdouvá se vším tím životem, jenž pod ní klíčí. Jaro

bloudí už vzduchem, stromy vydávají jakousi novou vůni, pu
pence pokropily keře purpurovými skvrnami, velikonoční lilie
opět včas rozkvetly a stojí kolem „Kalvarie“, stojí ve svých
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iasnych barvách. Vše čeká na iakési znamení. Je tomu zrovna
tak, jak by bylo třeba ien zatroubít na lesní roh, aby skvělý
rytíř Máj vyjel ze svého úkrytu za točícími se větrňáky.

A to všechno jsou věci, které by měly potěšit srdce lidské.
Ale Symforosa ie od onoho dne, kdy Martin obdělával ieií

zahrádku, zcela změněna.
Mé. srdce poraněno.
Červenolící Martin, s rudou kazaikou a modrou zástěrou, ro

následuie ii ve všech myšlenkách. A vše ostatní pro ni pozbylo
významu. Myslí & vzpomíná jen na Martina. Jeho obraz pro
chází iejími modlitbami. Když přichází do své zahrádky, vidí ho
tam ieště stát, hrabat a kopat, poiídat kraiíc chleba & ořezávat
révu. Když s í, vidí ieho nevýslovný pohled, jak mu po druhé
nalila pivo. emůže ničeho proti tomu dělat. Zprvu jí to bylo
trapné, rušilo to ieií duchovní život, ieií hovory s Pánem Ne
beským, Matkou Boží. s krásnými andělíčky &světci. Modlila se
doma i v kostele, aby zapomněla; vyčítala si to iako veliký hřích.
Ale modlíc se, aby myšlenky na Martina zmizely, skrytě si přála,
aby ii zůstaly v srdci.

A nyní, po půl druhém měsíci došlo k tomu, že už se nevzpírá
temto myšlenkám, ale radostně se iim oddává. A zatím co zvony
zvučí & hlaholí, modlí se sepiutýma rukama:

„Ach, Otče Nebeský, veď mně pravou cestou svoji,"
Ale tuto cestu nedovede si bez Martina už ani představit, &

potají přeie si něčeho, čeho ani sama sobě nepřiznává. Vidí
v duchu komín, z něhož stoupá tizky' proužek kouře do soumraku,
& na prahu stát ženu čekaiící na svého drahého muže, ienž při
chází s motykou & hraběmi z práce.

SymÍorosa usmívá se na slunce, iež prokukuie z plynoucích
bílých oblak na Klášterní Dvorec.

KRIZOVA CESTA.

Po poledni je ticho v Klášterním Dvorci.
Svoie nákupy na trhu a u kupců si lidé i novicky vyřídili již ráno.

d Teď sedí všichni uvnitř & horké slunce praží na uzavřenéveře.
Na mědéném kohoutku na věži usedla vrána, & dole na čis

tounkých kamínkách dlažby poskakuií \rabčáci.
Zahrádky před domy jsou plny kvítek a když na ně slunce

kolmo svítí, přecházejí člověku až oči.
Stoií tam keře bezu, fialky, řeřichy, pivoňky &slunečnice, silné

a zdravé, a v oslňujících barvách.
Symtorosa si oblíbila tuto hodinu pro obcházení křížové cesty.

Křížová cesta sestává z obrázků. každy pod břidlicovou stříškou,
upevněných tu a tam na zdech kostela.

Jsou staré, rozbřeskle & nasládle malované. věkem poškozené,
vybledlé & oprýskané.
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První zastavení nachází se na místečku zvaném „Kalvarie",
kde v stoupající zahrádce, plné tialek & myrt, pod modrou dře
věnou stříškou sedí Matka Boží s mrtvým Ježíšem na klíně.

První zastavení představuje odsouzení. Pilát aJežíš zcela vy
bledli v paprscích slunce, které někdy na ně padají, ale v jednom
koutku vidí se ještě docela dobře rovná alej, vedoucí k malé
studánce.

Když se Symíorosa tam pomodlila. poklekne před bílou sku
pinou & zahne do ulice Sante Margareta.

Na kostelní zdi v hustě zamřížovaném domečku tlustý Pán
Ježíš Kristus; má purpurový, zelené lemovaný plášt & hrstka
polní trávy hledí mu ze zavázaných rukou. Tento Ježíš má hnědé
rty, a jeho oči hledí vždy trpce & nespokojeně stranou. Tento
obraz působí na Symlorosu vždy tesklivým dojmem, obzvláště
večer, když nad ním svítí veliká lucerna.

Když se tam s neklidnou myslí pomodlila otčenášek, jde k dru
hému zastavení na protějším rohu kostela.

Tarn čte pod obrázkem:

„Ty neseš naše viny,
oh drahý Spasiteli,
Ty vzal jsi na sebe,
co my bychom nést měli.

Oh sladký Ježíši náš,
měj utrpení s námi
at viny svoje velké
my uneseme samil"

Pak přijde de Pomsíraatje, jež má modře natřené zdi, nad
nimiž splývá loubinec, potom, zahnouc na pravo, do Grachtkantu,
kde jsou všechny domy podobn : z červených cihel lemovaných
bílými páskami, s kulatými brankami a s železnými mřížemi ve
vysokých oknech.

Nade dveřmi 'sou namalovaná jména jako: „U zahrádky oli
vetské", „U sladkého jména Ježíšova", „U hory Pathmos".

Její srdce začíná prudčeji bušit. nebot teď přijde k zahrádce
Martinově. Nevidéla ho už dlouho, ale srdce její nepřestala pro
něho tlouci. Byl na eksercicilch v nějakém klášteře u Antwerp
a vrátil se předevčírem domů.

Ona už si to ani nezatajuje, že je jí, když ho neviděla po dva
dny, jak by se celý svět na ni mračil.

Oh, kéž by ho alespoň dnes spatřila! Jen malou chviličku,
aby se jí srdce trochu uklidnilo, & aby zmizel ten pocit samoty.
Ale proč jí srdce tak buší? Vždyť nedělá nic zlého, ona je no
vickou, a novicky smí přece ještě volit mezi duchovním &svět
ským životem. Ale nechce na to myslet, zavrhuje takové myš
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lenky, vyhání je 2 pod svého bílého čepce a spěchá rychle a
netrpělivě od zastavení k zastavení.

uličce Vagevnur bydlí důstojný pan kaplan, strýček Marti—
nův, vidi ho tam sedět u okna, pergamentově suchou hlavu sklo
něnu nad tlustou knihou. Vysoko nad domem stojí obrovské
koruny stromů na Klášterní Hradbě. Brána vedoucí ven je ote
\řena a dává středověký rozhled na daleká pole, na Nethu a
na modravě věže dalekého Mechelnu.

Však nyni přijde Symiorosa do Hellestraatje, kde bydlí Martin.
Je celá bez sebe, červená se & bledne a dýchá nepravidelně.
Martin stojí ve své zahrádce uprostřed růží a pracuje.
Má široký slamněný klobouk a žluté dřeváky.
Její kroky zvučí jasně v poledním tichu a Martin vzhlédne.

Aj, dobrý den, panno Symforoso," kývne rozpačitě; a jelikož
ona neodpovídá, dodá: „Vy tu tak běháte v tom slunci7"

Symforosa zůstane stát a praví chvějtctm se hlasem:
„Vždyť to nic není. Vy toho také necíttte... Jaké to máte

hezké růžel"
„Ale já jsem zvyklý na slunce, panno. odvětí, začervenav se.

„Já žiji ze slunce; co pak bychom dělali, já a moje květinky,
bez slunce7. . Zde, vezměte tuto a dejte si ji doma do skle—
ničky,“ odává jt temně žlutou, karmínově lemovanou růži. jež
se zove a„čloire de Dijon"

Symíorosa neví leknutím, co by počala. Divá se na něho, na
růži a najednou chce rnu něco říci, co by ho dojalo.

„Je to pěkně zaměstnání... Pořád být obklopen vůněml a
estrými barvami. ., Vaše . „. žena. kterou si vezmete. té se to

bude ltbit . "
„Máte květinky tak ráda, panno7. Pak je škoda
Ale Martin se začervená a mlčí
„Čeho je škoda Martine7" naléhá Symtorosa & ruce se jí

chvěh.
.,Nu." odpovídá rozpačitě, „měla byste se tedy vdát za ně

kterého zahradnlka," a usmívá se dobrácky.
Symforose je jako by se jí půda chvěla pod nohama. Jakási

neznámá blaženost rozlévá se jí celým tělem. Musí se zachytit
železných tyčí plotu, vše se kolem ní točí a houpá, a studený
pot perlt se jí na čele.

„Martine, Martine," zakoktá, „o kéž by nás drahý Pán..."
ale nemůže více říci. Napíše mu psaní a všechno mu v něm
vysvětlí.

Hle, jak vážně Martin se na ni dívá. Jeho čelo je pozdviženo
a jeho oči ukazují mnoho bělma; nechápe, proč se chová tak
vyieveně. je mu ji líto, myslí, že asi má moho starostí a praví,
aby ji potěšil:

„Všechno se vždycky obrátí k dobrému. .Podívejte, jak to
se mnou bylo.. .Kdo by si to byl pomyslel, když jsem přišel
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do Klášterního Dvorcel Ani tenkrát, když jsem u vás pracoval
nebylo o tom ani pomyšlení . . . Přišlo to tak najednou, když jsem
byl u těch hnědých Páterů na ekserciciích . . . Náš drahý Pán nás
vede sám . . ."

„Martine, Martine . . . Co pak . . . Co to mluvíte ? . . .“ přeruší
ho bázlivě & radostně zároveň.

„Nu ano," odpoví klidně s dobráckým & pyšným úsměvem,
který odhaluje jeho veliké bílé zuby. „Což to ještě nevíte? Ne
řekl vám můj strýček, pan kaplan, nic o tom? Nuže panno, Sym
foroso, stanu se tedy bratrem u hnědých Páterů, dá-li Bůh, budu
za čtrnáct dnů bratreml" & s dětskou radostí hledí na ni.

„Martine . . ." ale Symforosa nemůže ničeho více říci, otočí se
a běží domů, zapomínajíc na poslední zastavení křížové cesty.
Zaslechne, jak panna kostelnice zpívá zbožnou píseň a k tomu
hraje na varhany.

Martin stojí 3 náručím plným bílých & červených růží překva
en a udiven & neví, co by si o chování Symíorosy měl myslet.

gdamě o tom přemýšlí, zatím co jeho širokým kloboukem pro
nikaií tenounkě paprsky slunce a svojím zlatem jeho růže krášlí.

Zatím tekou Symforose doma v předsíni veliké slzy po tvářích.
Drží žlutou růži pevně v ruce a sténá:

„Martine, Martine, proč jsi mně opustil? . . ."

PROCESl.

Je poslední den před Martinovým vstupem k hnědým páterům.
Symíorosa je churavé, ale prosí Matku Boží, aby jí dala sílv,

nebot dnes je procesí.
Venku je velice krásné očasí.
Baldachýn nebes je mo rý & zlatý & plný stříbra, bílých a rů

žových obláčků.
Všechen ten jas padá na Klášterní Dvorec a vyvolává jiskry &pa

prsky z měděných a skleněných svícnů, jež stojí na oknech a na bíle
prosířených stolech, vedle sv. obrázků a váz plných vonících květin.

Prapory třepoíají se na okraji střech, plaménky na svících plá
polaií neklidně a tabule oken chvějí se při dunícím hlaholu zvonů.

Tady jel Lidé uhýbají a staví se na úzké chodníky po straně
ulice anebo na prahy domů a za sladkých zvuků slavnostní a
přece tak radostné hudby blíží se krásně procesí.

Před Tělem Páně jde Symíorosa poslední z novicek, jež ve
dvou řadách, s bílým závojem, splývajícím jim s hlavy, a s vel
kými voskovými svícemi v ruce, tvoří čestný průvod. Před sebou
drží pěkné a pestré jako mýdlovou bublinu celé procesí děvčat.
praporů, svítilen, starých tatíčků, svatých obrazů a relikviářů, a
za ní kráčí v mračně kadidla & ve zvuku stříbrných zvonečků
& latinských zpěvů, pod modrým brokátovým baldachýnem ve
liký, tlustý pan farář, jenž před svým červeným obličejem s dvo
jitou bradou drží zářící monstranci.
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Baldachýn nad nem farářem nesou čtyři mládenci v červe
ných kabátcích a bílých košilích, a ten, který kráčí zrovna za
Symforosou, je Martirtin.

Symforosa to ví, cítí to, nemůže se ani modlit, a když má
zpívat, zůstává jí hlas vězet v hrdle.

Jak jinak bylo tomu loni! Její srdce bylo blažené při vší té
vůni kadidla, při těch barvách & tom zpěvu. Byla pyšná a do
jata. Teď je srdce její stísněno. Má Martina stále ráda a zhubla
z toho téměř.

Neviděla ho již. Jako myška seděla sklíčena a zahanbena ve
svém domečku; suk, šuk odběhla jen do kostela na mši & ob
starávala svoje nákupy v poledne. kdy všichni sedí u oběda.
Měla strach, že Martin někomu něco vyprávělo tom, co se při
hodilo. Viděla-li někde stát několik lidí pohromadě, myslela, že
mluví o ní. Zdálo se jí, že se panna kostelnice na ni posměšně
podívala a že se její představená od ní odvrátila. Po týdnu arcit
přesvědčila se, že Martin se nikomu o ničem nezmínil a tu jí
spadl veliký kámen se srdce. Osvobodilo ji to od všeho trudu
& mohla se vrátit mezi lidi. Bála se už, že ji vyženou z Dvorce,
anebo, že ji pan farář přísně pokárá. Nikdo však o ničem nevěděl.

Ale Martinovi se vyhýbala přece Neosmělila se přijíti mu na
oči a na křížovou cestu chodila jen uvnitř v kostele.

Při tom však měla i veliký žal v duši, a jakkoli se ústy smí
řila s blízkým rozchodem ___aby se Pánovi zalíbila -, v srdci
nemohla na Martina za omenoutí; a bolest, že odchází na věky,
zůstala jí jako trn v tělla. Dnem i nocí myslila na to, a mnohá
slza visela jí ve světlých řasách.

Nechtěla ho od té doby, co jí daroval krásnou růži „Gloire
de Dijon". vidět, a teď šel on, kterého měla ráda, za ní, při
praven srdcem i duší k tomu, aby vstoupil do kláštera.

Neviděla ho už, & zaslechla jen, že si nechal růst trochu vousů,
což mu rý dosti pěkně sluší.

Ráda by se teď ohlédla, ale neodvažuje se teď před lidmi a
před NIm, nebot se to nesluší před Pánem.

Její vysoké, hladké čelo se hanbou rdí, a aby se ubránila po
kušení, u ře pevně a neodvratně zrak na tlustý plamének, jenž plá
polavěukončuje svíčku. lejt hlava je horká. jak by měla prask
nout. její krev bouří a ona má strach, že se jí něco zlého přihodí.

Obrací se modlitbami na svatou Beil? aby se neohlědla. Slyšíjeho kroky. cítí jeho oči na zádech emůže toho déle snésti.
Ale bojuje a nepovolí a je pyšna na to, že je tak silna.

e na ..Kalvarii" zastaví se procesí. Tady pan farář požehná
lidi nejsvětější Svátosti.

Všechno teď ztichlo. Hudba přestala i mumlavé modlení rů
žence.

V sluneční záři stoupá dým kadidla a novicky zpívají nesmě
ými hlasy „Tantum ergo“. Dva vrabci přizvukuií.
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Lidé poklekli & v hlubokém tichu, jež zavládne před trojím
zacinkáním zvonků, Symforosa se ohlédne přece; potká Marti
novy jasné oči, jež se na ni dívají bratrsky a přívětivě, on se
na ni usmívá a kyne jí.

Pak zazní zvonek třikrát, slavnostně a pomalu; potom ozve
se lesní roh, hudba začne hrát, vážně a nábožně rty šepotaií
Zdrávas, sváteční šaty a prapory zašumí, a procesí jde dále
v dýmu kadidla & v cinkání zvonku.

Hlas Symlorosin je opět zvučný, krev jí plesá v těle, srdce
neví, co by radostí počalo. Martin se na ní přívětivě podívall
V jediném vzdechu pomizí všechen žal & všechen trud, a ač ví,
že ji pozítří opustí, pociťuje přece velikou radost z jeho pěkného
pohledu.

A ihned objeví se zase její přání a její touha.
Oh, kéž by mu to mohla ještě říci, než odejde, jak by to bylo

krásné loučení! Pak už by na ni nikdy nezapomněl za zdmi
kláštera. Jak je to pěkně, vědět, že někdo, kdo je vám milý, stále
na vás myslíl

Směje se tomu hloupému nápadu, ale než přešla dvě ulice, je
pevně odhodlána, že s ním romluví o samotě. než on opustí
svět. Teď už se po něm neohliží, protože se bojí, že by mohla
seslabit ten krásný dojem. Ach, je tak štastnal

A večer, když ležela ve své veliké posteli, zakryté bílými zá
věsami, a zřela hvězdičky na nebi, tázala se sama sebe s úsměvem:

„Jestli pak se z něho ještě stane lráter, až mu to řeknu?"

LOUČENl.

Dešt tichounce padá na střechy.
Panna Symlorosa čeká na Klášterní Hradhě na Martina. láme

ruce, nevědouc, zda přijde, čili nic.
Včera večer mu vstrčila psaníčko pod dveře, když viděla, že

je v jeho oknech světlo, a v tomto psaníčku stálo:

„Martine, než-li půjdete do kláštera. chtěla bych Vám ještě
něco říci. Přijďte zítra v osm hodin na Klášterní Hradbu. tam,
kde jsou ty tři bílé břízy. Tam budu na Vás čekat.

Panna Symtorosa.
Neříkejte o tom nikomu a roztrhejle tuto cedulku.“

Zdali řijde, anebo ne? Netrpělivě chodit sem tam pod vysokou Kůšterní llradbou, na níž deštík šum
Její hrdlo vysychá & její srdce je maličké Ljako hrášek. Večer

se blíží a vést se na stromy.
Kos provází jasnými zvuky sladkou píseň deště.
Klášterní Hradba je jako kostel, stromy jsou jako pilíře,a kra

jinka jako pomalovaná okna.
Symiorosa se bojí i těší. Bojí se, že čeká marně a ráda je,

že prší. Zdá se jí to velikým štěstím. Teď alespoň nikdo sem
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nepřijde. ani pan farář. ani žádná novicka, ani někdo jiný : Dvorce.
a nikdo neuvidí. že mluví s Martinem. Ale co by na tom bylo?
Každý by si myslel. že je to nahoda; kdo by co z toho usou
dil, když novicka mluví s mladíkem, který se zítra stane íráterem.

Chvílkami padne jí velká ka ka na bílý čepec.
Jde několikrát kolem bílých řiz. Ještě tu není, ale vždyt ještě

neodbilo osm hodin.
Ach. jak to trvá dlouho.
Počíná toho litovat. že mu psala. Zdá se jí to přece trochu

příliš smělým na novicku. ale už se to stalo ——a nedá se na
tom ničeho změnit. Chtěla by se vrátit domů. ale co by si Martin
pomyslel, až přijde?

Nejlepší by bylo. kdyby nepřišel. Ach její srdce je tak bázlivě.
Kdo ví. co se všechno nepřihodí. Jak se asi na ní bude hněvatl
A co si o ní myslí? Proto je přece jen lépe, když přijde. může
mu pak alespoň všechno říci. Ano, musí mu to vše říci, její
srdce překypuje, že by to doma nejraději vyprávěla každé židli.

Ach, ona ho tak ráda vidíl A, chodíc sem a tam kolem třech
bílých bříz, jež se odrážejí od temné zdi Klášterního Dvorce.
opakuje si v duchu slova, jež mu řekne, až přijde.

Pomalu odbije zvon osm hodin a vtom už Symíorosa slyší
kroky za sebou. Netrouíá si ohlédnout se, a zůstává stát. Cítí,
jak jí všechna krev vjela do nohou.

„Jste to vy ?" táže se tichý, nesmělý hlas Martinův.
Ona se obrátí & chvějícím se hlasem odpovídá:
„Dobrý den, Martina."
Pohledí udíveně na ní a v šeru vidí ona jeho úsměv a jeho

veliké bílé zuby.
„A. . ." počne on váhavě, usmívaje se jedním koutkem rtů,

„proč pak jste . . ." ale zamlčel se, nebot ona zahanbeně sklo
pila oči.

Slyší. jak vzlyka a vidí jak si ukazováčkem vytírá slzy z očí.
„Ach Martinel" vzdychne... a pak se najednou rozpláče

s rukama na očíc .
Martin se ulekne, neví, co by jí řekl.

l[])ešťjemně šumí na listech stromů a vše ostatní je až hroznětic é
„Co pak je vám. Symtoroso?" otáže se konečně nesměle a

tahá se při tom za chloupky počínajícího vousu.
S míorosa podívá se úpěnlivě na něho.
„led odcházíte navždy odsud. Martine ?"
„Ano Symíoroso," praví radostně. „a budu se tam za vás

hodně modlitl"
Ona zavře oči a usměje se trpce:
„Děkuji vám. Martine. děkuji."

n jí nerozumí; ona to cítí. slyší to, a není s to. aby před
jeho jasnýma, nevinnýma očima otevřela celé své srdce.
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Něco jí bodne jakoby jehlou do srdce, slzy jí stékají po tvá
řích a náhle uchopí jeho velikou teplou ruku.

.,S ohem, Martine. s Bohem tedy," vyrazí vzlykajíc a chvějíc
se z vyschlého hrdla a veliká kapka deště plácne na jejich ruce.
Kos ozve se ještě několika notami a na druhé straně Nethe za
bučí kráva.

„S Bohem Martinel" řekne zdánlivě uklidněna, vymkne svoji
ruku z jeho, pokusí se ještě jednou o přívětivý úsměv a odchází
pak rychle s červeným šátkem před očima.

Ve svém hoři doufá, že na ni zavolá, aby se vrátila, on však
za ní hledí s otevřenými ústy a svislýma rukama.

Jemný deštík zpívá šumivou písničku na střechách a v oru
nách stromů a večer je tu.

VZPOMÍNKA.

Symíorosa se oddala svojí práci.
Jsouc mladá, musela vstát při prvním zvonění a modlit se

v kostele, pak se dala do prádla. a ted', kdy vzduch žloutne od
zapadajícího slunce. je práce už odbyta. Sedí na lavičce před
alabastrovou soškou Matky Boží. Její prsty jsou od práce svra
štělé a bezbarvé. záda ji bolí, ale v duši má sladký klid.

Tichý podvečer je jemný jako zlatící chmýří, růže voní pře
velice v tuto hodinu a na provazech visí mokré a těžké prádlo.
Z povlaků, košil a pokrývek vane čerstvá vůně lavendule, mod
řidla a mandlového mýdla.

Tak čisté a bělounké tam visí, až radost se na ně dívat.
Ted bude zvonit Anděl Páně . ..
Symlorosa je štastna.
Ale ví, že se svým štěstím musí být o atrna, jako s mýdlovou

buhlinkou, jež při nejslabším vánku pras ne.
Musí je zatajovaí, a zavírat okna a dveře jako děti, když ze

slámky pouští mýdlové bublinky, jen tak může štěstí svého užít
a zpljet se jím.

Ale hoře je závistivé a zrádné jako Jidáš a halí se stejně do
všeho jiného.

Za starou zdí mumlá slepá novicka Wittenbroodt, růženec.
z domu kostelnice zní hra na harmonium a zvučný ženský

hlas pěje onu píseň, kterou slyšela tehdy v poledne, když jí
Martin daroval onu žlutou růži.

Píseň zní tak krásně v tom večerním tichu, stoupá a stává se
čistou jako křišťál, pak klesá opět k zemi, rostoucí zvuky varhan
ji pokryjí a stříbrný zpěv ptáčka se v ní mísí.

Ach, je to tak mohutné a tak krásné! Vše poslouchá a ani
se nehne.

Symforosa vidí jako na obraze onu hodinu před sebou, vidí,
jak mu slunko rokmitá slaměným kloboukem, vidí růže v jeho
rukou. . . Pak s yší. jak sladký deštíček kane na střechy a má
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zase pocit. jaký měla při loučení, a krásná bublina jejího štěstí
pras ne.

Staré hoře vlévá se jí opět do srdce, a z očí tekou jí hořké slzy.

HROZNY.

Když modravě mlhy jako dým kadidla halí dálku akdyž mě
děné slunce nad poli spřádá paprsky, jež vám utkví ve vlasech
a obličeji, když je ticho v zežloutlém listí. když se z lesů ozý
vají rány z pušek, tu přišla doba vinobraní. nebot hrozny jsou
zralé a veliké a nosí ve svém mase světlo sluneční.

ymlorosa stojí na žebříku &se zbožnou zaniceností odřezává
hrozny. Má jich už plnou zástěru. ale pořád jich tam ještě tolik
visí. Ví už. komu dá po hroznu: jeden panu faráři, panu kapla
novi. panně kostelnici. čtrnácti novickám ve Dvorci a oněm třem,
jež v konventu obrostlém břečtanem odbývají zkušební dobu,
několik svojí sestře, jež bydlí ve městě. a pak všem známým &
přátelům v Klášterním Dvorci.

Ale proč neodřeže tam ten veliký, těžký hrozen. jež má tak
tlustá. šťavnatá, sluncem prozářená zrnka?

Musela ho přece pozorovat, vždyť je nejkrásnější a nejlepší
z celé révy

Viděla ho, obdivovala se mu. Ale nezapomněla na slib. který
dala Martinovi. Jelikož však on už odešel, nesmí & nechce hro
zen odřezat.

A nechává ho viset jako obět a dar, kterou vzdává upomínce
na něho.

A je na to strašně pyšná.

ZIMA,

Venku je všechno samý sníh a samá tma.
Zde uvnitř hučí a hřejí kamna, lampa vrhá okruh světla na

stolek, u něhož sedí Symlorosa s dvěma novickami, pohroužená
do hry s pestrými dětskými kostkami.

Ta červenolíci novicka pochází z venkova a jmenuje se panna
Siemus, ta druhá, se svým voskovým obličejem a s brýlemi na
očích je z Holandska &jmenuje se panna l'lalverdyck-Doorn; obě ty
novicky bydlí spolu v jednom domečku a chodí v zimě každého
čtvrtku k panně Symlorose. aby si u ní zkrátily čas nějakou hrou.

Hrají vždy o jeden duit; kostky kutáleií se hrkotavě po stole,
novicky říkaj! si podivná slova a usmívají se. v konvičce na kávu
ozve se tu a tam písklavý hlásek & kulaté hodiny na zdi jsou
tak líné, že se často zdá, jak by jejich tikání někdy už přestávalo.

anna Siemus vyhrála tři denty. a za každou sázkou nalévá
Symforosa do šálků kávu. Panna Halverdyck-Doorn jí vypila sotva
tři doušky auž našla mezi dvěma hrami příležitost. aby mluvila
o svém miláčkovi. o svatém Antoninovi.

Mimo jiné vypravuje i to. že se nyní mnoho mluví o divotvor
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ném obrazu. jenž se nachází v klášteře, kde Martin je íráterem.
V Symiorose náhle něco procitne, a ona přiblíží svůj bílý čepec.

aby lépe slyšela.
„Tam bych někdy ráda šla . . . k tomu obrazu,“ praví Symforosa

rozrušena.
„Teď není na to počasí dušičko|" odvětí panna Halverdyck-Doorn

zpívajícím hlasem.
„Máš ještě veliký kus cesty, když vystoupíš : vlaku. Jsou tam

špatné cestičky a těžce se to tam chodí. Jdi tam až za nějaký
měsíc Symloroso . . ."

„Ano. ano . . ." přikyvuje panna Siemus rozvážně.
,.Půjdu, až bude ěkné počasí." raví Symforosa.
Ulekne se svých v astnícb slov a h edí pátravě do jejích obličejů,

zda nepozorovaly, že nejde jen k vůli svatému Antonínovi k divo
tvomému obrazu.

POUT.

Symlorosa dostala od představené kláštera dovolení, aby šla
na pout k divotvornému obrazu svatého Antonína. Byla by šla
raději někdy v neděli; jelikož však novicky smí vneděli opustit
Dvorec jen v případě nutnosti. nechtěla oto pana faráře prosit , . .

Teď je ještě s několika lidmi v modlitbách před úsměvným
obrazem, kolem něhož hoří svíčky & voní bez.

V kapli je chladno. brána je otevřená a vpouští slunce a vůni hlohu.
V kostele je ticho & venku švitoří vrabci. Stříbrné svícny a

měděné lampy bleskotají a lrátr, s hrbolatou, plešatou hlavou, roz
prostírá před hlavním oltářem velikonoční koberec.

Symíorosa snaží se. aby všechny svoje myšlenky udržela při
modlitbě. zavírá pevně oči, hryže se do rtů. ale jakmile někde
v sakristii žaskří ají dveře, anebo kroky se ozvou, ohlédne se
po oněch zvucích.

Diví se, že tu není Martina; tak ráda by ho viděla; ačkoli ani
sama sobě nedoznává, že sem přišla jen k vůli němu.

Pomodlila se celý růženec, prošla celou křížovou cestu, pro
brala svoje hóry a všechny modlitby k tomuto světci.

Je jí líto, že čas tak kvapí; musí časně vykročit, neboť polní
cesta je dlouhá a nesmí ani za nic řijít pozdě na vlak.

Neuvidí ho, srdce jí to říká, nikdy 0 už neuvidí, bude na něho
věčně myslet a nenabude už nikdy někdejšího klidu.

Už dlouho touží po tom, aby se dala do kláštera, aby tam
za omněla na celý svět a na všechno, co je na něm.

eď je sklíčena trpkým žalem. Celou zimu se těšila na tento
den. tolik od něho očekávala, tak po něm vyhlížela. jako námořník
po zemi.

A proč? Neví ani. Vždyť věděla, že ho tu najde jako klášterního
bratra. a tím jsou přece všecky naděje zmařené. A přec ho chtěla
vidět, chtěla oči potěšit, radostí naplnit duši pohledem na něho.
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Ale teď už je čas, aby odešla . . . Pomodlí se ještě desátek
růžence, a nepřijde-li do té doby, půjde domů.

Modli se pomalu, ale nepomáhá to. Desátek je hotov &Martin
se neobjevil. S hlubokým vzdechem poklekne na červenou a bílou
dlažbu, vyjde : chrámu, ohlédne se ještě jednou po dubových
dveřích sakristie, přeběhne rychle přes prosluněné nádvoří, aby
jistě nepřišla pozdě k vlaku.

Je to koncem dubna a dva kaštanové stromy vztyčují svoje
svíčky, & železnými mřížemi, kolem nichž jde, vidí klášterní za
hradu a ovocné stromy, plné bílých květů. Je to, jakoby bílý
chléb rostl na větvích.

Zlatý bez stojí vedle plných kopretin.
Symforosa se ulekaně zastavi. Vidí tam bratra s blýskavou

konvicí v ruce, s vykasanou kutnou, s hubenýma nohama, se
zářivou gloriolou světla a slunce kolem hlavy. Je to Martinl

Srdce se jí zachvěje, musí položit ruku na ústa, aby na
něho hlasitě nezavolala.

Voda září 2 konve. Martin se usmívá. Tvrdý černý vous, po
čínající dole na hradě, činí jeho ústa ještě výraznějšími. Má radost

: grace, jeho jasné oči usmívají se na kvítka.ymiorosa za omíná na čas i na vlak. Divá se na něho, jak
pracuje, jak cho I od kvítek ke kádi na vodu a od kádě ke kvítkšm.

Přemšhá ji to. On se musí dozvědět. že je tady, že se na něho
dívá; a tiše. aby to nikdo neslyšel, jen on, zavolá jeho jméno.

Jeho snědá hlava vzhlédne, jeho jasné oči rozhlednou se pátravě,
a když za mřížovým plotem spatří novicku, která na něho kývú,

Řřljde do velikých nesnází; pozná ji, usmívá se přívětivě, nesměle.dyž ona tsm zůstává stát a zase na něho kývne, usměje se
ještě jednou, odchází zahanben a zmizí za listím vavřínového keře.

Symiorosa zavře oči.
Ach Bože, je to nejkrásnější chvíle jejího života!
Přichází na ni veliká spokojenost. Její mysl je náhle rozjasněna.
Záře kolem jeho hlavy, květiny, kutna a jeho šťastný obličej
Všechna sobeckost mizí. Je ráda, že je šťasten.
Pak pospíchá polní cestičkou, se svým košíčkemasvym deštníkem.
Slyší v dáli hvízdat vlak. Jde opět pomalu, nebot už nepřijde

včas, a je ráda, že je tu sama.
Měla Martina ráda, a přála si ho za muže, ví to nyní. Ale

teď. když ho viděla v jeho kutně a v jeho duchovním štěstí, je
vše najednou jako zahnáno, Je opět jasno v ní, a žádný žal už
ji nebude mučit. Je klidns.

S výše hledí s úsměvem na předešlé dny. Kde byly její myš
lenky? Oh dobrý Martine!

Ale vzduch není nikdy klidný. Z jihu přicházejí šedivá mračna.
Pan farář řekl: když z mračen jdou světlé paprsky, pak bude pršet.

vskutku, tak se děje.
Na štěstí má Symforosa deštník, pod ním se to v dešti vesele chodí.
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Slunce mizí za mračny, délka se zamlží, amalé rychlé kapky
očisti ve chvíli kamennou cestičku a šumí jemně na polích a ve
stromech. Vůně vlhkosti stoupá ze země.

Symiorosa si z deště ničeho nedělá. Má v sobě jasný obraz
Martinův, zpívá to v ni. činí ji to bohatou a plní ji to důvěrou
k Pánu & jeho drahým Světcům.

Teď prší až radost.
Vypršf se asi na několik dni.
Vzduch'je vlažnýadálka zmizela.Vitr přestal.Prší líně vrovných

čarách, a dešt šumí na mladých listech stromů.
Statné domky ve vsi, kterou musí projiti, odpočívají bílé &

čistounké za plotem z železných prutů s pozlacenými hroty.
Dešt se vpíjí do upravených cestiček v zahrádkách jako do

aksamitu. Nikde neni člověka. ale z veliké bílé vily, před niž
se rozkládá veliký záhon modrých květinek, znějí otevřeným

gknem harmonické akordy pianaamisisesjednozvučným šumotemeště.
Je to, jak by Nebesa kupila celou svoji blaženost na S mlorosu.

Nemysll na to, že musi ještě celé tři hodiny jit pěš y v tom
hrozném dešti, že po prvé. coje novickou. najde bránu ode Dvorce
uzavřenou. tak, že bude musetu sestry vratné zanechat zástavu
a zitra se u představené zodpovídat.

Symlorosa jásá.
To. po čem toužila, po čem vzdýchala, co ji dělalo marné naděje.

trpké rozčarování, totéž urovnalo jl opět cestičky a ozářilo jeji cíl.
A to není maličkost v životě lidskéml
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STANISLAV WYSPIANSKI. PŘELOŽIL F. DUŠA:
L E GI O N.

DVANÁCT SCÉN.

SCÉNA Xl.

Via Appia; dlouha nekonečna cesta prostřed nahrobků. sarkotagů, hřbitov
ních tesaných hvězd; cypřile iako stráže hrobů. Vrby smuteční, ieichž
něiií postavy mizí v soumraku večerním, křoviska bodláků, kopři zalehaií

tiché ústraní věčného odpočinku. Slyšet bíti hodiny na vzdálenýcnmšdizách.: čníPřichází Mickiewicz s 12 učeníky legionář-i,snimiž součaanč opusti
ialm poutníci.

Mickiewicz :

Chór:

Mickiewizc:

Chór:

Mickiewicz:

Chór:

Mickiewicz :

Za námi iiž svaté město.
počineme zde u brány.

Před námi cesty a brány
& neznámá města i lidé.

O hladu idete a bídě.
Ukažte chléb vyžebraný.
Odpočinem zde u brány.

O Říme, ó Jerusalemel
Vyčli isrne bídní poutníci.
národy, země proideme
hledaiíce .lerusalemn.

Ú Jerusalem, Jerusalem nový.
spěchúm ke mčstu novému.
ke Světlu spěii novému.

O Jerusalem, Jerusalem zlatý!
Spěii ke světlu tvoiemul

Vyndeite chleby, iež máte,
i ryby & posaďte se na zemi;
podělte se dary božími se všemi,
kteří hladoví a žízní.
Vody přineste do džbánů.
Jste stráží Pánu
iste učeníci Božího Slova

tvyndůvaií a pokládail iídlo na ieden : náhrobků; ilní čerpaií vodu 11studny
kamenné. načež zasedají všichni ll iídlu.)

Chór: Hle voda ze svěžího zdroie.
hle chleby, hle ryby. znova
poděl nás dary sam.
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Mickiewicz:

Chór:

Mickiewicz:

Chór:

Mickiewicz:

Chór:

Mickiewicz:

Chór:

Mickiewicz:

Chór:

Mickiewicz :

Chór:

Mickiewicz:

Berte, kteří lačni iste chleba.
iezte a pijte do syta.

Vezmi chléb do ruky & lam.

Ve iménu Otce i Syna i Ducha.
pro všecky. iimž ie ho třeba.
berte ble chléb čistý.

Poznáváme tě po svatém znaku.
po chleba lámání
Sám hle v bídy tlaku
& nouze necítíš v lásky zaplání.

Beřte si hle chléb čistý;
& pramen žízeň ukoií.

Hle vody čisté plné džbány;
požehnei & pii v pokoii.

Chuť vody. živého chuť vína.
Ze zřídla božského pramení.

Ve jménu Otce i Ducha i Syna
poznáváme zřídlo Stvoření.

Duch vám dá potravu s oblaků.
Požíveiíe a piite v pokoii.

O dive, čaroděistva zázraku.
proměnil vodu ve zdroii;
chut vody, živého chuť vína.

() zřídlo, boží prameni.
požehnei čistotu svědomí.
požehnei zástupy rostých,
věřící v Svatost 'ljvoření.

Mistře, to nebeské zázraky,

moménil's vodu ze zdroje.e piiem žízniví pokoje:
chuť vody. živého chuí vína.

Hle divů & přeměn hodina.
Požíveite nebeské potravy.
Bůh chvíli ve věčnost zaklíná.



(Okolo povoleného náhrobku ink okolo stolu usedli s iedí; a chvíli Mickie
wicz, který sedel uprostřed, vstane. s usedne poněkud opodál . ruksms optrt

blsvu s tvář skrývl v dlaních)

Jeden : učeníkův: Sedla dále na úbočí,
jaký stín ti duši sel-í,
proč smutku se nebrání.

Mickiewicz: Mluvit mi srdce zabrání;
smutek radost opřádá:
v žalost veselí uvadá:
ble, lásky síla a trvání.

Jedenzučeníků: Vyrvi osten. který srdci vadí,
vyzkoušej lásky trvání.

Mickiewicz: Vskutku mnohý z Vás mne zradí.
[Viichni se otřásli, znepokojeni povstanou & le tail; po chvíli se ieden : nlcb

blíží k sedícímu na ú očí.)

Ten, který se podobá su. Janu:
roč isi smuten?

Mickiewicz: Jako pták ve chvíli odletu.
ink jestřáb ve chvíli návratu
k půlnoci, do mail země.

Ten, který se podobá su. Janu:
rotu isi smuten?

Mickiewicz: Že v novém Jerusalemě.
v Jerusalemě zlatém
poutníci budou blaženi;
proto jsem smuten. můi milý,
že ne já, ne já vás dovedu
za brány ty zlaté, do bran.

Ten, který se podobá su. Janu:
smutné. přesmutné letyl

Jak bys opustil stádo;
hromadně ideme za tebou.

roč by jsi zůstával sám?
glemáš už ke vzletům síly?

Mickiewicz: Neuzřím, neuzřím bran.
Proto isem smuten. poutníků řado.
emusím zanechat stádo

ačkoli přísahal jsem Vám.
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Ten, který se podobá sv. Janu:
ovol necht hlavu skloním.

na prsa tvá se schýll.

Mickiewicz: Zůstaň. zůstaň tak chvili .. .
á obava není planá:

Láska jako hoře mne sytí —
šat-li vás ten tíží cestovní;
zdali byste nechtěli
v řemeslech být & úřadech
měst
do nichž vcházíme chudobni.

Ten, který se podobá sv. Janu:
Víš o tom, zdali dojdeme.
když víš, když znáš, co bude.
Slovo tvoie nás upevní;
řekni slovo, budeme veselí.

Mickiewicz: Vy, kteří iste první přispěli,
opravdu bud'te veselí,
víra necht vás upevní.
Otčinu budete míti,
leč zhynete ink ptáci podletnl.
Odpřiaáhněte vytrvánl.

Ten. který se podobá sv. Janu:
Proč jsi smuten?

Chór: Zhynem iak ptáci podletní.

Mickiewicz: Život váš: život pokuty.
Odpřisáhněte vytrvánl.

Ten. který se podobá sv. Janu:
Jak odeuáhnou vytrvánl,
když neví, tvoii synové. neví.
kde těla iich a srdce spočinou.
Věštebnou větu rci jedinou.

Mickiewicz: Sám nevím, kde hlavu sklonlm.
Učiůte. učiňte slib.
odpřísáhněte vytrvánj.

Chór: Věštebnou větu rci iedinou,
jako ti zjevil ii Bůh.
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Mickiewicz: Těla vaše padnou vysílená
a sklesnou na křižovatkách cest.
Učiňte, učiňte slib.

Chór: Sklesneme na rozcestí cest.
Věštebnou větu rci iedinou:
oživne prach těch, iiž zahynou,
zda u brán Jerusalema spočinou?

Mickiewicz: Učíňte, učiňte slib.
Vskutku se rozpadne hrob.
prach větry rozvěií
do čtyř stran světa;
odpřisáhněte vyfrvání.

Chór: Vichry prach náš rozvěií.

Mickiewicz: Těšte se. těšte se Naděií,
učiňte. učiňte slib;
hle ti, kteří s dnem účtuií, s hodinou,
zahynou. iako prach zahynou.
Uělňte, učiňte slib.
Odesáhněte vytrvání.

Chór: Loučíme se, loučíme s Nadějí.

Mickiewicz: Jerusalem živý vstanel
(ŠopílJ

Ten. kíerý se podobá sv. Janu:
vzpomínka na nás zůstane?

Mickiewicz.- l vzpomínka na Vás zhyne.
Žití vaše celé ienom v číně.
Slyšeli iste Ducha volání.

Chór: A vzpomínka na nás zahyne.

Mickiewicz: A Víra vaše zůstane.

Chór (klokaiohNech! se vyplní volání.
Víra. víra zůstane.

Mickiewicz: Jerusalem živý povstane.
(Povstanou. jdou.)



SCÉNA XII.

Noc nad ěirýml vodami. Vody se vzdouvsií od těl, která v pekelném objetí
stiskli potíraií se navzůiem, trhsií se : vraždí.
něm ie kříž s dlouhými

Na vlnách velká lod, které stěž
rsmeny s plachtou velká bílá korouhev; na ní Vera

Ikon Kristovy tvae. Nsd vlnami ve vzduchu vznueií se okřídlené H 'up le
pl'llery, Eerinye. Sirény. Veslaři mail ruce přikovsné řetězy a okovyk velřům
: k podlaze lodí. U stěžně stoií Mickiewicz a drží pochodně, vysoko nad veslaři.

Chór:

Mickiewicz:

Chór:

Mickiewicz :

Chór:

Mickiewicz:

Chór:

Přikovals nám ruce řetězem.

Pluite v Arše lehké
spojeni duchem vítězem.

Okovy na rukou tíží,
přikovals nám ruce řetězem,
vesla tíží a dlaně slábnou,
ztroskotáme v bárce křehké.

Spoiení, posíleni vírou.
chopte se vesel se silou,
chopte se vesel s mocí.
pluiete v Arše světa lehké.

Ztroskotáme v barce křehké.
Upíři v povětří krouží.
upíři. křídlatí žraloci;
vesla tíží & dlaně pálí.
nad vodami vidma ěálí.
houpou se mrtvoly a klouží,
žraloci nad nimi krouží.

Bitva Hkryla se Nocí.
Nehle te na pluiící těla,
chopte se vesel . mocí.
cho te se vesel se silou
spollauí. strnulí vírou
s oiení. povznesení duchem
p ulte v Arie vybraní.

Před námi Noc a Satanl.
mrtvoly vodou se plouží,
již tělo iedem prohnilo.
Upíři v povětří krouží,
na vodách vidiny “II,
za námi. za námi touží,
ruce v okovech pálí.
přikovals nám ruce řetězem.



Míckiew ícz:

Chór:

Mickiewicz:

Chór:

Mickiewicz:

Chór:

Mickiewicz:

Chór:

Mickiewicz:

Chór:

Mickiewicz:

I . Veslař:

Mickiewicz:

Spoiení. povznesení duchem. vítězem
pluite v Arše vybraní,
cbopte se vesel s mocí
chopte se vesel se silou
nehled'te na pluiící těla,
mrtvoly za vodou plynou.
odražte ie veslem, necht zhynou
v propasti Noci nezvaní.

Mrtvoly na loď se valí.
vlna ie přihání z dáli,
iak s vodou by si hrály,
za lodí, za lodí plynou.

Odražte ie veslem, necht zhynou.

V okovech ruce pálí »—

Nevšímeite si plovoucích upírů.

Zda vody, zda mrtvoly to ve víru:
voda vzdula se horami.

Satani, Satani nad vodami.

Vidiny v ovělřl ůálí.
lélaií kříd atí žraloci.
usedaií, by mrtvoly žrali.

Nehleďte.

Ruce pálí —
těla se s vodou valí,
za lodí, za lodí plují.
vlnou ii pronásleduií,
lodi se tonoucí chytají
zahynem v bárce křehké.

V Světel Arše iste lehké.
dokola oci ,
upírů chátra křídlatá,
nehledte -—

Trup mého bratra
lodi se uchytil rukou.

Venlaři, zapomeň bratra.



Kormidelnik:

Kormidelnik :

Kormidelník:
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2. Veslař:

Mickiewicz:

Mickiewicz:

Mickiewicz :

l . Veslar' :

2. Veslař:

Chór:

Mickiewicz

není času plakat nad bratrem,
pluieš se světlem světa.

Můi otec, trup otce tady.
s čelisti krvavou mukou
postříkal mne krve šarlatem.

Přioděi se krve šarlatem,
vstoupils do muk olivové zahrady,
odřekl ses otce Cestu pro pravou
přisahals, že půjdeš za Slávou,
vezeš světlo světa.
zapomeň otce i brata.

Tady matka moie poraněná
na palubu padá & sténá,
krev z úst stříká poslední mukou
šatů mých drží se rukou.
ruka kormidlo stěží zachytne.

Neustoupiš, nežli den procitne,
at matka smrtelně raněna,
přes krev Archu provodiš.
přisahals že Práva nezradlě.
neustouplš, a! srdce vykřikl-ie.

Ú muko, strašlivá muko;
uvolnl, s lodl krvi pluii;
voda krvi plyne červená.

Z krve oběť obětují
& oběť bude přičtena.

Ú matko. ly umučená,
& Syn přísahal na Slávu.
okovy mé ruce tíži.

O bratře. železa mne viži,
že duši zaprodal jsem Právu.

Srdce i duše v krvavém hávu.
mrtvoly kolem nás krouží.

Pochodeň zhaslná. pochodeň!
Pochodeň zhasiná u veslal

: Nehled'te, nehledte na vesla!



Chór

Muckiewicz:

Chór:

Mickiewicz:

Chór:

CHN—

Mickiewicz:

Chór: 1.

U

5.

: V povětří iek. hasne pochodeňl

Neposloucheite výkřiků.
Nad světem zločinu povodeň
zločin se stal hle u vesla.

Krev tryskla, krví Splynula pochodeň,
upíří havěť k bodům se snesla.

Nedbeite, nedbeite vesla!

Nevidím, kdo na paluběl
Kol Noc, Propastí hlubiny;
kam pluiem, k jaké záhubě;
co nám po Slávě, po Slávě,
kdy srdce ustrašené v obavě
o rod náš, o bratry. o otce tady,
zašli v muka Olivetské zahrady,
co je nám po slávě, po slávěl
Prázdná nám Archa i Sláva,
kdy srdce šílí úzkostí.
kdy tucha smrti kol mává.

. Pochodeň v leku zhaslná,

nevidim. kdo na palubě

. mrtvoly. vír mrtvol v zásnubě.
těla vln zdvihail val
jako násepy, útesy skal,
loď se na mrtvolách vzplnó.

Larvy, pekelnl upíři.
Satanů prolhaná cháska,
nehleď sem, kdo srdcem chorý,
koho lživá zmámila láska.

Zde otec se kmitá!

Vidim synal

. Hle matka.

Hle děcko zabité!
Vlna jak kolébka ilm zmítá.

Ú ženol hled, tonoucí se chytá!



Mickiewicz:

Chór:

Mickiewicz:

Chór:

Mickiewicz:

Chór:

Mickiewicz:

Chór:

Nehleďte, pekelné larvy,
klamná nás zmamila láska;
hloub tlačí se Pekelná cháska.

Klamná nás zmámila láska;
na loď vstoupit tvou kletou,
povodně vlny nas smetou,
potopou zalejí nás vody:
slibovala, slibovala Hody.

Přisahali jste na Smrt ilt. za Mukou,
řlsahali iste na korouhev Spasenl,

Buch vaše sloučil Svědomí.
Právu přisáhli iste rukoul

Odpřísáhneme se svědomí,
chcem k přísaze vznést ruku,
na Smrt zavedla nás & Muku.

Nehodnl, nehodu! vykoupení,
před Smrtí chvlte se úzkostí.
zapřeli iste Tvoření.
odpřisáhli iste se svědomí.
co ruce zmohou v slabosti. —
Hle, bázlivě duše. hle zaprodance
pryč v Propast, v Noci zapomnění,
nehodnt. nehodnt vykoupenll
Proč nadarmo sle Nebe blesky — psancel
Budeš slyšet hrom zatracenll
Duch nad tebou promluví Slovo.

Hle, rozprávl řečí perunovou.
hle prorok. prorok, hle lev.
hle okolo Noc i moře krvel

Měli iste být iako lvil
okolo Noc a moře krve,
ve svaté Arše pluilce
v prostřed vlrů. hlubin. přesmelt.
iako iste první přlspěěli,
iako iste první povstali.

Jak vytrvat, bouři kdo přemůže.
nebe ne ohodou sténá,

by ko em, propastí virů.
na palubě krve teplé kaluže.

ruce v krvavé itůe,



Mickiewicz:

Chór:

Mickiewicz :

Chór:

_.

9“

!“

Mickiewicz:

Chór:

Mickiewicz:

nesneseme hnusu přemlrul
Proroku, kam vedeš vyvolence7l
Slibovals Ráí zlatý,
slunečných květů, pohody
& krví splynuly národy.

Na Hody vedu Vás, na Hody!
Krví živou splynuly národy;
omyi se v krvavé iiše.

Zievny lék rozrývá duše,
my v hříchu v krvavé ilše
v nemoci Noci pluieme,
slábneme, slábneme, slábneme.
Pochodeň i Světlo hasne.

Na Hody vedu Vás, na Hody
hle Světlo, pochodeň co hasne,
hle Světlo srdce utaiene
živým iii ohněm iasnél
bude Svěllu živé dovršené.

Oheň szlál v hloubli lodní!chce spá it desky palub y,
do Záhuby spěie, do Záhuhy,

. Cu činls, proroku zmaru,

Čin oheň v hloubi plá lodní,

mrtvoly v ohnivé povodni
povede hejtman ke zdarul

Co činfš proroku zmaru!

Vy Mrtví, Smrt vás obrodil
Zapállm desky ablu y
dovršlm dílo záhuby.

Záhubou hrozí, záhubou . . .
Oheň se chytá lodíl
O patřte, u kormidla paluby
Smrt, smrt kormidlo vodil

Neměi strachu a bázně nadarmo,
hle Noc plamenem červená,
loď s Vámi ohněm šilenál
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Pati-te, Smrt kormidlo vodí |
Dovrším dílo záhuby,
zmrtvýchpovstalych přísahal
Ze Smrti těl se narodí
Duch Slovo, Slovo odvaha,

Chór: Oheň po kormidle sahá,
vír kormidlo rozřízne vzňatý —
proklaty prorok. proklatý.

Mickiewicz: Splněné dilo záhuby,
Zmrtvýchpovstalých yPřísaha!

Chór: Hyneme, trámy se valí,
Smrt, Smrt u kormidla řádí,
plameny prsa pálí.

Mickiewicz: Z mrtvých vstanete mladí!
(Uprostřed požáru vidět Tunatos. ink Hdl kormidlo KorábuJ



F. S.BORÁK: LADY FULLERTONOVÁ,
KATOLICKÁ SPISOVATELKA ANGLICKÁ.

nglická katolická literatura se honosí četnými spisovateli
světového jména. Čtenářům tohoto časopisu je už znám
R. H. Benson, tvůrce románů „Pán světa". „Dílo královo"
a mnoho jiných. Téměř všichni významní katoličtí spi—

sovatelé angličtí jsou konvertity. Nedávno jsme četli o konversi
slavného G. K. Chestertona. jehož díla jsou hojně do češtiny ře
kládána. Na katolickou víru přestoupila také spisovatelka G. ul
lertonová.

Georgina Fullertonová narodila se 23. září 1812 v TixallHallu
v hrabství statiordském. Pocházela ze šlechtické rodiny. Otec její
lord Granville Leveson-Gower proslul jako znamenitý diplomat.

Dceruška Jiřinka se záhy naučila čísti. s dětskou četbou byla
však brzy hotova. Už v desíti letech četla s nadšením Chauteau
briandovu knihu „Le Genie du Christianisme“ a seznámila se tak
po prvé s katolickým světem myšlenkovým.

Vychování jeji bylo prosté, ale pečlivé. Žilat rodina velmi jedno
duše. Ráno a večer podáváno jen mléko se suchým chlebem, v po
ledne maso se zeleninou a moučník. Výchova náboženská odle
zvyku dobrých anglikánů nebyla zanedbávána. Když se starotec
.liřinčin anglickým vyslancem v Paříži, vodila vychovatelka dívku

občas místo na anglikánské bohoslužby do katolického chrámu.Dojmy z katolickýc obřadů vtiskly se nesmazatelně do mladistvé
duše. Jeětě jedna událost dětských let dotkla se mocné duše dív
činy. Kdysi proklela svou vychovatelku, která jí byla nemilá.
[ vzpomněla si biblických slov o trestu kletby a trpěla muka svě
domí, domnívajíc se, že patří k nejhorším hříšníkům a že zaslu
huje trestu smrti. „Kdybych se byla mohla tehdy vyzpovídati,"
vzpomínala později, „bylo by se mi ulevilo."

Jiřinka byla dívka snivá &neprotivilo se jí nikterak domácí vě
zení, jímž byla někdy trestána, V 13 letech zbásnila milostný pří
běh, k němuž jí prostý život její v rodině nemohl dáti podnětu.

17. rokem skončila výchova a Jiřinka byla uvedena do spo
lečnosti. Těšila se ze zábav družného života' ale nezanedbávala
dalšího sebevzdělání. S oblibou četla tehdy anglického básníka
Byrona, jehož díla skrývají pro mládež tolik půvabů. ale: nebezpečí.

Záhy oznala muže, po jehož boku žíti zdálo se jí celým štěstím.
Ale tuž y její byly teprve po mnohých a mnohých překážkách
splněny. lpoznala bolest srdce. kterou ozději dovedla tak mistrně
líčiti. Na přání jejích rodičů vzdal se r. Fullerton, její muž. po
volání vojenského a nastoupil dráhu diplomatickou. Lady Fuller
tova se cítila nyní šťastnou a přála si, aby byla hodna velkého
štěstí. aby byla schopna milovaného muže opravdu oblažiti. Mr.
Fullerton byl přidělen anglickému vyslanectví v Paříži. takže jeho
žena žila nablízku svých rodičů. Brzy narodil se jí synáček na
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velkou radost i bolest své matičky. S počátku byl život manželů
pln slunného štěstí. Lady Fullertonová konala s mužem daldré
cesty po Italii, Německu i Anglii, ve svém pařížském salonu p?i
jímala hosty, kteří se bavili hudbou, předčítáním i divadlem. Po
čátkem let čtyřicátých (století l9.l vrátila se lady Fullertonová
s mužem i rodiči do Anglie, nerada opouštějíc zemi, v níž pro
žila nejkrásnější svá leta. I potom nebyly jí osudy Francie llzo
stejné, zvláště události bouřlivého roku 1848 sledovala se zájmem
& účastí. Mrzelo jí, že revoluce se zvrhla a neprovedla toho, co
slibovala. Myslila na 'utiskovaný lid, přála mu politické svobody
a časného blaha, třebas považovala za věc ještě důležitější křes
tanskou výchovu dětí pracujícího lidu. Náboženství podle jejího
názoru je nej evnějši oporou života, učíc pojímati jeho trudy za
prostředek třígící povahu, tento život za přípravu kvyššímu du
chovnímu bytí.

ekli jsme o paní Fullertonové. že byla nábožensky vychována.
Než četba básníka Shelleye vzbudila v její duši trýznivé pochvb
nosti, : kterých se osvobodila četbou Filothey, známé knihy sv.
Františka Saleského. Jsouc kdysi na návštěvě, vzala knihu tuto
do rukou a jako .,náhodou" otevřela knihu na místě, kde četla
kapitolu o náboženských pochybnostech. Za pobytu pařížského,
ač anglikánka, ráda si poslechla věhlasné kazatele katolické. kte
rými tehdejší Paříž slynula. Kdo by z čtenářů neznal aspoň jméno
Lacordaireovo,') jež o šedesátinách opata Zavorala tak často bylo
vysloveno?

Se zájmem sledovala lady Fullertonová také náboženské proudy
v tehdejší církvi anglikánské. Její pozornosti neušlo t. zv. „hnutí
oxfordské" (od r. 1834), směr, který se značně přiblížil ke kato
licismu a jehož mnozí stoupenci přestoupili k církvi katolické.
Jmenuji jen J. H. Newmanna, pozdějšího kardinála, který je mno
hým čtenářům znám jako skladatel povídky ..Callista" z dob prvních
křesťanů, a kardinála Wisemana, tvůrce „Fabioly", líčící tklivě
utrpení prvokřestanských mučedníků. Vzpomínám si na tuto ze
lenou knížku (český překlad z Dědictví svatojánského nebo cy
rilometodějského). již nám otec předčítával, často ustávaje v četbě,
když pohnutí jej přemohlo.

Paní Fullertonovu mučily pochybnosti o pravosti anglikánské
víry, stejně i jejího muže, ač neměla o tom tušení. Muž překvapil
ji svým obrácením dříve, než se sama po těžkých bojích odhod
lala ke konversi. která jí přinesla vysvobození z mučivých po
chybností & žádoucí klid (1846).

Stalo se to v době, kdy lady Fullertonová byla již slavenou
spisovatelkouĚl Její první román „Ellen Middleton" vzbudil všude
rozruch. Ellen se dopustila v dívčích letech činu, který jí otrávíl

[) Právě vyllé 2. č. V. r. „Žlvota“ přinálí o něm studii z pera Bořitova.
') Díla její ve 20 svazcích vydala známá „Edition Taucbnltť.
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celý život. Zavadila z bujnosti o svou mladší sestřenici, která,
stojíc na nebezpečném místě, ztratila rovnováhu a utonula. Ne
měla odvahy vyznati se ze svého činu, ač se nestal beze svědků.
Jeden z nich, Henry, ucházel se o její ruku, a když byl odmítnut,
zavázal dívku přísahou, že nikdy nevyzradí okolností, za kterých
se činu dopustila. Ellen se pak provdala za Middletona. Přísný
muž se nějak o její vině dověděl a vypudil tu. která se hájití ne
mohla. Spisovatelka dovede jímavě líčiti osudy Elleniny, že cítíme
:—hrdinkou nevýslovná muka utrpení a oddechneme si, když ko
nečně umírající Henry objasní vinu Elleninu a způsobí. že ji muž
(pět k sobě povolá. Bohužel, útrapy zlomily její sílu a netěší se
(vlouho z nového štěstí.

Román vyniká hlubokým rozborem duše Elleniny, obtížené vinou.
Ne obraznost, nýbrž vlastní zkušenost z mládí, o níž jsme se zmí
nili, pomáhala tu spisovatelce. Její umění bylo všeobecně ceněno,
i ji zajímalo, že ne udil ji k tvůrčí činnosti umělecký pud, nýbrž
touha, aby z výtěžku svého pera pomohla lidem ubohým.

Bylo její snahou uvarovati je hříchu, pomoci jim s láskou a po
chopením všeho, co zvyšuje cenu jejich zápasu životního a co
omlouvá jejich poklesky. A tato charitativní činnost působila jí
větší radost než úspěchy literární, .li těšilo jen, že její hojně čtené
knihy budí víru a sílí v smutku, zkouškách i pokušeních. Její knihy
mají skrytou tendenci, čteme v nich místa, která rozněcují, slova,
jež hluboko vnikají do srdce vnímavého, čteme () postavách jež
směřují výš, o jiných, jež budí ošklivost před hříchem & sobect
vim. Psychologická jemnost je předností všech jiných četných
románů a novel. „Grantley Manor", „líady Bird" a j. nepoutají
napínavým dějem, nýbrž výbornou kresbou duší. Nynějšímu čte
náři snad zdají se trochu rozvleklě, ale krásné jednotlivosti smi
řují s jejich obšírností. V románě „Grantley Manor" čteme na př.
tato krásná slova o chvílích ticha a mlčení: Jaká vzácná moc je
přece v mlčeníl Kolik tu rozhodnutí se vynořuje, kolika vítězství
se dobývá v oněch omlkách, kdy rty jsou zavřeny a kdy duše
cítí, že oko Stvořitefé na ní spočívál Jsou-li ronesena slova ře
zavá, ostrá, jež vhánějí krev do tváře, a m čí-li oni, jimž jsou
řečena, měj k nim úctul Dokonáva't se v nich zápas, duch zla
a jejich strážný anděl jsou jim nablízku. V oné přestávce vykročili
vpřed. buď k nebi nebo peklu. Ti jsou silni tvorové země, v dobrém
i zlém, kteří dovedou mlčeti v trýzni i tísni, kteří poskytnou své
duši čas, aby nabrala síly k pokušení nebo síly k hněvu."

Psychologická stránka není ani v těch románech zanedbávána,
které poutají ohnutým, pestrým dějem. jenž se nám zdá skoro
nepravděpodobný. Nadpis románu „Too strange not to be true"
sám vytýká povahu příběhu zde vypravovaného. Jde o pestré
osudy princezny Charlotty z Brunšvicka, jež byla provdána za
syna cara Petra Velikého. Chartotta prchne před krutým manže
lem do Ameriky, po jeho smrti nalezne chvíle oddechu v man
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želství s lukovníkem z Aubanu. Přestěhuje se potom do Francie.
kde ji če ají nové útrapy.

Děj románu „A stormy life" (Bouřlivý život) spadá do doby
bojů mezi červenou a bílou růží (1455—85). Hrdinkou je chot
anglického krále Jindřicha Vl. Spisovatelka pěkně vystihuje vývoj
její, jak z hrdého, panovačného dítěte se stane trpitelkou hořem
očištěnou. Marketa ztratí posléz muže i jediného syna. Je bolem
zdrcena, chce si zoufati, ale posléze přijímá : rukou Božích utr
pent jako pokání za své hříchy.

Líčíc bol matky, zbavené jediného syna. píše lady Fullertonová
krví vlastního srdce. l ji zemřel miláček její Vilém, jediný syn,
pýcha a radost jejího života, v květu mládí, ve věku 21 let. Trpěla
nevýslovně a bolest duše její se nikdy cele nezahojila. O jejím
synu se nesmělo před ní mluviti, na jeho obraz nemohla lady
Fullertonová popatřiti. Visel zahalen v její světnici. Teprve krátce
před smrtí nabyla odvahy odkrýti obraz. Se ztrátou synáčka smt
řila ii myšlenka, že snad smrt jejího Viléma uchránila od mno
hého poklesku a od hojných trudů. na něž život nebývá skoupý.
Net její dosvědčuje, jak mistrně lady Fullertonová. tolik životem
zkoušená, dovedla těšiti trpící duše, učíc je pojímati utrpení jako
pomůcku k sebezdokonalení. V deníku paní Fullertonové se do
čítámc, jak se snažila zbaviti se všech nedokonalosti. zvl. pýchy
a ješitnosti. Nečetlat po delší čas příznivých posudků svých děl.
byla ochotna vzdáti se spisovatelské činnosti. dávala-li by ji podnět
k samolibosti. Vyčítala si, propásla-li příležitost k dobrému skutku,
nebo lpěla-li tuze horlivě na svém mínění či nepotlaěila hned
nepěkných myšlenek () svých známých.

asté pomyšlení na onen svět nezbavovalo ji smyslu pro po
třeby tohoto života. Ochotně doprovázela manžela na rocház
kách, hostům nedávala najevo, že pro ně nema kdy. rá a se vě
novala dětem svých sourozenců.

Spisovatelská činnost pant Fullertonové byla velmi rozsáhlá.
Nebudeme tu vypočítávati všech jejich spisů. toliko se zmíníme
ještě o románě „Constance Sherwood", jehož děj se odehrává
v 16. století za doby ronásledování anglických katolíků. K ro
mánu konala pant Ful ertonová rozsáhlé studie přípravné, že jich
iŘím mohl použíti, když šlo o blahořečení anglických mučed
níků (1882),

áme-Ii na mysli rozsáhlou činnost s isovatelskou paní Fuller
tonové a uvážíme-li, že neméně velká byla její činnost lidumilná
(charitativní), podivtme se opravdu této ženě. která každý oka
mžik dovedla naplnit hodnotným obsahem. Madame Cravenová
vypravuje ve svém životopise o lady Fullertonové (Vie de Lady
Fullerton. Paris 1888) krásnou episodu ze sociálního působení
jejího. Lady Fullertonová oslala kdysi k nemocné ženě svou zá
stupkyni. Tato paní položil; peníze a obsah košíku na postel ne
mocné a chtěla se po několika přívětivých slovech vzdáliti. „Už
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jdete. milostivě. paní7" tázala se nemocná súžasem, „Ano. proč
se divíte? — „Pant Fullertonová neodcházela hned. dříve mi za
topila" —- „Mohu také tak učiniti.“ — Nato dověděla se paní
ona. že lady Fullertonová při každé návštěvě pokoj zametla a
uklidila, pomohla nemocné se ustrojiti a neodešla, pokud se ne
ujistila, že nic tu nebude chyběti do příštínávstěvy. Někdy také
ještě předčítala nemocné & pohovořila si s ní.

Paní Fullertonová poznala. že jednotlivec nestačí bojovati proti
nemoci a nouzi. [ spojila se s některými paními. jichž společným
úsilím se podařilo povolati do Anglie milosrdné sestry a zříditi
řadu dobročinných ústavů.

Lady Fullertonová zemřela 25. ledna 1885. Moc & kouzlo její
osobnosti nejlépe vystihla její net Z. Pittová, pravíc. že nemožno
u ní žíti & nenásledovati jejího příkladu.

uljlpodžitol spisu „Frauengeist der Vergangenheit“ od Heleny Rieschové, vylloer era)

BARTUŠKAJOSEF:NEJCHUDŠIVLESE

V černém, černém lese
plamének sirky se třese,

aby zaplašil tmu.
A říkám-li vám, že nikdo ani myšlenku neunese.

tož neunese
a raděj se vrátí.

I já jsem se jednou vrátil.
vždyt jsem ten nejchudší,
který už všecko ztratil.

A tak jsem všechny sirky vyškrtal.
jen ta .

že se mi chtělo,
vždyt mé srdce už dávno větvemi uletělo

a najdu je
u nohou Páně

po pravé a levé straně.
Z knihy: „Den života."
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JAN KASPROWICZ. PŘELOŽIL JAN KARNIK:
z „KNIHY CHUDOBNÝCH“.

Rád bych dnes otevřel srdce.
tak jako jarního rána
otvírá bránu kostelní
ruka sakristana.

Rad bych. by paprsky světa
probuzeného zoří
plynuly do mě svatyně
jak řeka, co spěchá k moři.

Jasnřji sluncí přejasnych,
jak zlatý proud řeky chvatně
nechat se řinou do srdce,
jenom co otevru vrátně.

Nechat vyplní kostel můj,
klenutí a všecky stěny.
až tam, kde hlavní oltář je
slavně Mu vyvrcholený.

Možno. v ten čas. kdy nitro mé
takou se jasností zvlní.
uzřím zjasněnou zornicí,
že se mě naděje plní.

Že On, jenž sama jasnost jest
a přeje radostem maje,
vstupuje do mě svatyně,
když slávou naplněna je.

Jeho když vítá s veselím.
oddávaje se Mu cele.
bez chmur po koutech schoulených.
bez mraku v posupněm čele.

Rád bych dnes otevřel srdce.
tak jako jarního rana
otvírá bránu kostelní
ruka sakristána.

Vidím však, že je soumrak dnes
a svět svou úsvitnou slávou
nevplyne v moji svatyni,
jak řekou šumnou a dravou.



Proto však se Ti nerouhám.
prosbu-li vysílán v nebe.
aby Tvé kroky velebné
před můi práh přivedly Tebe.

Vstup ienom — iedno už,
srdce-li ziasníš, či v šeře
ieště je více zatemníš,
rád Ti otevru dveře.

Všecko mi iedno, vstoupíš-li
v nitro mé se svoií výše
v rschotu blesků hromových
anebo svaté & tiše.

At jako žádost dychtivé.
vzlyk ať resignovaný —
ienom kdybys mi zahoiil
nitra zdrásané rány.

Uznái-li jen mne za hodna . . .
Toho jen srdce se boií,
může-li dnes Tě pHimouti
do mračné hlubiny svoit.

Rád bych dnes otevřel srdce.
tak islm jarního rána
otvírá bránu kostelní
ruka sakristůna.

WIN
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JAN VINAŘ: DOMOV.

ůžová vilka na konci městečka dostane brzy nové obyvatele.
Od smrti svých rodičů zde bydlí stará slečna Bibiana
se svou služkou. Jen občas sem přijede vysoký černovlasý
Bibiánin bratr z města. A nyní je Marcel ve velké peněžní

tísni a je nutno prodat růžovou vilku, starý jejich domov, aby
se zachránila existence Marcelova a jeho tří dětí. A právě dnes
přijede Marcel. Přijede se na osled projít po pokojích někdejšího
domova, po dvorci a zahradníchpěšinácb. Přijedeabudou vzpomínat.
Bibiana se těší už jako dítě na to vzpomínkové zopakování celého
dětství a mladí.

Bože, poslední týden prožívá v tomto doměl
Jsou rozpočteny dny a noci, které tu ztrávíl
A Bibiana vychází před vilku, aby se podívala, nejde-li už

Marcel.
A vskutku již přichází. Jde rychlým krokem, líbají se s Bibiánou

a usedait pak v pokoji, odkud je vyhlídka na malý dvorek a
k zahradě zesmutnělé ted' podzimem. Dívají se jeden druhému
mlčky do očí. Až po svačině se jejich ústa poněkud rozhovoH.

] „Teprve dnes ti cítím, Marcele, že bude při tom mnoho boestí — —
„Při čem 7—"
„Při tom loučení s těmihle zdmi a se vším.
„Bude, ale nakonec přejde. Časem se všecko uhlazujel Stará

moudrosti“
Sešli po několika schůdcích dolů na dvorek.
„Klukovin zl ch pár jsem tu provedl, chachal Tehdy bylo —

——— dobře! vlašt večer, víš to tu bývalo živo. Děcek : celého
městečka a výskotu a křiku. Ted ho mam doma ten ramus . ..
naše dcerušky . . . jenže jsem už na to trochu starý."

„Aspoň si připomeneš tahle místa. Bývalo tu radosti! A až
pominulo dětství a přišlo to pravé čisté mladí, pak to bylo zas
jiné, docela jiné. Takoví malí nadšenci jsme byli Každý měl své
radosti, své zabavy —

„ . .. a své první lásky. cheche, Bibiánn . ..
„Možná ..ano .taky.
„A řekni, řekni, když na to všecko teď takhle v tichosti, Bibiana,

vzpomínáme, nemusíme-li uznat, že toho dobrého bylo tolik, že
by bylo tak nemoudrým tehdy ještě snad víc si žadatl7"

Bibiana z hluboka dýchá, s úsměvem dívá se na bratra, a pak
vcházejí oba do zahrady. Stromy jsou žluté a červenohnědé. Na
některých je jen několik listů. Ostatní listi všecko popadalo na
zem, pokrylo trávník a úzké stezičky.

„Ba, byltu tehdy skutečný ráj. Jeden na druhého jsme se usmívali
a radost ze života tak nějak jako by šuměla nám v prsou. To se
nikdy nezapomene. Nikdy se nezapomenou tatínkovy večerní ho
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vory u krbu v ložnici před spaním. nikdy se nezapomene matčina
vášnivá láska k nám všem a ke květinnám!

„.Tuhle .jako bych ještě viděl, Bibiáno, ty rozkošné záhony
hledíků. bílých a růžových. "

„A tamhle, Marcele. bývalo políčko macešekařeřich. A tulipány,
tulipány pamatuješ? Brzy na jaře. sotva sníh odešel, jak to zde
oživlo. Tulipány všech barev, krvavě rudé, bílé. žluté i černé . . .
A hyacinty když tu zavoněly, to byla přece rozkoší"

„Tatínek tuhle si vždycky narychlo dřevěnou dubovou lavičku
urobil. donesl tajiku. Já Chodívalpro tabák. Dobře jsem to vždycky
donesl, jen jednou, to už jsem byl větší kluk. koupil jsem si cigaretu,
o trochu tabáčku tehdy dostal tatínek méně. Jenže hlava .hlava
má to tehdy odnesla. Bolela totiž hrozně po té cigaretové premiéře.“

„Vím. vím, Marcele, ležel jsi a já tě obsluhovala
„A tehdy. jak se dobře amatuji. právě maminka ošetřovala

rozkvétající chrysantémy. květy jejich milovala ze všec
myslím nejvíc. Celé léto byly v zahradě, až k podzimu je při
nášela do kuchyně na květinový stojan. Bývalo jich velmi mnohol“

Bibiana se usmívá.
„Ruce mne. Marcele, bolívaly od přenášení květináčů s chry

santěmami. Tuhle před besídkou je maminka sázela do hrnců.
veliká řada jich bývalal'

„To bylo dětství plné pohádek a romantiky. Sám úsměv. smích
a jásání"

„A hudba a zpěv, Marcele! Na jaře maminka tak často sedala
ke klavíru. Poslouchali jsme se zatajeným dechem tóny. které
pod údery jejích bílých prstů vycházely z klavírovýclí strun. Jednou
jsem, Marcele, i plakala při maminčině hudbě. Nevím. proč to
bylo, ale dala jsem se opravdu do pláče."

„To tě myslím toho dne tolik štěstí najednou potkalo, že jsi
ho ani unést nemohla."

Bibiána jde se skloněnou hlavou vedle bratra. Do očí jako by
se ted znovu draly horké slzy.

Slunce ozářílo Marcelovu tvář.
Bibiana vzhlédne, opět se jeden druhému do obličeje odívají.
..Marcele, zdává se mi tak někdy, že jsme měli snad ro iče ještě

víc tehdy za to všecko milovat. Víš taky za to radostné království,
za ten ráj, v jakém jsme tehdy žili. Za jejich starostlivost &.
a za všecko . , za všeckol Za ty laskavé pohledy a laskavé myš
lenky. Za to, že to tu bylo vskutku jejich přičiněním jako v nějakém
báječném světě! Když zemřeli rodiče, tolik poesie domova odešlo
z těchto míst.“

.,Skoro. .skoro měli jsme je, Bibiáno, milovat ještě víc. Tak
ti teď najednou mě napadla taková. .taková. víš. docela pro
saická věc.

.,Totiž. .7"
„Maminčiny povidlové koláčel"

411



„Achl“
„Ano, na ty jsem si vzpomněl. A co ti to říkám. už jako bych

i jejich chut v ústech cítil. A jejich vůni, Bibiánol“
„Byl to rajský pokrm. A my to jedli tak . . . tak, víš, plnými

ústy. Jedli jsme, jedli, věděli jsme, že nám to strašně chutná . . .
nu & víc , . . víc skoro nic . . .“

„Ano. víc nic. A měli jsme to zatím zvolna dávat do úst,
jako bychom v kostele hostie přijímali. Modlitby jsme měli při tom
v duchu odříkávat. Chválit klidný domácí život. prosit, aby ne
zůstal ani okamžik jeho nepovšimnut našimi dušemi, a aby tyto
z něho čerpaly sílu pro budoucí život a lásku k žití."

„A vidíš, všemu je teď, bohužel, konec. Život byl potom trochu
jiný, než jsme čekali."

„Přece ale, Marcele, nesmíme zoufat. Pamatuješ starou Justinu,
co k nám Chodívala v neděli k obědu. Šedivé cáry visely na
jejím těle, nic neměla a přece na její tváři byl stálý úsměv. Vždycky
mne obitmala a řikala: ,Slečinko, já jim mám každýho člověka
ráda. To by nevěřilil' A já byla taková ještě malá, kdyžk nám
Justina Chodívala. Jednou ji povídám: .Jsi velice ráda. Justino,
na světě?' A ona, že velice. A já zase jí: .A kdybys tak, poslyš,
Justino, byla hrozně nemocna, byla bys řece ráda na světě? -—
,Byla, jak by ne?' — ona na to. __ , dyby ti nohy a ruce až
u těla uřezalil' — — ——„Byla, jak by ne? Děkovala bych pánu
Bohu, že vidím, že slyším, a to vsecko ostatní, že dovedu po
chopit, co je na světě krásného, že se mohu radovat ze sluníčka,
že slyším lidi mluvit a zpívat. Tak mnoho by mi — povídá »—
' potom toho krásného zůstalo'l"

„Tohle že ti řekla Bibiáno, Justina7"
„Právě tak, Marcelel“
„A . . . a usmívala se, viď . . .7'
„Ona se věčně usmívalu."
Marcel usedá mlčky na lavičku před dřevěnou besldkou, na

níž ďodzimem zkrvavělo listi divokého vína.,. ude dnes, Bibiáno, takový nádherný večer. Je listopad, ale
ani příliš chladno tu dnes po západu slunce, myslím. nebude.
Kolik dní tu ještě budes7"

Bibiana usedá vedle bratra.
„ tyři dny."
„Já jedu tedy dnes večer domů, Bibiáno, a všecko u nás pro

tebe uchystáme. Trochu nahradit ti musime tahle místa naším
domovem . . ."

Bibiana chvíli mlčí, z očí it několik slz kane po bledé tváři.
„Marcele, víš . . . víš, jak rozkošně bývalo zde v zahradě pozdě

večer, kd už přicházela noc? 1 v tuhle dobu, na podzim. Nebe
bývalo t ové tmavě, mraky se zvolna o něm valily se svými
zářícími trhlinami podobnými jezerům. akový posvátný klid &
mtr přicházíval v té době do duše, když jsme tu tak chodili po
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těchto ěšinkách; okna domu byla ozářena, maminka vařila ve
čeři; ovýklid...a...mír...“

A Marcel najednou sáhne po ruce sestry Bibiány. Neříkáničeho.
ienom hladí ieií ruku, stále ii hladí . . .

M. KAVÁNOVA: SRDCE PÁNĚ.

Ú Srdce Páně, věčný síly zdroii
a lásky tůně k stmění hluboka,
sem ovce chodí píti něhu Tvoji,
když unaví ie cesta daleká.

Ohnisko lásky Tvé se rozevírá
v úžasnou výši písně slitovné,
když pláče v lidi otřesená víra,
vodou Tvých moří přec nic nepohne.

Čím srdce lidské Tebe připoutává,
přlpíná k skále věčné věrnosti,
ubohé srdce, jež si s vášní hrava,
Tvé iméno často z myslí vyhostí.

Jak těžko spoiit'malé částky času,
ruky stisk jeden. jaká odplata,
čím zhněvám. nevím. a dívám se v žasu,
cestička stará iak ie zaváta.

A Tobě sem snad někdo nosí více?
Nač žal se všechen tady zachvěie.
a svých máš tisíc, tisíc na tisíce,
Tvé velké lásky marné naděje.

Náš i svůi život, všecko světa dmutí __
tady ie živo a nic nezmírá
a přece všechněm skytaš spočinutí,
a všem nám život odtud vyvíra.

Na harlu lásky kdo zde z iitra hraie.
přichází s víry živým vznětem v chrámy,
tep srdce slyší. ohlas písně z ráje
a nebolí zde. co ie venku tam.

Je nebe krásné za bezmračné noci
a slávy mnoho drahami ide hvězd,
nedýchá ale tou velikou Mocí
jak svatostánek, v němž Bůh s námi iest.
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, VÁCLAV OLIVA:
o UMRTNlM ROCE sv. JANA NEPOMUCKÉHO

VE SVĚTLE JEHO KANONISACNI BULLY.
xistence života i smrti sv. Jana Nepomuckého, & to

mučednické smrti jeho roku 1393, jest nade vší pochyb
nost prokázaným historickým faktem, jak svědčí všickni
vážní děje isci iz doby nejposlednější. Za to otázka

o úmrtním roce té oz' světce v bulle kanonísačni či dle znění
kanonisační bully nenalezla posud všestranně uspokoiuiiciho roz
řes'em',a to prostě z důvodu. že jedni nemíní se v této záleži
tosti přes poslední publikace') vzdáti cesty nastoupené v otázce
svatojanské již od Františka Palackého a druzí, zaujati Václavem
Tomkem. zapomínají. že dobré má vždy ustoupiti lepšímu, jsou--li

RN lepší uvedeny alespoň stejně platné důvody jako pro dobré.první kategorii očítám profesora dr. Josefa Pekaře &k druhé
profesora Th. dr. Františka Stejskala

Dr. Pekař ales oň v otázce svatojanské, pokud se týče úmrt
ního roku sv. Jgna Nepomuckého a znění kanonisační bully
o něm, hlásá: Se mnou skoro všichni novodobí historikové čeští,

pokud se o otázce svatojanské vyslovili, mezi nimi v prvé řaděalacky, praví že při svatořečení stal se omyl, stal se omyl přes
úsilovnou a dlouhotrvalou snahu osob zúčastněných dopíditi se
starších nebo spolehlivějších zpráv historických. omyl, zavinéný
nedostatečností tehdejší nauky historické a především chybou
kroniky Hájkovy, omyl v tom smyslu, že pravému lanu 2 Po
muka !. j. mučedníku pochovanému v hrobě u sv Víta, v hrobě
vedeném v uctivé nebo zbožné patrnosti od r. 1393, přičtena
byla vedle novějších důkazů zásluh jen část titulů úcty. na něž
měl nárok. t. i. jen ta část, která záležela ve staré legendární tradici.
postižitelné již v husitském století, že byl umučen pro porušení
zpovědního tajemství. O historicky sdostatek dosvědčených ti
tulech svatosti z let 1393 —1401 nezvěděl kanonisační proces
ničeho; nad to byl přiřčen světci Háikův falešný rok úmríi.
Proto legenda o lanu, jenž prý byl uíopen r. 1383. táž legenda,
již sepřídržela bulla kanonísačni, je jasné posližilelným omylem.. 2)

') Míním jednak s isy Fr. Štědrého a pak články a spisky své. jež jsou: „Ka
nonisační bulla sv. ana Nep.". „Pravda nezna ustoupiti zlobě „O úmrt
ním roce sv Jana Nep." . „O zpovědnickém úřaděsv.Jana Ne ". „Ruce pryč.
„O beatilikaci a kanonisaci vůbec" , „Před beatifikací sv. ana Nee."p „O hla
hořečení sv. Jana Nep." , „O kanonisacl sv. Jana Nep.“. jehožto rLikopis po

schválení arcibisk. konsistoří v Praze při smrti dp, VNlastimilvsclHálka v liboci semi ztratil. „0 roce mučednické smrti sv. Jana Frant. Štědrý
napsal: „Obrana sv Jana Nepp., „Sv. Jan Nepomiiqcký"avile“ pravdou ne

nehybnou, že rok 1383v bulle kanonisační jest rokem úmrtním sv.Jana Nep.?"imo to napsal jsem větší spis: „Kanonisační proces sv. Jana Nepomuckého“
nabídl jsem jej dědictví sv. Jana Nep. v Praze. ale ředitelství jej odmítlo.

Sr. „Tři kapitoly o sv. Janu Nepomuckém“ či dle titulního listu: „Tři
kapitoly z boje o sv. Jana Nepomuckého“ . 26 a 28.
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A dr. Stejskal o témže předmětu dodává: Důvody, jež jsou
uváděny pro názor, že r. 1383 v kanonísační bulle nemusí nutné
a naprosto značíti rok mučednictví Janova, nepřesvědčují & dají
se snadno vyvrátíti. Nemělo se tak málo dbáti okolností, že do
roku 1752 nikdo nepomyslil na to, pochybovati o r. 1383 jako
o udaném roce smrtí sv. Jana, ano, že až do let osmdesátých
předešlého století, hájena byla domněnka o dvou rozdílných
Janech z Pomuku. Bylo by skutečně s podivem, že by nikdo se
nebyl dověděl o úpravě bully v tomto smyslu, aby rok v ní
udaný neznačil nutné a naprosto rok mučednictví sv. Jana. Ani
námitka, že r. 1383 je jediný rok, který v celé bulle přichází &
že tedy nemůže nic jiného značití, nežli rok smrti světcovy, není
tak malicherná, aby mohla zůstati bez vyvrácení, nebot jaké dů
ležitosti zvláštní pro život mučedníka sv. Jana Nepomuckého ie
okolnost, že v r. 1383 královna se odevzdala zcela skutkům kajícim
a král střemhlav se vrhl v propast hříchů, kdyby rok ten neznačil
zároveň rok smrti sv. Jana?...

Vyskytl se ovšem ještě Vojtěch Václav Sternberg, jenž ve článku:
„Sv. Jan Nepomucký", uveřejněném v ..Hostýnském poutníku"
na rok 1920, oživuje starý názor německého jesuity Schmudeho
() sv. Janu Nepomuckém, utopeném r. 1383 a () druhém sv. .lanu.
urnučenéín r. 1393 u dovolává se také mimo jiné kanonísační
bully. ale názor tento jakožto úplně nesprávnýl nemůže míti ja
kéhokoliv sebe menšího vlivu k rozřešení otázky o úmrtním
roce sv. Jana v bulle kanonisační. Za to velmi řlpadné zasáhl
do předmětu našeho odp. Fr. Štědry, farář ve bluvétíné, již při
pomenutým článkem: „Jest pravdou nepochybnou, že rok 1383
v bulle kanonísnční jest rokem úmrtním sv. Jana Nepomuckého ?"
v „Českém západě“ ze dne 12. května 1921. [ nezbývá tedy,
než opětně a důkladně/i uuáiiti důvody, proč rok 1383 v bulle
kanonisačnl neni úmrtním rokem sv. Jana Nepomuckého.

Výsledek svých úvah o úmrtním roce sv. Jana Nepomuckého
& kanonísační bulle, o něm jednající, shrnul jsem roku 1919 v ná
sledující slova: „Sv. Jan Nepomucký byl kanonisován v době,
kdy věřilo se ve dvojici Janů. Proto v procesních aktech udává
se, nebo alespoň naznačuje za rok jeho mučednické smrti rok
1383. Procesní soudcové s rokem tímto se spokojovalí. ] sám
obhájce víry Prosper de Lambertínís podlehl všeobecnému to
muto proudu, ač neustával po celý proces upozorňovati na neshoda
vyschnutí řeky Vltavy po smrti sv. Jana roku 1383 a tim zřejmě
ukazovati svou neuspokoienost s z'ívotopisnými daty tohoto světce.
Týž Lambertini dohlížel k sepsání kanonisační bully svatojanské
s—to při nejmenším alespoň vtom smyslu, že do ní nemohlo nic

') Srr. „0 roce smrti sv. Jana Nepomuckého v bulle kanonisační (1383)" ve
Sbor-níkuhist. kr. “1,11
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býti pojato, k čemu by byl nesvolíl. Rok 1383, jenž v kanonisační
bulle přichází, je tam tak umístěn, že nemusí nutně a naprosto,
jak až dosud většinou za to se mělo. značiti rok mučednictví Ja
nova, ježto mnohé důvody, čerpané z rozdělení bully v odstavce,
z nápisů či udání kratičkého obsahu při jednotlivých odstavcích
z textu a gramatického spojení spíše mluví ve prospěch myš
lenky. že rok tento značí počátek úplně zvrhlěho života krále
Václava a rok odhodlanosti sv. Jana podstoupiti mučednickou
smrt pro zachování zpovědního tajemství, ježto se tehdy stal
zpovědníkem královny Johany. V kanonisační bulle nabývá právní
moci jedině to, co obsaženo jest v jejím tenoru, t. i. pro kano
nisaci sv. Jana Nepomuckého ma' váhu jen to, co obsaženo jest
v kanonisační bulle samé a katolík také pouze tím bez jakého
koliv zr'eni k procesním aktům jest ve svém svědomí vázán . . ."']

A úsudek tento platí posud v plném rozsahu.
1. Proto pravím důrazně: Obhájce viry Prosper de Lambertinis

neustával po celý kanonisační proces u sv. Jana Nepomuckého
ukazovati svou nespokojenost s životopisnými daty tohoto sluhy
Božího. Prokurátor záležitosti totiž hned při počátku jednání
o blahořečení sluhy Božího Jana Nepomuckého, jak jasno zpro
cesních akt, dodal dějepisné doklady o životě a smrti nastáva
jícího blahoslavence a později i světce a roztřídit tyto ve tři druhy
na důkaz, že nejen sám, ale s ním i sbor obřadů nepřikládá
všem těmto dokladům stejné ceny a průkaznosti.“—')jak ostatně roz
zumí se samo sebou. Alespoň Jan Franchelluci dí, že jsou dvě
řady důkazů o svatosti, životě, smrti a mučednictví Jana Nepo
muckého a to první, jež čerpá se ze svědectví 21 lidí, vyprá
vějících o skutcích, mučednictví &zázracích našeho sluhy Božího,
& druhá že spočívá v mnoha památkách dějepisných. Potom vý
slovně dokládá: „Druhá řada důkazů, jež spočívá v mnoha pa
mátkách dějepisných. jednajících ()blahoslaveném Janovi, zazna
menána jest ve dvou velice starých knihách psaných.: nichž
jedna pochází z archivu kostela Pražského a druhá byla složena
od mistra Pavla ídka. Obě knihy tyto dle prohlášeni odborníků,
zvolených od delegovaných soudců, sepsány byly kol polovice
XIV. století. Potom následují tři spisovatelé století XVl a to nej
prve Václav Hájek Druhým je Jan Dubravius. , Třetí pak
místo zaujímá Martin Borejk.. Řadu (dějepisných důkazů) 
sléze uzavírají přemnozí velice vážní spisovatelé století Kiril.,
mezi nimiž vyniká P. Bohuslav Balbín. .K těmto (dějepisným)
dokladům jako vrchol všech připojuje se rozsudek, jímž Václav
roku 1400 byl zbaven císařské důstojnosti.

Z toho tedy patrno, že ím přikanonisačním procese sv.Jana
Nepomuckého za nejprůkaznějs'i : dokladů historických považoval

') Sr. „Archa“ , Vll,185.

') lTéto okolností posud v otázce svatojánské nikdo z dějepisců náležitě neuváži .
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tří a to na prvním místě rozsudek o sesazení krále Václava 2 hod
nosti císařské, na druhém manuskript z kapitulního archivu a na
třetím manuskript Pavla Židka. Méně průkazni byli Hájek, Du
bravius a Borejk. Všichni spisovatelé pak ostatní s Balbinem
v čele, náleželi do třídy pos edni, jež se zase dělila na spisovatele
slovně uvedené a pouze připomenuté. Proto také Prosper de
Lambertinis odvolával se ve svých námitkách hlavně prvnich tři
dějepisných dokladů a ostatní mlčky přecházel anebo téměř ni
žádné váhy jim nepřičttal.

A tu dle akt procesních rozsudek o sesazení krále Václava
zněl: „My, Jan. z Boží milosti svaté diecese mohučské arcibiskup,
svaté říše římské v Německu arcikancléř oznamujeme atd. Posléze,
což je hrozno a nevypověditelno, (Vaclav) jednak vlastní, jednak
jiných nešlechetniků, jež sebou měl, rukou ctihodné představené
církve, kněze a duchovní osoby a mnoho jiných počestných lidí
proti ustanovení práva a jinak než slušelo se králi římskému,
usmrtiti dal, utopil, hanebné spálil a hrozně zahubil. Tyto ovšem
připomenuté a jiné mnohé hrozné zločiny &nepravosti tak velice
jsou známy a veřejně rozšířeny, že nemohou se ani omluviti,
ani zakrýti atd. Na hradě Lonsteině u Rýna . . . léta vtělení Bo
žího 1400, v pátek, dne 20. měsíce srpna." Nejstarší manuskript,
nalezajici se v archivu metropolitního kostela v Praze, pravil:
„ 1383 Jan z Pomuka uto en s mostu, kněz. doktor dekretů"
a kronika mistra Pavla Žíd a dokládala: „Po čtvrté, protože
měl špatné podezření o své paní a ona se zpovídala mistru .lo
hánkovi, děkanovi u Všech svatých. přišel k němu král, aby mu
řekl, s kým obr.-uje? A když děkan nechtěl mu říci, kázal jej
utopili. Potom vyschla řeka & když lidé pro zastavení mlýnů ne
měli chleba, počali proti králi mluviti :] to byl počátek zla."

Bedlivým rozborem hlavně těchto tří nejdůležitějších pramenů
dějepisných zabavený Prosper de Lambertinis při úvaze () mu
čednictví a tedy i zcela důsledně 0 roce smrti sluhy Božího,
Jana Nepomuckého byl při nejmenším v rozpacích. Dějiny alespoň
Václava IV. a zejména sesazení jeho roku 1400 byly mu velmi
dobře známy z více spisovatelů, jako na př. dle jeho vlastního
výroku, ze Spondana, Baronia & i., dále v sesazovacím dekretě
naprosto neušla mu slova. že zločiny královy byly r,1400 velice
známy a veřejně rozšířeny, čili, že v roce 1400 byly jestě ve
velmi živé paměti jakožto fakta kratince před tím minulá, ko
nečně ze Žídka upoutala jeho pozornost věta, že po smrti Jana
Nepomuckého pro zachování zpovědntho tajemství, jež při bla

ořečení. mučednictví a smrti, o něž se jednalo, tak důležitou
hrálo roli, vyschla řeka, což že stalo se roku 1393, jak výslovně
sám de Lambertinis tvrdil a přece zase manuskript pražský apo
dikticky mu hlásal, že služebník Boží, sv. Jan, byl utopen roku
1383. Nedivno tedy, že svému přesvědčeni či v tomto případě
pochybnostem dal de Lambertinis místa v námitkách, pronesených
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při otázce, má,-li se vůbec započíti s jednáním o blahoslavení
služebníka Božího Jana Nepomuckého.

Proto, ačkoliv byl Prosper de Lambertinis přesvědčen, jak sám
tvrdí, že při celém jednání nejde ořešení životopisných dat svět
cova, ale všecko záleží na vyšetření, vskutku-Ii a jak třeba na
chází-li se u sluhy Božího Jana Nepomuckého pověst mučednictví,
přece, poněvadž mučednictví samo & rok smrti jsou nerozlučně
spojeny, dle nejasnosti shora připomenutých tří nejdůležitějších
a nejprůkaznějších dějepisných dokladů namítal : „Stalo-Ii se mu
čednictví roku 1383 a život a smrt tohoto sluhy Božího či blaho
slavence Jana Nepomuckého popsal a tiskem vydal teprve roku
1670 jistý Páter Bohuslav Balbín . . . nemůže se říci, že pověst
mučednictví zákonitě a jak třeba jest dokázána.“ t. j. de Lam
bertinis vlastně píše, že stalo-li se umučení sv. Jana, jak tvrdí

ražský manuskript a po něm všecka procesní akta i jejich do
lady z Prahy do íma zaslané, roku 1383 & životopis jeho te

prve roku 1670 tiskem vydal jakýsi P. Bohuslav Balbín, byl tento
tvrdil, že rukopisy, jichž použil. pocházejí z doby umučení svět
cova, protože sám nemá průkazné věrohodnosti, jak jasno z po
užitého o Balbinovi slova ..jakýsi“, t. j. posud méně známý, jehož
věrohodnost a autorita dokázány nejsou, a dále. protože rukopisy
lidí těch. kdož v době smrti Jana Nepomuckého žili, nejsou vůbec
předloženy, aby o věrohodnosti Balbínově mohla se získati jistota,
není tedy zákonitě prokázána pověst o mučednictví .lanově &
tím také, protože přece mučednictví & rok smrti naprosto spolu
souvisí a jedno bez druhého existovati nemůže, ani rok jeho
smrti.

Připomenutá věta totiž nepočíná prostě slovem: „Stalo se",
ale připojuje částečku pochybnosti či podmíněnosti a praví: „Stalo-li
se", čímž de Lambertinis jasně ukazuje, že 0 roce smrti sv. Jana
1383 chová právě tak jako o mučednictví pochybnost. Vždyť,
kdyby de Lambertinis o mučednictví Janově a tím také o roku
jeho smrti 13831'ůber nepochyboval, pak částečka ..li" či po latinsku
..siquidem" vlastně by byla v celé větě zbytečnou & ostatně věta
by mohla i bez ní docela dobře obstáti. Mimo to, že de Lam
bertinis na tomto místě pochybuje o mučednictví Janově, jest ne
sporno, jak přiznává se i těmi, kdož zastávají rok 1383 jakožto
rok smrti Jana Nepomuckého v kanonisační bulle. Proč tedy tuto
pochybnost by se měla tykati jenom mučednictví a ne také roku
tohoto mučednictví, když rok smrti Janovy a jeho mučednictví či
rok & mučednictví stojí vedle sebe, t. j. v bezprostřední blízkosti
a v stejné souřadnosti či platnosti za částečkou pochybnosti
..siquídem“ & když mučednictví přece fakticky od roku smrti vůbec
odděliti se nedá? Či snad je možno, aby někdo podstoupil mu
čednictví, t. j. nebyl pouze mučen, ale vskutku umučen o ně
kolik let dříve nežli zemřel? Proto, pochybujeli de Lambertinis
o mučednictví Janově, pochybuje také 0 roce tohoto mučednictví
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či smrti jeho. ježto obé u sv. Jana tak bylo spojeno, že jedno
bez druhého není vůbec myslitelno. . .

e pak částečka ,.siquidem" vskutku je podmínečnou a nezna
mená jenom naše .,t“, jasno z více latinských textů XVIII. věku a
tedy souvěkych beatifikací sv. Jana. Tak dne 22. listopadu roku
1708, když kaplan u sv. Václava na Malé straně František Mí
kuláš Vencl, žádal, aby směl nosíti paruku, lékař Leonard Ferd.
Meissner praví v připojeném vysvědčení: .,Siquidem prudentis est
praevenire et non praeveniri. idcirco . . .') t. j. „Bývá-li úkolem moud
rého. aby sám předcházel zlu a nebyl jim překvapen, proto . . ."
ap. a že je výrazem pochybnosti, plyne zase ze rčent Ciceronova:
..Siquidem vera sunt, quae nunciantur", t.j. „Pravdou-li, co bylo
řečeno.. ." či „Ač-li pravda, co se povídá. . ."

Ostatně věta „Stalo-lí se mučednictví roku 1383 . . ." musi za
jisté se vykládati v tom smyslu, jímz' pohybuji se všecky ostatni
námitky Prospera de Lambertinis zvláště v jednom & v témže po
dacím spise. či v našem případě v námitkách proti pověsti mu
čednictví sluhy Božího Jana Nepomuckého & nemístno jest vy
kladati ji zněním kde kterého spisovatele, na př. P. Suyskena
v „Acta sanctorum". Balbína a p. Vždyt Balbín a tím také P.
Suysken. jenž Balbína následoval, měl tolik málo váhy u Prospera
de Lambertinis, že byl od něho nazván ..quidam" t. j. jakýsi &
posud méně známý či bez autority a váhy. že obhájce blaho
řečení sv. Jana. .lan Franchellucci, sám o něm prohlásil, že tvr»
zení jeho založeno jest v prostém domění rozumu kolísavého a
nemá žádné moci průkazné & že jeho spisy v dokladech histo
rických. jak shora jsem uvedl. při záležitosti blahořečení sv. Jana
uvádějí se až ve třídě třetí, t. i. poslední a tedy skoro bezvý
znamné . . .

A hle, právě v námitkách proti pověsti mučednictví sv. Jana
čili v těchže námitkách, kde přichází uéia : „Stalo-li se mučednicíui
r. 1383...“ v odstavci dvanáctém namitci de Lambertinis dále :
„Po čtvrté proti pověsti mučednictví namitám, že se dí, že řeka
Vltava, do níž sluha Boží byl střemhlav uvržen, ihned vyschla . . .
Vyschnutí řeky však nestalo se při smrti sluhy Božího Jana Ne

omuckého, ale deset let po jeho smrti. kdy totiž za vlády téhož
éclava v téže řece byl utopen Jan, sulragán arcibiskupa praž—

ského, iak dobře ukazují pokračovatelé Bollandovi Proto,
byla-li pověst lživou v této okolnosti, mohla býti v jiných, k mu
čednictví se vztahujících . . .“

V tomto odstavci alespoň velevýznamná jsou slova: ,.lhned".
„dobře", „lživou v této okolnosti" a „mohla býti (lživou) i v ji
nych (okolnostech), k mučednictví se vztahujících" De Lamber
tinis zajisté námitkou svou ukazuje, že po smrti Jana Nepomuc
hého. umučeného dle zprávy Žídkovy pro zachování zpovědního

') Sr. Dr. Antonín Podlaha, Dějiny arcidiecése pražské, l'. 323.
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tajemství, dle téže zprávy ihned vyschla řeka Vltava, ale toto
vyschnutí řeky. jak dobře, či docela správně &bezvadně nazna
čují pokračovatelé Bollandovi, nestalo se r. 1383, t. i. při smrti
Jana Nepomuckého, ale o deset let později, tedy r. 1393, kdy
utopen byl v téže řece Jan, sutragén arcibiskupa pražského, a

proto, že pověst, jako by byla Vltava vyschla ihned po smrti sv.ana Nepomuckého jest lží, ač pouze okolnosti, jež nemůže od
statně záležitosti, o níž se jedná, uškoditi, byť lživá tato oko ost
mohla býti důvodem, že i jiné věci, k mučednictví sv. Jana se
vztahující, jsou lživy, t. j. de Lambertinis hlásá, byt věřil dle
přesvědčení těch věků ve dvojici Janů a to jednoho utopeného
r. 1383 a druhého umučeného r. 1393, že vyschnutí řeky, jež
státi se mělo po smrti sv. Jana Nepomuckého, utopeného pro
zachování zpovědního tajemství roku 1383, jest dějinné nesprávno,
ježto stalo se zcela určitě r. 1393 a proto, že mohou i jiné okol
nosti, vztahující se k mučednictví těhož světce býti lživy, : čehož
je patrna každému, kdož nestranně a logicky o slovech uvedených
přemýšlí, zcela naurčito neuspokojenost obhájce víry s tím, co
ze života sv. Jana Nepomuckého v ímě, dle : Prahy předlože
ných dokladů. a zejména o přeschnutí řeky Vltavy ihned po
jeho smrti, jest známo, ježto zmíněné přeschnutl stalo se r. 1393,
ale o sv. Janu, po jehož smrti ihned toto přeschnutl se stalo,
se tvrdí, že byl uto en r. 1383, čili, že rok 0 vyschnutí řeky a
o smrti sv. Jana Prepomuckého se neshodují, ač dle dokladu
Žídkova by se shodovati měly.

Námitha však, že Lambertím' na tomto místě nebyl síce spo
kojen s uváděným historickým faktem přeschnutí řeky, ale o hi
storickém datu smrti sv. Jana Nepomuckého neměl pochybnosti,
čili precisně ! možnou jasností pověděno, že Lambertini neby
sice s okojen s faktem přeschnutl řeky Vltavy ihned o smrti sv.
Jana Nepomuckého. což stalo se r. 1393, ale že o istorickém
datu smrti téhož světce r. 1383 neměl ochybnosti. je vlastně
v jádře potvrzením a i připuštěnim porhygnostl s daty ze života
sv.Jana Nepomuckého & zejména datem smrti jeho se strany
obhájce víry, nebot týž sám tvrdí, že přeschnutí Vltavy stalo se
zeela určitě r. 1393 a proto. klade-li se toto v dokladech zasla
ných do tma ihned po smrti sv. Jana Nepomuckého, jež zase
dle dokladů stala se r. 1383, že vlastně je zde neshoda, či jak

Lambertini dokládá výrazem ,.puínat'h kteréžto slovo, pocházejícod slova ,.pugna", t. j. bitva ne zápas, tak samo označuje ne
shodu vážnou a ra'znou a tím silnou pochybnost, že v životě sv.
Jana Nepomuckého okolnost přeschnutí řeky r. 1393, jež ihned
po jeho smrti, jež nadešla r. 1383, je tak závažná, že vzbuzuje
pochybnost buď o přeschnutí řeky r. 1393aneboosmrti sv. Jana
Nepomuckého r. 1383, ale poněvadž přeschnutl řeky je historicky
nezvratné pro rok 1393, že zbývá to druhé, totiž, že je pochybnost
0 roce 1383., jakožto roce smrti sv. Jana Nepomuckého. Ostatně,
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nebyl-li Lambertini spokojen s uváděným historickým taktem
přeschnutí řeky, protože toto přeschnutí a mučednictví či smrt,
nebo historické datum smrti sv. Jana Nepomuckého, jak Žídek
dokládal a jak tedy obhájci viry zcela dobře známo bylo, na
prosto i příčinné i výsledné spolu nerozlučně souvisely. nebyl
také zcela důsledně spokojen ani s doklady o životě sv. Jana
Nepomuckého či s popsáním jeho života a zvláště historického
data jeho smrti.. .

Z tohoto důvodu obhájce zázraků Franchelluci, který situaci
velmi vystižně pochopil, poněvadž neměl přímých důkazů, jimiž
by pochybnosti obhájce víry de Lambertinis vyvrátiti mohl, jednak
připustil vyschnutí řeky r. 1393 a jednak hleděl váhu pochybností
seslabiti dovedně, ale ostatně i pravdivě, že okolnost tato je pra
nepatrné důležitosti. ježto vlastně jedná se o zázraky sv. Jana
Nepomuckého a stranou zůstávají podrobnosti života světcova.
či, že jde o podstatu blahořečení a nejde o rozpor, vyschla-li
Vltava roku 1383, či roku 1393, což ostatně mohlo se státi r.
1383 i 1393, t. j. dvakráte.

Jeho odpověd alespoň zní: „Konečně méně jest důležitá ona
námitka, že výroky svědkův o pověsti mučednictví nezasluhuií
víry, ježto svědčí o zázračném vyschnutí řeky Vltavy po uto
pení Janově a že pokračovatelé dila Bollandova domnívají se,
že stalo se tak o deset let později„. Ačkoliv nejvzdělanější
spisovatelé tvrdí, že vskutku tomu tak jest, přece nlžádná z toho
nemůže povstati námitka, pokud se týče svědků. Vždyť spiso
vatelé tito římo netvrdí, že zázrak ten se nestal při mučed
nictví Jana Nepomuckého, a to proto, ježto jest jasno, že dvakráte
se státi mohl... Ostatně zdá se, že neshoda tato jest pranepa
tmé důležitosti , . .'

Franchellucci připouští tedy. že vyschnutí Vltavy, jež stalo se
hned po smrti sv Jana Nepomuckého, stalo se dle tvrzení nej
vzdělanějších spisovatelů teprve roku 1393, ač smrt téhož světce
klade se do r. 1383, že tedy je zde, jak výslovné sa'm di. neshoda
a tím oprávněnost pochybnosti, ale tato neshoda, že je nepatrné
důležitosti a vysvětluje se, ač neodstraňuje, že vyschnutí řeky dva
kráte státi se mohlo, ale netvrdí, že se také dvakráte vskutku stalo.
Proto Franchellucci vpravdě je a to vývodnim svědkem, že de Lam
bertinis o datech ze života sv. Jana Nepomuckého Prahou do Říma
dodaných a zejména o okolnosti vyschnutí Vltavy r. 1383, jež
přece příčinné i výsledné, těsně a nerozlučné s rokem smrti
téhož světce bylo spojeno, pochyboval, nebo. oněvadž vyschnutí
řeky r. 1393 zcela určitě bylo prokázáno, ale pražské doklady
toto vyschnutí kladou do roku smrti sv. Jana Nepomuckého, že
jsou pochybnosti 0 roce smrti světcovy, ač pochybnosti tyto vůbec
na podstatě blahořečení ničeho změniti nemohou a nemění.

Potom vše bylo předloženo kongregaci obřadů a když tato
uznala a rozhodla, aby se dále v blahořečenísluhy Božiho Jana
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Nepomuckéhopokračovalo, nemělLambertini vice práva proti aktu
tomuto, t. j. abych jasněji se vyjádřil, proti beatifikaci se vzpiratl',
tím více, rotože také sám, jakož i obhájce zázraků a celá kon
gregace o řadů vycházeli ze zásady, že v daném případě v první
řadě jde o zázraky a okolnost, tak podřízeného významu, jako
je neshoda o vyschnutí řeky Vltavy ihned po smrti světcově
r. 1393 neb 1383, či nastalo-li umučení světcovo roku 1393 neb-o
roku 1383, nemá o zázracích jeho nižádné průkaznosti, ježto
o zázraku vyschnutí řeky svědkové jsou. Proto došlo nejen k bea
titikaci Jana Nepomuckého, ale později i k procesu za příčinou
kanonisace jeho.

A hle, sotva se začalo jednati o kanonisaci Janově, byl to
zase Prosper de Lambertinis, jenž po druhé, důkaz to tedy, že
týž při blahořečení vskutku nebyl uspokojen s daty a doklady ze
života sv. Jana Nepomuckého a další důkaz, že ani po odpovědi
obhájce zázraků k jeho námitkám při beatifikaci a rozhodnutí
kongregace obřadů, aby se v blahořečení Janově pokračovalo,
své neuspokojenosti se nevzdal, namital: „To, platí-li naprosto a
bez výjimky, mnohem více & oprávněněji platí v případě ny
nějším, o němž ani dějepisci pozdější mezi sebou nesouhlasí,
ježto někteří oznamují, že řeka Vltava, do níž blahoslavenec
byl vhozen. ihned vyschla a tak, že tělo jeho zázračně bylo na
lezeno, jiní tuto význačnou okolnost mlčením pomíjí & jiní jí do
cela odporují, ježto tvrdí, že vyschnutí nestalo se při smrti bla
hoslavencově, ale za deset let po jeho smrti, kdy totiž za vlády
téhož krále Václava v téže řece byl utopen Jan, suiragán arci
biskupa pražského, jak se přesvědčiti možno u pokračovatelů
Bollandových...“ Proto po příkladu Tomáše Nováka. jenž již
roku 1862 napsal: „Moudře namítal Lambertini, že se vypra
vuií v aktech o Janu Nepomuckém, zpovědníku, některé zázraky,
jež prý se až při smrti generálního vikáře staly, na př. vyschnutí
řeky r. 1393 . .. Důkaz to. že kardinál lambertini nebyl docela
uspokojen s historickými daty k životu Jana Nepomuckého", tvrdím,
že Lambertini až do poslední chvíle nebyl uspokojen daty v ži
votopise sv. Jana Nepomuckého

Uvádí se sice proti tvrzení tomuto, že přičítati Lambertinimu
neuspokojenost s historickými daty, je vlastně viniíi ho : nespráv
ností, poněvadž jako obhájce víry, byl povinen od přísahou
uvésti všechny možné námitk proti kanonisaci, e mluva tato
ničeho neváží, ježto skutečné lambertini všechny možné námitky
činil tak dlouho. pokud jen mu dle kanonického práva možno bylo.
Když však bylo proti němu rozhodnuto jak při beatifikaci tak
kanonisaci, pak ovšem jiného mu nezbývalo, nežli mlčeti právě
tak, jako, rozhodne-li arcibiskupské konsistoř ve svém plenárním
sezení po všeobecné úradě o nějakém církevním aktu proti ná
vrhu referenta. nezbývá tomuto, protože zůstalv menšině než-li
aby se podrobil či mlčel, protože, připomenutý akt i přes jeho
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vůli se provede. Není tedy tvrzení, že Lambertini byl až do po
slední chvíle neuspokojen s daty o životě sv. Jana Nepomuckého
obviňováním téhož z nesprávností právě tak, jako není po roz
hodnutí kongregace obřadů jeho mlčení provinčním se proti 310
žené přísaze.

A tak, shrnu-li vše posud uvedenévcelek, jest zajisté zřejmo,
že Lambertini s daty v životě sv. Jana Nepomuckého &zejména
s faktem přeschnutí řeky Vltavy roku 1383 při mučednické smrti
světcově až do poslední chvíle spokojen nebyl, jak nejen z jeho
slov, ale také ze slov obhájce zázraků v kanonisačním procesu
jest průvodno. Konstatování ovšem tohoto faktu jest velmi důle
ležito pro kanonisační bullu svatojanskou a správné pochopení
roku 1383, jenž v ní přichází.

2. Proto pravím dále, že rok 1383, jenž v kanonisačni buIle sv.
Jana Nepomuckého přichází, neznačí íam rok úmrtí tohoto světce,
ale rok počátku úplně zvrhlého života krále Václava. Místo alespoň,
na němž rok 1383 se uvádí. zní: „V roce totiž 1383, protože Václav,
zapomenuv na dobré vlastnosti otce svého, po udem nepřítele

okolení lidskéhov jícen neřestí střemhlav se vr ], velmi zbožná
královna, uražena do hloubi duše hříchy svého chotě a obávajíc
se jeho krutosti, umínila si, že zcela Bohu jedinému se odevzdá . . ."

Celá kanonisační bulla zajisté má 14 odstavců, : nichž jeden
každý kratičkými slovy, uvedenými na okraji, naznačuje, o čem
jedná. ') Tak první odstavec, obsahující myšlenku, že „Kristus Pán
stále církev svou proti nepřátelům chrání“ vypravuje, že jednot
livé články víry našly během staletí své vyznavače a konečně,
že povstal i vyznavač a mučedník zpovědního tajemství.

Druhy odstavec, nudepsnny „Jan Nepomucký, poslaný Bohem,
aby obránil zpovědní tajemství proti kacířům", líčí, jak proti svá
tosti pokání povstali bludaří valdští, albigenští, katarové, patareni
s manichejci. Z knih Vikleíových vznikl blud husitský. Tu povstal
obhájce svátostní zpovědi Jan, kanovník kostela pražského, jehož
stálost slavným mučednictvím osvědčená jako zed proti novému
úsilí pekla se ostavila. Tato stálost přiměla papeže, aby jej do
počtu mučední ů vřadil. Nez'li však se tak stane, něco uvádí se

z jíllio života, by pamět na jeho svatost v duše věřících líbeznévm a.
Proto třetí odstavec 9 nadpisem: „Jana Nepomuckého zrození,

vychování a úřady" vypravuje narození a vychování Janovo a
jeho povýšení za kanovníka svatovítského. Král jeho kázání sly
chal a poněvadž dosud v tenata nepravosti neupadl, radou Ja
novou se řídil, čestné úřady, jako proboštství vyšehradskéa his

kuBství litomyšlské, mu nabízel, které však Jan z pokory odmítl.otom čtvrtý odstavec, jehož nadpis zní: „Veden touhou zís

') Tato okolnost, zajisté důležitá. ač jsem na ni již vícekráte upozornil. se
stále zůmyslně přehlíží, poněvadž svědčí v prospěch mého výkladu.
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kati duše, zamítá hodnosti. Stává se zpovědníkem královny Jo
hany," líčí, jak Jan přijímá od krále jenom úřad almužníka a jak
královna jej zvolila si za zpovědníka. Tato první znamení sva
tosti odjinud obdržela dokonání, když Jan pro zachování pečetě
zpovědní, kterou žádnou mocí lidskou zraditi nechtěl, pro ni ži
vot svůj položiti neváhal. Pak se dále vypravuje, jakým způsobem
Jan k naprostému dokonání svatosti došel takto: „Neboťběhem
r. 1383, když Václav, zapomenuv na cnosti otce svého puzením
zlého ducha v prohlubeň nepravosti upadl, zbožná královna u
ražena zločiny muže svéhoaukrutnosti jeho se lekaiíc, uzavřela
u sebe zcela se oddati Bohu.

Pátý odstavec, nadepsaný „Pro zachování zpovědního tajemství
snáší nejstrašnější muka a podstupuje smrt", v pravuje, že král
zločin ku zločinu přidávaje, mučením Jana nu' k zrazení svaté
zpovědi a nemoha ani po dobrém ani po zlém dosíci čeho chtěl,
posléze Jana ve Vltavě utopíti kázal.

Konečně šestý odstavec, nebot ostatní odstavce nemají pro rok
mučednictví sv. Jana více důležitosti, s poznámkou: .,Mučednictví
a svatost Janova zázraky se ozřejmují", vyličuje zázraky, stavší
se hned po smrti Janově a dokládá, že král „štván svědomím
po tři dny společnosti lidské se stranil".

To je krátce pochod myšlenek v bulle obsažených, jež jsou
důležity při úvaze o úmrtním roce sv. Jana Nepomuckého v bulle
kanonisační. Bulls tato alespoň jako bully kanonisační vůbec, jak
nesporno, jest listinou slavnostní, směrodatnou, veřejnou. Proto jest
nutno, aby vykládána byla přesně a přísně čili tak, jak proslovena
byla a nikomu není volno v ni vkládati, co vskutku v ní není,
tím méně jest komukoliv dovoleno vykládati ji předpoklady, neb
docela jinými spisy, jichž tato se nedovoláva.

A hle, v uvedené kanonisační bulle rok smrti su Jana Nepo
muckého se nepřipomíná. Alespoň v odstavci pátém při mučed
nictví & smrti Janově žádného roku naprosto není. Proto „staro
věrci",') ač připouští, že opravdu roku smrti Janovy v bulle kano
nisační není, namítají, že tamtéž se předpokládá za rok smrti jeho
rok 1383 předem či v odstavci čtvrtém udaný. Ale názor tento
nesrovnává se s ravdou, nebot, abych ani slovem se nezmiňoval
o tom, že v bule kanonisačnt, tedy v prohlášení slavnostním,
směrodatném & veřejném všecky předpoklady se vylučují, ježto
dopodrobna vse tam musí se vykladati tak, jak zní, sám odstavec
čtvrtý, kde rok 1383 přichází, nedovoluje ani :) nejmenším rok
tentov kládatí o smrti sv.Jana v tom smyslu, jako by to byl
neb ja 0 by značil rok jeho mučednictví a smrti. Vždt vlastně
odstavec tento dle celého znění a gramatické spojitosti m uví pouze
o prvním počátku zvrhlého života krále Václava a () zbožném

') Dle vdp. Fr. Štědrého jsou to všichni, kteří rok 1383 považují za rok
úmrtní sv. Jana Nepomuckého v jeho kanonisační bulle.
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životě královny. A že vskutku tomu tak jest, je patrnozodstavce
třetího. kde výslovně se dt, že král, protože dosud v tenata ne
pravosti neupadl, řtdil se radou světcovou, za to však, jak Itčt
následující, čtvrtý odstavec, když roku 1383v prohlubeň nepra
vosti upadl, počala královna vésti život asketický a častěji se
svatému Janu zpovídala, zčehož král, jak vypravuje zase odsta
vec pátý, když hloub a hlouběji do nepravosti upadal, vzal si
příčinu k vyzvtdáni zpovědi své manželky a když Jan tomu od
poroval, dal tohoto mučiti tak, že konečně Jan mučení podlehl.

Je tedy, jak patrno v bulle kanonisační, souvislost mezi od
stavcem třetim, čtvrtým a pátým taková, že třetí odstavec vy
pravuje události ještě z dob, kdy král Václav posud nepravostem
nepropadl, čtvrtý, kdy Václav počal vésti život nepravosti plný
a pátý, kdy Václav přidával zločin ke zločinu či všem nepravos
tem posadil na hlavu korunu, hlavně tím, že zpovědntka své
manželky dal utopiti. Takto ovšem odstavec čtvrtý vlastně vy
pravuje podnět k smrti sv. Jana Nepomuckého & odstavec pátý
výsledek tohoto podnětu, čili ve čtvrtém odstavci uvádí se „causa"
a v pátém „elfectus" jeji. „Starověrci" však, poněvadž důkaznost
uvedeného vyvrátiti nemohou, namítajt alespoň, že není možno
rok 1383 vztahovati na okolnost podružnou jako je připomínka,
že roku toho sešel král s cesty ctnosti & královna se zcela ode
vzdala Bohu, ježto datovánt těchto lakt za času kanonisace sv.
Jana nikomu známo nebylo a dosud nent. Ale výtečně odpově
děl jim Fr. Štědrý v tom smyslu, že není pravda jako by sejttt
krále Václava s cesty ctnosti a odevzdání se královny zcela Bohu
byly okolnosti podružnou, ba naopak, protože okolnost tato byla
příčinou smrti Janovy, že byla okolnosti, ne-Ii hlavni, alespoň
velmi důležitou, Mimo to týž Fr. Štědrý poznamenal: „Rok1383
jakožto rok, kdy Václav od cesty ctnosti se uchýlil, byl znám jak
Prosperom' anbertinimu, tak i Janovi Zuccherinimu, obhájci pře
kanonisačnt, ano, že na spis Eustacha Kapihorskěho se
odvolávají, kde se dt: „Roku 1383 král Václav, oddav se životu
rozpoutanému, otevřel cestu rozličným nepořádkům a absurdnos
tem..." čtmž je prokázáno, že rok 1383 jakožto rok počátku
zvrhlého života krále Václava za času kanonisace sv.Jana znám
byl a to nejen Lambertinimu, obhájci víry, ale i Zuccherinimu,
obhájci kanonisace, čili oběma soupeřům v záležitosti svatojanské.

Starověrci ovšem namítajt proti r. 1383 v bulle kanonisačnt
sv. Jana jakožto roku počátku zvrhlého života krále Václava dále,
že čtvrtý odstavec této bully. v němž právě rok 1383 přichází,
a jeho slova: „Zastávaje Jan úřad nejvyššího almužníka přeskvost
nými ctnostmi duše byl vzorem celému dvoru a Jana královna,
vyznamenávajtct se nejkrásnějšími ctnostmi křesťanskými. toužila,
by se stal jejím zpovědníkem. Jeptišky na hradě pražském, násle
dující jejího příkladu, dostoupily velmi velikého stupně dokonalosti.
Tyto první předehry svatosti muže Božího přijaly náplň svatosti
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odjinud, když totiž neváhal pro zachování zpovědního tajemství,
jež žádnou lidskou mocí vynutiti se nedá. položiti život. V roce
totiž 1383, protože Václav . . ." nemohou býti jinak rozuměna, než,
že se tu začíná líčiti „náplň svatosti" sv. Jana, na niž se rok
1383 vztahuje. Avšak dobře jim odpověděl již dvakrát připome
nutý Fr. tědrý, že není tomu tak, když napsal: „Přihlédneme-li
blíže k větě: „V roce totiž 1383, protože Václav . . ." poznáme,
že spojka „totíž“ pokračuje a vysvětluje, jakým způsobem došlo
k naprostému dokonání svatostianikolív že náplň svatosti vroce
1383 se stala. Ano, když bulla vypravuje v odstavci pátém od
odstavce čtvrtého, kde rok 1383 se nachází, zcela odlišném, že
Jan pro svou stálost konečně s mostu shozen byl do Vltavy,
čekal by každý, že to aspoň slovy téhož roku (totiž 1383) do dole
tekoucí řeky byl shozen, naznačí. A toho tam není.. "

Starověrcí nemohou také pochopiti rozdíl rčení, jež v odstavci
čtvrtém kanonisační bully o sv. Janu Nepomuckém přichází,toíiž slov
„neváhalpoložiti život", a „položil život" kterážto poslední byvod
stavci tomto. kdyby rok 1383 značil rok smrti Janovy, nutně musila se
nalézati. A přece je to tak snadné. Vždyť, řeknu-li: „neváhal
položili život", pravím vlastně, že sv. Jan byl odhodlán ve své
duši, kdyby toho bylo potřebí, položiti a obětovati život svůj,
ač ještě se tak nestalo, kdežto. řeknu-lí „položil život", značí, že
již za své přesvědčení skonal, umřel, vytrpěl, či první rčení značí
jen k vůli činu a druhé čin sám. To myslím k jasnému pocho
pení více nepotřebuje ani dokladů ani výkladů. Podobně je tomu
s překladem latinské věty: ..labente anno 1383", jež česky da se
vyjádřili bud' „v roce 1383" nebo „během r. 1383" či docela
„když prchal rok 1383". Vždyťvýraz „labente“ pocházejic od „labí",
což značí padati, jak nesporno, nejlépe dá se projádřiti českým
úslovím: „Když prchal rok 1383". Proto, uvádí-li se, že překlad:
„Když prchal rok 1383" je nesprávný, hraničí něco podobného
přímo se zlým úmyslem &„ubitím" literárního protivníka za každou
cenu . , .

A tak myslím z toho, co 0 roce 1383 v kanonisačni bulle sv.
Jana Nepomuckého posud jsem uvedl, že pro nestranného po
zorovatele zůstává pravdou, že rok tento v připomenuté bulle
neznačí nic více, nežli pouze počátek zvrhlého života krále Vác
lava. Přípojím-li pak tomu ještě shora prokázanou okolnost, že
autor kanonisační bully Prosper de Lambertinis s daty v živo
topise sv. Jana až do poslední chvíle byl neuspokojen. čili, že
o úmrtní rok sv, Jana byl mezi Lambertinim &obhájcem zázraků
spor, nahlédneme snadno pravdu, proč Lamberliní stylísoual kano
nisačni bullu svatojanskou tak, že rok úmrtní nechal otevřený,jak
dí Fr. Štědrý, a žádného roku úmrtního do bully nevložil

3. Nebyl by však důkaz této pravdy podán celý, kdybych dále
ještě nepojednal o námitkách, že rok 1383 jakožto úmrtní rok
sv. Jana Nepomuckého je míněn v celém kanonisačním procese,
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přicházl na více místech kanouisačních aktů a zejména u Bal
bina, jehož životopis sv. Jana stal se i s jeho nesprávným rokem
smrti 1383 dle tvrzení starověrců odkladem celého kanonisač
ního procesu i kanonisační bully. e skutečnosti je tomu ovšem
trochu jinak.

Tak Franchelluci při otázce, má.-lise započíti s jednáním o bla
hořečení sv. Jana Nepomuckého a ustanoviti za tím účelem ko
mise, píše: „To překrásně také ukázal Hospodin při sluhovi svém
Janovi, s příjmím Nepomucký, kdys kanovníku metropolitního
kostela pražského, který, když r. 1383 letopočtu našeho... sta
tečně smrt byl podstoupil . . .". ale Franchelluci odává tu vlastně
instruktivní zprávu o procesech konaných v raze — odkudž,
a to třeba veřejně konstatovati, metropolitní kapitula u sv. Víta,
aniž by byla věnovala kanonisaci sv. Jana péči jaké bylo třeba,

im sta'le uváděla na scesti Hájkem a Balbínem — jak jasno
z celého tohoto úvodu & obzvláště ze slov: „Procesy tyto sem
byly předloženy". Nejedná se tedy na tomto místě o názor Říma
o úmrtním roce sv. Jana, ale () na'znr Prahy.Aostatně, i kdyby
toto místo projadřovalo vskutku v uvedené otázce názor římský,
je to nanejvýše názor Franchelluciho &případně kongregace ob
řadů, který neměl v tomto bodě však s názorem Lambertinlho
nic společného, ježto oficielně Franchelluci zastával Prahu.

Podobně tomu jest s rokem l383, jenž nalezal se v napise na
mříži kol hrobu sv. Jana a o němž mluví jak Lambertini, tak
Franchelluci. Ale Lambertini tu nepodává názoru svého o roku
smrtí světcovy, nýbrž těch, kdož rok 1383 do kamene ryll nebo
vrýti dali, jak jasno z jeho slov „dle zprávy žadatelů", t, j. Prahy.
Také Franchelluci nemluví na onom místě o roku 1383 jako o roku
smrti Jana Ne omuckého dle přesvědčeni svého, ale jak „vypra
vuje" Eneáš ilvius. Totéž platí o slovech kardinála Althana:
„.lest nutno, abychom kratince si připomněli, že blahoslavený Jan
Nepomucký roku 1383 pro zachování zpovědního tajemství utrpěl
mučení a smrt utopením v řece Vltavě dle rozkazu krále českého
Václava Vl." nebot hned následuje dodatek: „jak vypravují dě
jepisní spisovatelé, uvedení v Sumáři pod číslem 5.“ totiž: ídek,
Hájek, Dubravius. Borejk atd. A jako v uvedených těchto pří
padech nazírati jest stejně na případy ostatní, které vedou na
doklad, že v aktech kanonisačních je míněna se připomíná jako
úmrtní rok sv. Jana Nepomuckého rok 1383.

Ostatně platí tu významná poznámka Fr. Štědrého: „Nejslabší
z důvodů starověrců je, že před i po kanonisaci ode všech rok
1383 byl považován za rok úmrtní sv. Jana Nepomuckého, ježto
se dá lehce poraziti, nebot, ač není pravda, že rok ten ode všech
po kanonisaci byl okláda'n za rok úmrtní, přece se mohli všichni
mýliti, jako se mý 'li všichni spisovatelé řečtí od 4. až do 19. sto
letí, že .,Iliadu" sbásnil slepý pěvec Homér & teprve kritika to
hoto 19. století uznala, že báseň „lliady" jsou hrdinné básně ná
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rodní. Tak mýlili se všichni. kteří rok bully kanonisační 1383
měli za úmrtní rok sv. Jana.“ k níž dodávám ještě. že jako po
kanonisaci nebyli všickni, kdož rok 1383, jenž v kanonisační bulle
svatojanské přicházejí, nepovažovali za úmrtní rok sv. Jana, tak
také ani před kanonísací nescházel alespoň Lambertíní sa'm, který
vlastně bullu koncipoval nebo skoncipovati dal, jenž měl jak shora
bylo dokázáno, stále pochybnosti o datech ze života sv. Janaa
pro něž, jak prokázal Fr. Štědrý, rok úmrtní v bulle kanonisační
vůbec vynechal.

Věřilsíce Lambertini ve dvojici Janů po příkladu své doby,
ale nevěřil v rok 1383 jakožto úmrtní rok sv. Jana Nepomuckého,
ježto tomu odporovali nejučeněiší spisovatelé. kteří vyschnutí řeky.
jež přece hned po smrti světcově nastalo, kladli jasně a určitě
do r. 1393 a proto zcela dle svého přesvědčení, jež ovšem od
porovalo názoru soudobému & panujícímu, rok úmrtní v kano
nísační bulle vynechal. Tím však zároveň vysloven jest zorný
úhel, jak patřití dlužno na kanonísačni akta sv. Jana a na jeho ka
nonísační bullu & tedy také na zprávy kanonisačních aktů, kde
uvádí se za rok úmrtí světcova rok 1383. Kanonísačni akta totiž
vyjadřují, pokud se týče ovšem úmrtního roku sv. Jana, přesvěd
čení své doby a zejména názor pražských kruhů církevních, kdežto
kanonísační bulla je výrazem přesvědčeni Lambertíního, jež, jak
nesporno, o úmrtním roce sv.Jana Nepomuckého lís'ílo se od na'
zoru tehdy béine'ho.

Že ak také, abych pokročil dále, ani životopis Balbínův o sv.
Janu epomuckém nebyl vzat í s chybným rokem 1383 jakožto
s rokem mučednictví & smrti téhož světce za základ kanonísac'
ních aktů a zejména kanonísační bully, vyplývá z aktů samých,
kde Balbín uvádí se až ve třetí třídě dějepisných dokladů, kde
je celá řada dokladů jiných spisovatelů. kde Balbín nazývá se

roste slovem „jakýsi“ atd. &vyplývá zvláště zkanonísační bully.
kde právě jak doznávají i starověrci. před větou: „V roce totiž
1383" objevuje se věta () kazatelské & zpovědnické činnosti .la
nove jakožto předehrách jeho svatosti, která se objevila v plné
dokonalosti při mučednické smrti pro mlčenlivost z ovědní, která
však v Balbínovi ani obsahově není nbsažena.'] l)jest otázka,
proč právě zde v kanonisačni bulle a na tomto místě, kde uvádí
se rok 1383. dokumentoval Lambertini zajisté nápadně to, co
v Balbínovi není? A jiné je otázka, byl-li životopis Balbínův
o sv. Janu Nepomuckém základem kanonisačnt bully i s ch bným
rokem úmrtním. proč právě kanonisační bulle při smrti anové
vynechala rok 1383, ač Balbín rok tento is dodatkem: „V před—
večer Nanebevstoupení Páně“ uvádí &ač každý. kdo bullu soudně
čte, by v ní najisto udání roku nebo alespoň slova „téhož roku"
čekal? Odpověď ovšem je jenom jedna a to ta, že Lambertíni

') Sr. Sborní hist. kr. d. e. 8.
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přikládal při procesním jednání Balbínovi velmi malou váhu a kde
jej v kanonisační bulle následoval. učinil tak jen za přísného
rozboru & dále, že faktum toto dosvědčuje, co již shora bylo
uvedeno, že totiž Lambertim' chovalo roce 1383 jakožto úmrtním
roce sv. Jana pochybnosti a proto o něm v kanonisačni bulle ú
mrínimu roku tohoto světce se vyhnul, či, jak to řekl vdp. Štědrý
„žádný roh úmrtní do bully nevložil. . ."

Důkazy a vývody, v tomto článku uvedenými, domnívám se,
že v ravdě učiněn byl krok k lepšímu objasnění úmrtního roku
sv fana Nepomuckého v bulle kanonisační, kteroužto otázku a
její jasné rozřeěení, jak přiznali si musím proti nazoru opačnému,
považuji za velmi důležitý úkol církevních dějin českých, poně
vadž ve směru věroučném a tím ve svědomí zavazuje katolíka pouze
kanonisační bulla, ale nezavazují ho kanonisační akta. Proto, ne
nalezá-li se úmrtní rok sv. Jana v jeho kanonisační bulle. byl jí
jenom kanonisovan ten, jemuž úcta lidu českého od dob nepa
mětných platila, jehož tělo v hrobě u sv. Víta odpočívalo a od
počívá a na jehož hrobě nebo k jehož římluvám zazraky se
staly a tudíž důsledné nebude možno dál:: mluviti a psáti 0 ks—
nonlsačním omylu církve římsko-katolické, anebo po příkladu
Tomkově, že církví byla kanonlsovana osoba, která ani nežila.
Ale dle uvedeného jisto jest. že rok 1383 v kanonisační bulle
svatojanské není tam rokem úmrtí sv. Jana Nepomuckého. Proto

Esáti dále a mluvili o omylu jasně postižitelném, jenž udal se přianonisaci sv. Jana tím, že světci přiřčen byl falešný Hájkův rok
úmrtní, anebo o omylu, jenž v otázce svatojanské nerozhoduje či
docela, že kanonisace vztahovala se k jiné osobě, nežli Janovi
z Pomuka, t. j. k osobě nikdy neexistující, není nadále možno
bez ublížení historické pravdě, ježto by něco podobného svědčilo
o neznalosti kanonisačních akt a kanonisační bully ...

Při tom všem stranou musí zůstati také historické výstřelky a
do jisté míry, abych řekl, i nehoráznosti, tvrdící existenci dvou
Janů či, že dlužno rozeznávati dva muže téhož jména, z nichž

Leden žil a byl utopen roku 1383 a druhý roku 1393 nebo doonce, že při otázce svatojanské jest nám co činiti s třemi Jany
Nepomuky, nebot v té době psanými akty fakulty pravnické jest

rý historicky dokázáno. že žil roku 1381 jistý Jan : Pomuku
rako farář u sv. Jiljí na Starém městě, který byl bakalářem, že
'iný Jan Pomuk rovněž historicky dokázané žil jako kanovník
olegiálního chrámu u sv. Egyda roku 1387 a třetí Jan Pomuk

že žil roku 1396 rovněž jako farář a p. Byt ovšem věci tyto, jak
se stalo,') byly vážně tvrzeny a i dokazovány, ač nedokázány,
v dílech i historicky osvědčených, jako je na př. Wetzerův a Wel

') Sr. shora připomenutý dárek V. V. Šternberga.
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teho: „Slovnik církevní" 1)anebo dra Josefa Burga: „Kontroversn
slovník",2) tedy hlavně v dílech německých. sluší tak v úvahu
vziti. že většina historických děl literatury německé. iako jest
na př. dra Augusta Amrheina pěkný spisek: „Historicko-chrono
logické úvahy o úmrtním roce sv. Jana Nepomuckého". nebo vý
borný článek Josefa Kreschničky: „Svatý Jan Nepomucký" v li
necké ,.Quartalschrift" z roku 1893 a p. po příkladu Frindově
propracovala se již v otázce svatoianské k těmže výsledkům iako
děiepisci čeští, že totiž žil pouze jeden sv. Jan Nepomucký. uto

pšný r. 1393. Proto názory o dvou Janech netřeba se více vážněo írati.
Konečně musí stranou zůstati v posledni době, iinak velmi

obratným obrancem existence i kultu sv. ana Nepomuckého a
zvláště významu ieho se stanoviska národního. tolik zdůrazněné
odsunutí kanonisační bully3) a obnovení. byt ovšem jen se strany
historické vědy. rocesu na základě nového materiálu, čímž by
sv. Jan byl rehabilitován, poněvadž něco podobného neien od
poruje stanovisku katolické věrouky. ale dle vývodů, v tomto
článku podaných. by odporovalo i historické pravdě, iež o kano
nisační bulla po výkladu mnou podaném,') a vdp. Frant. tědrým
zdůrazněném, zůstáva dokumentem iasným a neporušeně svěd
čícím, že církev při kanonisaci sv. Jana. dík obezřetnosti Pros
pera de Lambertinis či spíše Kristem přislíbené ií ochrany Ducha
sv., nedopustila se nižádného omylu. nižádného odvodu. nižádné
nepravdy, ale sleduitc správně svůi cíl. prohlas' a světcem muže.
umučeného od krále Václava pro zachování zpovědního talernství
a muže, po iehož utopení, iak sama bulla dokládá, král Václav
„ětvén svědomím po tři dny společnosti lidské se stranil", což
dle historických záznamů stalo se po uto ení dr. Johanka, ge
nerálního vikáře arcibiskupa pražského ro u 1393 . ..

N')D c. v druhém vydání Vl.,1726—1742.Člénektento,poněvsdž ie vědecky
podán. vyžaduje ovšem vědeckého vyvrécení, k čemuž časem důkladněii píl
stoupím.

') D. c. ve článku „Johan von Nepomuk", 577—578.

') Míním drs dPekaře a jeho výše vzpomenutý spisek: „TH kapitoly. zvlúlěna str. 2
') Fr. štědrý“dealespoň píše. „Důvody tyto, že totiž rok 1383 v bulle kanori

učni není rokem smrti sv. Jana. iaké uvedl první Václav Oliva. farář v Radhošti..
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JAROSLAV HRUBAN: ADDOLORATA.
(CYKLUS LYRIKY.)

V.

VZPOMÍNKA.

Když tak tebe vidím. dítě zářné.
vzpomínky mě k ženě mojí letí.
daleko v mé osamělé kraje
chvátám v žalných roztoužení spleti.

Poií vás dve tolik žití smutku,
tolik trudných perel podobenství.
leč z těch ran, iež na vás dopadaií
něžně vítězné vždy vzchází ženství.

Poií vás tčch očí moře slzné,
ó. iak málo poznaly iste blaha;
za to hledět v život zrakem lásky
vaše učí mne ted duše drahá.

Věřte oči, lak se do vás dívám,
včřte slibu, který z mých vám plane,
vldím cíl, ienž v blaho věčné míří,
za ním spčt můj život neustune.

Přeidou doby, léta přeldou leštč,
ale pomník vám ien zbudovaný
za lásku a sladké díla smutku
buď můj život. za hrob poiehnanýl

Vl.

ROZLOUČENl.

Tak smutně moruše nad Taiem šumí.
Proč v truchlé pokoře vršky své kloní
& ševelí o hrůze tesknčiší smrti?
Proč slzy v tvých očích? iá tiše se ptám —
ni. v srdci svém odpověd bolestnou mám.

Vzpomínáš na matku. když děťátkem bylas?
Na matku nejlepší, vyznalas něžně,
iež duši svou andělskou věnem ti dala?
Proč slzy v tvých očích? iá tiše se ptám. —
Že naposled, předrahá. přišel jsem k vám?
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O, jaká mrtvolné z mraků jde zářel
Na otce myslíš si. pod ihem jenž trpí,
jhem, jež mu vylhaný majestát vložil? —
Proč slzy v tvých očích? já tiše se ptám. —
Že navždy již odcházím, bez tebe sáml

O, jak jsou palčivé slzy tvé krásné,
rty Tvoje hoří jak v svatební chvíli
& dech náš se mísí v jediné blaho.
Proč slzy v tvých očích? já v posled se ptám.

Dvě štěstí že lidských jest pohřbeno taml

VII.

(SUB SPEClE AETERNITATISJ

Dnem i nocí víří to v mé hlavě,
záhada se na záhadu valí,
sterých pochyb žár se vzmahá dravě.
síla klesá. vědomí se kalí.

Jediné jak slunce zlaté zaří
svaté světlo nad tůněmi mraků.
že ráj myslí. který skepse maří.
zas se rodí z láskyplných zraků.

Aj. co laska dosud divy tvoH,
dálkám spásy věčnou planouc zoří.
v duších našich božské budíc chvění:

něžně slovo, čistý pohled vzdaný
provázel plod révy požehnaný ——
dívenko, tak svět se v ráje měnil

Vlll.

FANTASIE NAD MOTIVEM LÁSKY Z ..FERVAAl.A".
(VINCENTU d' JNDYJ

Allegro vivo. V tlumném smíchu melodie,
v kaskadickém rozechvění
z ívá vlna, pěje vánek,

římá kouzlo jarních snění.

Zašly smutky. zmlkla touha
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vykoupena v duše ráji,
hymnické se klenou duhy,
nebe. zemi obilmaií.

Letí zvuky. plynou slova.
nekonečnem rozkvétají,
vlahým šerem akord světla
v srdce tůní zalévaií.

Hebkou vůní zahrad Jihu
v ráje noci z krsiů bdění
vedou tvě mne, Gujlhen. zraky,
kde se touhy v hudbu mění.

Adagio. Kolik lásky v prsou našich.
iež se budí tóny tvýmií
Místře drahý. kdy ie zříme.
mužně reky, o nichž sníme,
bratry svoie v štěstí cudném
s Guilhenamí nevinnými?

STANISLAV BOJAR: LASKA BOZI.
BALADA.

Horká noc v pozdním červenci.
kraiína : hluboka dýchá.
Z údolí přes lesy. průrvy skal
řeky lum zaznívá zticha,

blednoucím šedým lamenem
mlha tu nad zemí outná.
Les ve svém ztlumeném sténání
— hluboko laděná loutna;

struny ií vítr rozzvučel.
řelétnuv borovíc křivky.

Boprovod k tomu — hloubek sten -—
iako pláč svedeně dívky

vlní se černou doubravou,
do mechu znaveně lehá,
: něhož květ růžových vřesovišt
bezmocně do výše šlehá,

usína v dálce pojednou.
ticho ie v lese i kraji.
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Les ještě ze ma zašeptá
stromům, iež dřímat se zdají,

slovo, jež v náhlém soumraku
zvlněným rytmem se ztrácí.
Uticl'ílo všecko: doubrava,
se vzlykem ve hnízdech ptáci,

jen řeka hraje potichu
mollový doprovod snění,
podkládá smutkem myšlenku
o tom. co bylo a není . . .

Les mlčí, jak by v zakletí
hustě tmy zcela byl vnořen. —
Jde vzhůru poutník ——samotář.
klopýtá přes černy kořen,

chytá se kmenů borovic,
výš a výš neiistě kráčí.
Však hle, teď měsíc vychází,
iehličí stříbrem svým smščí.

světlo ie všude pojednou,
nahoře. po cestě, v mechu.
řeky šum : dáli umírá
v ztišeněm splývaněm echu. . .

Samotúř šel teď bezpeč-ně,
na konci lesa však stanul.
Z údolí pod ním zvláštní chlad
v modravych spiráláchzvanul.

v kraii ie klid. však : daleka
štěkot psů ze vsi se nese. —
A kolem náhle šelest, ruch
v údolí před ním i v lese

Olše i smrky šeptaií,
tráva se neklidně vlní.
šum. jak by noční motýli
letěli nesčíslní

& všecko mlčky poleva
luna svým taveným zlatem.
Poutník tu stojí udiven,
oči si protírá s chvatem.



Jaké to zvláštní vibrace,
jaké to podivné světlo!
— I'lle : temných smrčin údolí
bílého cosi ted' vzlétlo.

Záhadný zjev se snáší níž.
— tráva mu před nohou lebá ——
bělostné roucho, zlatý vlas,
ve zracích andělské něha,

blíží se stále víc a víc.
řed mužem užaslým stane.

Bo bílém rouchu luny zář
jako déšt stříbrný kane,

stéká po vlase zvlněném,

go klenbě sepjatých ramen.amotář zírá užasle.
bělostným tajemstvím zmámen,

ns měkké roucho splývavé
ns světlou zář kolem hlavy
zjevu, jenž před ním zastaviv,
ztišeným hlasem mu praví:

——Vím, proč jsi přišel v samotu,
proč s touhou k obzoru vzhlédůš:
ze mam to snem jdeš zklamaný.
marně kid duše své hledáš.

hledal jsi smysl života,
chtěl jsi jej najíti krátce,
přečetls na tisíce knih.
měl lsl své přátele. zrádce,

hledal jsi lásku v srdcích žen
——prchavých motýlech dneška ——
od prázdných květů vlekla se
znavená duše tvá ztěžka.

hledal jsi duši v umění
— našel jsi bezduché slova,
bez citu hmotu, prázdný tón
doby. jež zvala se nová,

šílenství ulic zpilo tě,
dráždivě nemocná světla.
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bláhově chtěls, by radost tvá
pod dusným skleníkem zkvetla . . .

— Zatím však slunce plálo kdes
v krystalech průzračné rosy
na prostém kvítku; v stéblech trav
jak v zlatých strunách hrál kdosi,

v studánce lesni boží tvář
z úsměvných nebes se dívá,
v nejčistší kráse iitřní les
hlubokou modlitbou zpívá,

za noci ze vsi klekaní
blaženým pokojem zvoní,
líbezné květy na lukách
uspánv měsícem voní . . .

zde všecko chrání moie dlaň
roz iatá, silná a bdělé, ——
PodDeimi ruku. setru hned
stín s tvého teslmého čelal

Ruku il dává opoien,
otázky na rtech se množí,
ien iedna však se tiše schvl:
——kdo isi? »— isem Láska Božtl —



F RANTIŠEK STŘÍŽOVSKÝ: ZÁZRAK.
0011ch HRA z DOBYLOUPEZNÝCHRYTIRO

o 4 DĚJSTVlCH.

V ý st u p 7.
Stařec. Mladší žena. Hrbáč.

Žena.
Já pláču denně. když si vzpomenu,
že seitt má tou smrtí potupnou. — (Um-úslzy.)

Hrbáč.
Kdo vraždil člověka, co zaslouží? ——
Je málo přísně trest ten vyměřen. —
Já. kdybych katem byl — »—

Starec. l mlč ien, mlčl —
Kdo lidskou vinu soudit dovede? —
Zda známe kořen všeho jednání? —
Je k druhým člověk přísný velice,
by vlastni zločiny tak umenšil, -—-—

Hrbáč lznhtozll.
.len mně dát vládu aspoň na měslcl _,

Žena.

On Barušku mou z vody zachránil,
když do řeky mi iednou upadla,
ač sám se vlnám sotva ubránil. _!

Hrbáč.

Nic nekonal. než svoii povinnost.
Já kdybych plavat uměl ——

Žena. Nejen to ——
on otcem býval vdov & sirotků,
ie bráně proti škůdcům chamtivým.

Stařec.
Měl srdce velmi dobré od mládí
& dobrodincem býval chudobných,
když nemoc ie. či nouze krušila:
Já syna měl, ienž těžce umíral.
neb kolem lože bylo dětí pět.
Pláč ieiich usedavy hořce zněl
& každé srdce plnil soucítem.
Tu Zdeněk panoš právě kolem šel
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& slyše nářek, kroky zastavil
a s přítelem svým vešel do jizby.
Roi dětí obial ieho kolena

TuúěĚDHVě volal o pomoc.deněk pokynul a přítel hned
lék vyňal z torby své, ienž divnou moc
měl, přímo zázračnou. Neb nemocný,
když požil ho, hned cítil úlevu
& za týden zas konal práce své. —

Žena.
A nyní zhyne jako zločinec.

Stařec.
Jich mnoho znám. kdož v nouzi zažili
stisk soucitný té ieho pravice,
v níž dukát neieden se zatřpytil.
A iistě dnes jim srdce krvácí,
kdy skončí život jejich dobroděi.

Hrbáč.
Když bohat byl a tolik zlata měl,
proč dobré skutky byl by nekonal?

Stařec.
Eh, druzí také mají bohatství
a bída bližních iimi nepohne.

Žena.
Kdož ví. kdo vinen ieho zločineml

ní 0 mrtvolu uhllřovu.l
Hul Mrtvý zde| Mne hrůza obchází.

(Stařec s hrbáčem skloní se nad mrtvoloul

Stařec.

Můj Božel Uhlířl Starý přítel můil
A krvácí! Tu zločin spáchán byl.

Hrbáč.
Snad jeden ze soudruhů Zdeňkových
Tu ránu dýkou starci uštědřil.

Žena.
Jei nenechme zde ptákům na pospas.

Hrbáč (Me).
Tam chata iakás.
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Stařec. Jeho dům to je.
Snad dosud nevědí. co stalo se.
Och. pomozte jej domů zanésti.

(Viichni tři zvednou mrtvolu & odnáhjt)

Výstup 8.
Zdislava. Průvodkyně. (Obě v smutečnlm latě.

Zdislava (kráčí k sole).
Zde zastavme u sochy Matičky. —
Mně nohy službu vypovídají
& srdce praví: Stůj & nechod dáll »—
O povídej, co v dálce děje sel (nehne.)

„Průvodkyně (vyhledejtedo prava).
Zřím zástup lidí kolem věznice
a na všech tvářích vzruch & bol.

Zdislava.
. Maria, mu síly vyprosiž.

by odevzdaně nesl osud svůj!

,Pňůuodkyně.
Už stará vrata letí dokořán
& bledý muž z nich vyšel v okovech.

Zdislava.
Ú, Maria, mé noh utvrdit.
bych při pohledu olném neklesla.

:Průvodkyně.
Jde po levici jeho starý mnich
& průvod se ted dává na pochod.

(Zvoní omáček.)

Zdislava.
Svůj zivot světím lásce k bližnímu.
když Zdeňkovi mi nelze náležet.

lPrůvodkyně.
Už přicházejí. ——Půjdou okolo.
Snad bude lépe stranou ustoupit.

Zdislava.
. Mada, tvé lásce svěřují

i osud svůj i jeho na zemi
& duši jeho moc é přímluvě
tvé u Boha. — ?) svatá.. orodujl ——(Umm minou)
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Výstup 9.

(Vch popravu! růvod: žoldnéři. vozík s náčiním. který vezelučeň. kat, žolld—neři, Zdeněk po iebo pravici kapucín. žoldnéři, li.d]

Lid (zpívá).
Dnes právu volný průchod budiž dán
& spravedlnost na zemi se děj!
Bůh. života a smrti věčný Pán.
vždy k blahu vodí věrné, Dobroděi.

Kdo hříšné zvůli otěž popusti!
& přetal života nit u bližních,
kdo rolití se krve neštltil —
bud' rvl smazán velký jeho hřích.

Ty, Bože. velký v milosrdí svém,
jenž zapomínáš urážek i vin,
šetř duše kaitcné, jí v rái svůj vem
& v světlo věčné proměň smrti stín!

Zdeněk. (Přiled k soše P. Marie. zastavi se, oči se mu zaleil slzami, vztábne
k ní ruce ! okovy — &hlasem pláčem přerývavým ime se modlili.
Tichá hudba doprovází jeho slova:)
Pod ochranu Tvou se utíkáme
svatá Boží Rodičko!
Nezamltei v potřebách proseb našich.
ale ode všeho nebezpečenství
vysvobod nás vždycky,
ó slavná & požehnané Panno.
Pant naše.
Prostřednice naše.
Orodovnice naše!
Se Synem svým rač nás smlřiti!
Synu svému rač nás poroučeti!
K Synu svému rač nás přivéati! ——

(Mezi modlitbou P. Maria kývne několikrát hlavou. Jakmile Zdeněk modlitbu
ukončil, vztáhne nad ním P. Marta pravici. Mezi lidem rozruch a volání):

Lid.
Div! Zázrak! Zázrak! Vizte zázrak! Div!

Kapucln (padne na kolena).
dobré nebe! Zázrak veliký!

Zdislava.
O díky Tobě, Panno Maria —
Tys vyslyšela prosbu pokornou! —



Zdeněk (líbá lem roucha P. Marie. V témže okamžiku skloní se nad ním
Matka Boží a vloží zřetelně pravici svou na ieho rameno přiiímn
iíc iei takto pod svoji ochranu. Lid im.)

Lid [zpívá):
Buď za ten zázrak Pán Bůh veleben,
ienž slyší dítek žalné úpění.
& iako po noci se vzbouzí den.
tak Milost Jeho duši promění.

Buď velebena Matka nebeská
za přímluvu svou přemocnou,
jež hříšníka, když v duši lítost má,
zas k světlu spásy vodí viny tmou.

Bláh, kdo si za matku Ji vyvolil
& přístav našel v ieiím náručí,
bláh, kdo své boly v ieiím srdci skryl,
vždy úlevu mu iistou zaručí.

(Náhle bla-vz Krůll Krall —- uvolní se cesta.)

Výstup 10.
Předellí. Král.

Klá! (s loveckou družinou).
Co stalo se? -— Proč průvod rušen ie?

Zdislava (vrhne se mu k nohám).
Můi pane, milost! — Milost pro Zdeňkal

Král (viimne st Zdeňka s P. Marie).

[lPokleknuvlzJá Tvojí vůli. Bože. klaním se.
Bud' milostiv mé velké proviněl (Vánoc.)

(SlnvněhPřed lidu tváří ruším rozsudek
& odsouzenci milost dávám svou,
neb také Bůh se nad ním smilovsl. ——
Bud velebena Matka nebeská!

Lid.
Bud sláva králi! Sláva Marii!

(Socha P. Marie vrátí se do uvodní polohy. Zdeněk klesne štěstím zničen na
olens a pak se Eezvlůdně položí na stupně podstavce.

Zdislava (klekne u hlav Zdeňkovil:
Můj Zdeňku, život byl ti navrácen,
nuž procitni a nový život žiil —

'i lásce naší znovu zrozené.
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Zdeněk.

tak čisté, jako slunce paprsek,
jak jasný pramen v lesním zátiší,
v němž blankytně se nebe obráží —.
Jí Matka Boží jistě požehná. —

Ach. láska má zem smutnou opouští
a !( hvězdám ulétá až tam. kde Bůh
& andělé mou duši čekají.
Já umírám a plesám radostí ——
Je Smilování Boží bez konce —
6, na věky Pán budiž velebenl —
V říš nadpozenskou, plnou lilií
Maria volá. — K ní mne provod'te
a na osled se Zdrávas modlete — — ——

iichni kleknou a modlí se, neb zpívnioz
Zdrávas, Maria, milosti plná.
Pán s Tebou, požehnané Tys
mezi ženami & požehnaný ie
Plod života Tvého.
Svatá Maria. Matko Boží.
pros za nás hříšné
nyní i v hodinu smrti naší.

Amen.
(Zvony zvoní, hudba Uladce zní. Zdeněk umírl v rukou Zdi-lnvínýchJ
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Le Sage: Chrončý čert. Vydal v zábavném čtení Jan Laichterv Praze:: přeložil Říha. ——Není to snad dílo plné satanismu.
Tol'no ještě v 17. a 18. století literatura valně neznala. Čert je
zde- jen vyprávěčem mnoha historek. romantických, milostných.
žerttovných nebo sentimentálnich. většinou anekdoticky podaných.
Dílo) vyšlo ve Francii po prvé 1707. U nás bylo už přeloženo
dvaíkráte, Říhův (Tíllův)překlad je třetí. Je tam mnoho narážek na
somčasné osobnosti francouzské, a potřebovalo by tudíž. komen
táře:. Pro nás má dílko význam více jako literární a dobový
dokťument. B. Halen.

Večery ve ngwamu. Povídky sjouxskelío kmene, vypravo
vaníé Karlem A. Eastmancm. Piol. (). Rciss ()brázký kreslil l'
Laichter. Nákl. Jana laiclítra v Praze, Knížka má býti příspev
kemí k pokladu národních pměstí domorodnů a jakousi čítankou
školíní i rodinnou. Duch a cit slatýrll povídek zachován. Pro
naše, děti je tento svět hotové zjevení a jaksi průpravou ke
Kipp/ingouí & Londonoví. Člmékl'atlíole a I'rve-Stvořcný je tu
jakmi Adamem Siouxskýclí. Morální prupovidka končí skoro kaž
dou pohádku. Nemělo by smyslu srovnávali je s našimi pohád
kami rozhodně však není špatný nápad, sunámiti naši mládež
is ohádkovýrn ovzduším cizích národu a (.vlášlě přírodních.
Roonšné ilustrace Laiclilrovy pěkně doplňují dílko. B. Halen,

O. Henry: Zelené dveře a jiné povídky. Nákl F. Svobody
u Nuslích 446.' - (). Hurry je americký spisovatel dvaceti knih
obsahujících většinou krátké povídkv. Nar. 1862 v (,šroensbo.
roug'h v Severní Karolině (pravé jméno je W. Š. Portet.] Ztrávil
dobrodružné mládí a asi desatero zaměstnání vystřídal. Po dvojím
redaktorství uchýlil se do New. Yorku, kde oddal se spisova
telské dráze. Jeho povídky jSou většinou krátké a obírají se ii
votem drobných lidí, jejich starostmi i radostmi. Není tu senti
mentalit; úsečný sloh, obsažnost. zhuštčnost bez trapných point
karakterisuje dílo jednoho z nejlepších amerických autorů. Je to

abásník New-Yorku v prose. B, Halen.

Sebraných spisů Vl. Pittnerové nákl. R. Prombergra vyšel
sv. V. &VI. — Vesnický románek Statečné mlynář/m jest poetickou
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kronikou mlynářské rodiny z doby roboty. Pěkná karakteristika,
dramaticky spád, dobře vystihnuté časové ovzduší a ušlechtilý,
křesťanský optimism, jenž vyvádí hrdiny & hrdinky úskalími &
pokušeními ku krásnému, klidnému odpočinku a stáří. Povídky
Na výměnku karakterisuje správný názor, že trapnými poměry
mezi hospodáři a výměnkáři, jsou často vinni tito svojí umíně
ností. Nejsou tu však jenom truchlé obrázky, většinou se nese
itato kniha usměvavým tónem & pro svoje ušlechtilé poslání
zaslouží byti zařazena do každé lidové knihovny. B. Halen.

Prokop Holý: Máj v nebi. Nákl. arcib. tiskárny v Praze. —
V předmluvě překladatel vypravuje vznik dobrého svého díla.
„Kdykoli jsem při modlitbě breviáře čítal nádherná officia ma
riánská, vždycky jsem toužíval. aby tyto poklady myšlenek a
nadšení, tak plodné pro dogmatiku &apologií, poesii & zdravou,
hlubokou zbožnost. mystiku a homiletiku, přístupny byly i ně
komu jinému, než nám kněžím. To mne vedlo 'k tomu pokusu
o jakousi mariánskou antologii" Autor měl k disposici breviář,
Neumanův spisek Panna Maria. starou sbírku Pietas Marianne
Graecorum & Pelikovského Dvě sestry. Překlady jsou pečlivé,
úprava mohla býti, vzhledem k obsahu, krásnější. B. Halen.

J. Vyhlídal: Hanácké humoresky. Nákl. R. Prombergra
v Olomouci. S ilustracemi Pištělkovými. Cena 30 Kč. —-Zdravý
humor lidový. Satira přítele lidu, jenž schyluje se s láskou
i k chybujícím rodákům. Výborný kulturní dokument doby před
převratové, válečné i poválečné. Kniha potěší i labužníka lite
rárního. B. Halen.



Literární vzpomínky. (Odpověd p. Ad. E. Vaškovi na kritiku
v „Mor.-Slez. deníku"). Ad. E. Vašek v „Mor.-Slez. deníku"
(3. září 1922) všiml si mých „Literárních vzpomínek“ uveřejně
ných v prostějovské (|) "Arše" a „vyslovil k nim z referentské
povinnosti své stanovisko“. Třeba panu profesorovi odpověděti:
1. Uveřejnil jsem „nepříznivý dokument" o Hořicových „Obráz
cích ze Slezska", pocházející od pruského Moravce. teprve nyní,
protože autor jeho si toho dříve nepřál. Ublížilo-li se Hořicovi,
aí ho obhájí kritik. Chce-li p. Vašek list viděti a jméno autorovo
poznali. jsem ochoten mu vyhověti, jen at přijde! Proč pisatel
listu mnou uveřejněného. nevystoupil veřejně r. 1896. může si
p. profesor domysliti. Byl žádán soukromě, soukromě odpověděl.
2. Pan Vašek ve své kritice píše o docela něčem jiném než co
míněno v mých „Literárních vzpominkách": přehlédl totiž má
slova, „že naše inteligence z Opavy a Ostrav, neosmělovala se
mezi Moravci apoštolovaíi“ (str. 194) a on uvádí ve svém refe
rátě spisovatele, kteří psali o Moravcích. Apoštolovati a psáti je
přece rozdíll Byl bych vděčný p. Vaškovi, kdyby byl udal (od roku
1882—1914) jména těch. z Opavy &Ostrav (kromě těch. jež po
značena v mých publikacích), kteří sami mezi lidem moravským
chodili & budili vědomí národní. Pokud jsem mohlz venkovského
zákoutí sledovali pilnou a záslužnou práci Vaškovu o Moravcích.
nemohu uznatí pravdivým jeho sebevědomý výrok, že „psal na
základě vlastních studií o věcech, o kterých se P. Vyhlídalovi
ani nezdálo"; jest to bezpochyby jeho básnická nadsázka. e
vypátral p. Vašek mnohé věci. jest přirozeno, vždyt dlel po delší
dobu na dovolené ve Slezsku a byl předsedou kulturní komise
pro Hlučínsko. maje v Opavě pomůcky po ruce a já vzdálen
Slezska. Po 25 letech snáze se pracuje, kdy nastěhovalo se hoj—
nost české inteligence do Slezska, než když práce spočívala na
bedrách málo lidí. 3. Že mé práce o Slezsku mají nedostatky.
poznamenal jsem na str. 199 „Literárních vzpomínek", divím se,
že p. Vašek znovu se o tom zmiňuje a pobízí k revisi. Jen s chutí
dejte se do ní, ať máme konečně dokonalá dílao Slezsku! Vláda
jest nyní naše, ta vás ve všem bude podporovati, hůře bylo dříve;
mohl by Vám o tom vypravovali p. prof. Zukal, když činil si
historické výpisky. kam ho strkali. 4. Pan Vašek trpce nese, že
nezmínil jsem se v „Našem Slezsku" o sbírečce jeho folkloristického
materiálu, již mi odevzdal — tehdy sekstán — v Hulíně, jeda
z duchovních cvičení velehradských: ..Mlčím o tom." píše, „už
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dvacet let a mlčel bych dál, kdybych jeho lacinými odsudky
nebyl vyprovokován." Předně konstatuji, že jsem pana Vaška
nikde nevyprovokoval, vždyt jména jeho nikde neuvádím. Co se
týče „sbírky“ p. Vaškem mi odevzdané, pokud se mohu upa
matovatí, sestávala s nemnoha cedulek. jichž jen částečně mohl
jsem upotřebiti, maje vlastní zápisy. e jméno jeho mezi mými
přispívateli nepoznamenáno, stalo se ne zúmyslně, nýbrž p. Vašek
na listky se nepodepsal & já třídě tisíce cedulek. nevěděl jsem,
od koho pocházejí. Napravuji nedopatření a prosím za odpuštění.
5. Na konci p. Vašek opakuje báchorku, jako bych já „degrado
val vůdčího ducha slezského probuzení prof. Ant. Vaška a hlav
ního tvůrce „Opavského Besedníka" na nastrčeného redaktora,
kteréžto ponížení vyvolalo i hořký básnický protest se strany
jeho syna, Petra Bezruče . . .“ S tou degradací jest to takové:
Když pražský časopis „Vlast" přinášel mé zprávy o národním
vývoji našeho Slezska, které později vyšly samostatně pod ná
zvem „Naše Slezsko" (1900, Praha), poslal mi 12. října 1900
Jan Lepař, bývalý ředitel učitelského ústavu v Praze a školní
inspektor list, v němž vyvracel mé tvrzení, uvedené v „Našem
Slezsku" na str. 50, jako by Antonín Vašek r. 1861 byl založil
list „Opavský Besedník" (1861—1865), napsal jsem totiž: Roku
1860 vrátil se Vašek do Slezska, kdež založil „Opavský Besed
ník". List Lepařův zní:

Velectěný Velebný Panel
Z „Vlasti", podávající dějepisné zprávy o národním vývoji

našeho Slezska, zvěděl jsem, že Vašnost projevil Jste také
o mně milé vzpomínky, i mám tedy příčinu, vzdáti Vám za to
srdečné díky. Dovoluji si však připomenouti, že v jisté neráčil
jste věci býti důkladně znalým. Na str. 1022 připisuje se vznik
časopisu „Opavského Besedníku" p. Ant. Vaškovi, kdežto oprav
dovým téhož listu původcem jsem já, ale pana Vaška jsem si
vyprosil za přijetí jména zakladatelského, ježto jsem poznal
z tehdejších poměrů opavských, že by list můj setkal se
s velikou opovržeností, kdybych já jako Moravan byl se vydal
za redaktora. P. Vašek se uvolil k žádosti mé dáti se jmeno
vati redaktorem listu dotčeného a já jmenoval se redaktorem
jenom za doby jeho ochuravění. Jako ctitel pp. Palackého.
Riegra a j. získal jsem také té podpory, že jmenovaní pánové
odebírali několik exemplářů „Opavského Besedníka" (až i 15
každý), aby list jimi samými mohl býti v lidu snadno rozšiřován.
Vedle p. Vaška pomáhali mi zvláště pp. P. Lelek a prof. Kunz.
Zatím končím, díky své Vašnosti opakuje, jako nynější pensista
Pražský bydlící na Král. Vinohradech v Chodské ulici č. 1032.

Jan Lepař.
Z tohoto listu zřetelně vyzírá fakt, že já „nedegradoval“ Ant.
Vaška, nýbrž Jan Lepař přihlásilse za opravdového „Opavského
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Besednika" původce & mé informace o Vaškovi opravoval, kte
rého jsem uznával posud za zakladatele časopisu. — List Lepařův
otisknut byl r. 1900 v ..Našem Slezsku" I.. str. 124—125 jako., Do
datek", Jan Lepař umřel 1.července 1902,měl tedy p. Ad. Vašek, Petr
Bezruč (Vladimír Vašek) a jeho sestra dosti času. aby za živa
se vypořádali s Janem Lepařem a obhájili prvenství Ant. Vaška
jako zakladatele „Opavského Besednika", nikdo však ze Slezska
se neozval. Panu Vlad. Vaškovi výtisk ,.Našeho Slezska" jsem
poslal. Toto mlčení mi vnukalo myšlenku. že Jan Lepař dal pod
nět k založení „Opavského Besedníka". Abych měl více světla
o věci. odebral jsem se do Opavy k p. prof. Jos. Zukaloví otázat
se, jaké to bylo. Pan profesor jest z nejstarších pamětníků národ
ního hnuti slezského, sám redigoval č. 22—26 r. 1865 „Opavského
Besedníku". tedy o založení listu bezpečné zprávy míti mohl;
týž se mnou sdělil, že zakladateli jsou oba. Lepař i Vašek. Byv
takto informován, napsal jsem r. 1910 do „Věstníku Matice
Opavské" článek „Kdo založil Opavský Besedník'." Resume
jeho bylo: J. Lepař dal podnět k založení „Opavského Besed
níka", Lepař & Vašek o vydání listu za pomoci ostatních vlas
tenců slezských se postarali. Vašek bývá nazýván zakladatelem
listu. protože bylajest ve Slezsku známější. zásluhyjeho o Slezsko
větší .. . V témže „Věstníku“ teprve za dvě leta (1912) a za rok
před tím v „Mor.-slezské revui“ vystoupil p. Ad. E, Vašek jako
obhájce Ant. Vaška, že on „skutečným tvůrcem a duší „Opav
ského Besedníku" a Jan Lepař byl jeho pilným spolupracovníkem",
připustil však, že není vyloučeno. že myšlenku o založení čes
kého časopisu ve Slezsku vůbec mohl nadhoditi Lepař." Tak ve
skutečnosti vypadá můj .,nájezd" na Ant. Vaška, který prý vzbudil
hořký protest proti mně. Stalo-li se tak. tedy zcela bezdůvodně.
Nestranný pozorovatel sporu nabývá přesvědčení, že jednalo se
mi pouze o vypátrání pravdy, kdo vlastně založil „Opavský Be
sedník". Nemám žádného důvodu, proč bych stranil Lepařovi na
úkor Ant. Vaška, nejsem příbuzným jejich, jak p. kritik s Ant.
Vaškem, o obou jsem vděčně psal, Ant. Vaškovi větší chválu
vzdal. napsav o něm v „Našem Slezsku“ (I., str. SD): „Zásluhy
Vaškovy o Slezsko jsou nehynoucí; Kdyby nebýval vydal spisu
proti pravosti „Rukopisu Králodvorského",. . . byl by všeobecně
uznáván a skvěl by se v září největšího vlastence slezského.
Znalec poměrů slezských váží si Vaška co nejvíce." Podařilo-li
se p. Ad. Vaškovi dokázati, že byl Ant. Vašek zakladatelem
„Opavského Besedníka", budiž, nic proti tomu nemám. Končím
týmiž slovy jako p. kritik. avšak bez „odporu" proti němu: Svoji
k svému & vždy dle pravdyl Tak si vždy lépe posloužíme na
vzájem! J. Vyhlidal.

Poznámka. V pojednání „Literární vzpomínky" na str. 199
v třetím řádku zdola oprav místo „přičiněním dr. Fr. Slámy" na
„přičiněním dr. Fr. Stratila".
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Přehled revui. Hlídka (č. 9.) Studie
dr. Jar. Ovečky „ znik a prameny du
chovních cvičení sv. Ignáce z Loyoly".

r. Jos. Vašim velmi cenný příspěvek
ke studiu řeckého rozkolu a otáz y
cyrilometodějské, totiž rozbor a oce
nění dr. Grívce: „O pravověrnosti sv.
Cyrila a Metoda“.

Čas kaíol. duchovensíva (5—6), Šit
tlerova a Cibulkova přednáška „Pa
ma'íce biskupa dr. Josefa Doubravy“
(ieho záiem o umění, literární činnost
ieho). Dr. Hanuše referát o universitě
lovaňské, Dr. K. Síaíečného o monismu.
J. Šafrán/m 0 K. A. Vínařickém. Za
iímavý referát o moderním padělku ži
vota Kristova (list Benánův) a o Schleg

lových překlad echl PíDsmas.vatéhoNové Čech-y(č.1 Dr. Hartl: Jazyka
písemnictví na (Podkarpatské Rusi. Dr.
Kolman .,Romantism a revoluce". Dr.
Č. Stehlik: Význam Fr. Bacona pro náš
nyněiší stav. (Význam lilosolický.) Dále
znalost Bacona ie potřebnou nás řadě
komeniologů. nebot mezi Baconem a Ko
menským ie řada shod. Dále ie tu mo
ment historický, nebot Bacon byl kanc
léřem Angelio v dobách českého po
vstání a bělohorské porážky. Může však
býti i vzorem naší mladé tradici diplo
matické a ministerstvu unilikačnímu.
neboť po spoiení Anglie se Skotskem,
řešil úkol. iak řešíme my po spojení
českých zemí se Slovenskem. Dr. Ober
falcer: O umělých jazycích. Dr. Fischer:
Případ Sírindbergův. (Skutečná žena
byla pro Strinberga schopna všeho, ien
ne obětování. ien ne citové hloubky,
ien ne samostatného života).

Naše doba (ID.)Dr. Oberpfacer „Stopy
pravěku v moderním životě“ (podání
pravé ruky, červená barva šatu, políbení
na ústa. svíce na hrobech. vyméňování
prstenů při svatbě. zdobení bytů iele
nlmi & srnčími parohy). Kddo studuie
pravěkou kulturu, naide v ní výklad
velmi mnoha zievů naší vzdělanosti.
kterých se lidstvo podnes drží, ač po
krokem doby pozbyly vnitřního obsahu

nebo se ieiich smysl úplně změnil. Na
jednou se ukáže, že ový všední náš
zvyk iest upomínkou na předky. kteří
tu žili před více než 150 generacemi.
Rozumíme pak lépe smyslu děiinného
vývoie. jako lépe chápeme závěrečné

kapitolš'ěirománu když známe jeho předchoz
Proleíkulí [. 19 Helena Malířová

v článku „Revoluční výchova“ zapřisáhá
rodiče, aby vychovávali děti ve smyslu
komunistickém. „Hned v rodině je nutno
začínat. Jako člověk náboženskýi svoie
děti nábožensky vede, vlastenec vlaste
necký — taki komunističtí rodiče mu

leií vésti “"svéděti důsledně & přísněmailni v prv.
ní řadě musí na to dbáti. Musí být peč
liva i ve výběru pohádek i ve výběru
her a hraček. Alptaké posílá své děti
na dětské tábory a pohádkové dýchán

kys.;akeré komunistická strana pořádá.yženy at nezanedbávaií ani iediné

šříležitosti, kde by se mohly poučiti.aie schůze, naše přednášky. naše di
vadlo — všecko musí býti prodchnuto
duchem revolučním. vědomím proletář
ské družnosti, vědomím mezinárodním.
třídním.“

Zvon XXII. 34. J. D. naříká na lite
rární zpravodaiství v českých listech,
iež iest nedbalé. náhodné. nebo v ruce
určité kliky literární. „Jest velmi smutno.
že redaktoři literárních rubrik si neuvě
domí, iak nedozírné škody v písemnictví
působí nedbalé zpravodajství. Že si ne
uvědomí, iakého pro denní tisk je třeba
systému. přísného pořádku. vyloučení
nahodilostí, osobních zálib; co třeba
rozvahy, obiektivnosti, věcnosti. Že čte
náři třeba iest vůdce. dávajícího pokyny
— a že iest čestnou povinností býti
práv co možné celému písemnictví. Ne
„strhání“ nebo chvála. ale nedbalost
iest tu stranictvím. iež iest hříchem na
celé literatuře. Nedovede-li redaktor
lilerárního leuilletonu plniti takto své
povinnosti — at se stydí před kolegou
redaktorem rubriky sportovní.“

Nákladem Družiny literární a umělecké. - Odpovědný riedaktor Lad. Zamykal.Tiskne Lidová tiskárna v Olooumo



spisovatelicb a kulturních pracovnících rozšířila se do nejširších
vrstev, jednáno o zřízení musea katolických umělců a spisovatelů
a o uspóřádání výstavy katolické práce spisovatelské a katolic
kého umění._abyse tak ukázala potřeba zřízení uměleckého druž
stva. k němuž byl dán popud z Brna a které by se jmenovalo
..Methodia". Je už celá řada umělců získána pro tento podnik.
Jedná se hlavně o místnosti a o basi finanční. Místnosti by se _
při dobré vůli v Olomouci najíti daly. Co se finanční stránky týká,
nutno se konečně ozvati proti stálému přehlížení katolických
spisovatelů se strany země a státu a žádati o subvenci. — Pro
příští nejbližší rok ustanoveno konečně uspořádati zatímv Praze
jen výstavu krásného písemnictví a podle jejího výsledku se za
říditi. Provedením pověřen Biínar. Ustanoveno pořádati výstavu
tuto u příležitosti zemského sletu Orla v Čechách. ——Také o filmu
bylo jednáno. Je nutno k němu zaujati z naší strany stanovisko,
které odmítavé býti nemůže, nebot film katolický stane se nes
mírně důležitým kulturním činitelem. V "Arše" bude zřízena rub
rika ..Film". — Co se týká katolického dramatu, usneseno uči
niti v tomto ohledu přímo objednávku u lidí, o nichž se ví, že
by byli schopni cenné katolické drama napsati (Durych a j.). —
Co se týká zlepšení hmotných poměrů katol. spisovatelů, je třeba,
aby poměrů mezi nimi všímali si i naši poslanci. anebo byli na
ně upozorňováni & aby literáty podporovali (vymáháním subvencí
atd.). Literatura i t. zv. nezávadná. odcizila katolictví nesmírné
množství duší. pouhými. třebas i jemnými. ale přece jedovatými
narážkami, zvláště byly-li učiněny v seriosním časopise nebo díle.
Nutno těmto vlivům čeliti a všemožně podporovati lidi. kteří by
svým uměním v duchu vpravdě katolickém inteligenci opět zí
skávali. Nesmí se hleděti na práce katolických literátů jako na
nějaký luxus. Usneseno klubu lidových poslanců poslativ té věci
memorandum. — Dále usneseno vypracovati ceník honorář-ů.—
Pro nejmladší generaci katolických spisovatelů, orientovanou více
na východ nežli na latinský západ, uznána potřeba založiti nový
časopis vedle „Archy“. Konečně usneseno prozatím rozšířiti „Ar
chu“. postaviti ji na širší základ, abyvní mělivšichniinejmladší
místa dosti. Touto věcí bude se ještě výbor znovu zabývati.
„Archa“ zůstane v Olomouci, jejím redaktorem bude V. Bitnar.
jenž se jí bude moci věnovati. — Družina literární a umělecká
vzala sobě za úkol a čestnou povinnost postarati se o znovu
vybudování povaleného Mariánského sloupu v Praze. Za ttm ů
čelem buďtež všichni. kdož konali sbírky na tento účel, upozornění
a vyzváni. aby výtěžky těchto sbírek odvedli odbočce Moravsko
slovenské banky v Praze. — Moravská zemská literární dotace
úplně pomíjí katolické spisovatele a je nutno domáhati se za
stoupení v porotě. — -V „Arše“ bude opět zavedena umělecká
příloha a B. Konařík bude jejím redaktorem. — Přáním p. před
sedy, aby Družina literární a umělecká, která utvořila nedávno
svoji odbočku ivPraze, sdružila kolem sebe všechny pracovníky
literárně-umělecké, stojící na křesťanském názoru světovém a za
ložila epochu nového obrozeného umění. schůze skončena.
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